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دیانت

مظلومیت و بیگناهی سیدالشهدا(ع) و خاندان او

پایگاه عرفان :اگر دش��منان دين جرم و خطاي بزرگي
مرتكب ش��وند و به سرزمينهاي اسالمي تجاوز كنند،
بر هر مسلماني واجب است به جنگ با او برخاسته و او
را تنبيه كند؛ ا ّما گاهي حاكمي در سرزمينهاي اسالمي

دچار جرم و گناه علني ميشود و ميخواهد دين اسالم
را به انحراف بكشاند؛ اينجا نيز برعهدة مسلمانان است
به مخالفت با او برخاسته و او را از حكومت عزل كنند.
سيدالشهدا(ع) وقتي مشاهده کردند يزيد آشكارا
حضرت ّ
گناهان كبيره انجام میدهد و اعتقادات دینی را منحرف
ميكند به مخالفت و مبارزه با او برخاسته و او را شايسته
حكومت بر مس��لمانان نمیدانس��تند.اين عمل همان
وظيفهاي اس��ت كه برعهدة تكتك مسلمانان بود؛ ا ّما
سيدالشهدا(ع) کردند و در نبردي
آنان اقدام به جنگ با ّ
ناعادالنه و ناجوانمردانه ايش��ان را به شهادت رساندند.
مگر ايش��ان چه جرم و خطا و عمل نادرستی مرتكب
شدند كه حاكمان و م ّدعيان اسالم به جنگ عليه ايشان

فناوري

پرداختند؟«حضرت سكينه(س) پس از واقعة عاشورا در
عالم رؤيا بانويي را مشاهده ميكند كه در مركبي نشسته
و دس��تها را بر روي س��رش ميگذارد و بسيار اشك
ميريزد.ايشان سؤال ميكند اين بانو كيست؟ در پاسخ
ميگويند :ايشان حضرت زهرا(س) ماد ِر پد ِر شماست.
حضرت زهرا(س) رو به حضرت س��كينه فرمود :در روز
قيام��ت ،از خداوند و پيامبر(ص) ميخواهم از كس��اني
كه به كربال آمده و حس��ين(ع) مرا به شهادت رساندند،
بپرسند :جرم حس��ين(ع) من چه بود؟»قاتالن حضرت
سيدالشهدا(ع) انسانهاي سنگدل و بیرحمی بودند.اگر
ّ
يزيد و لش��گریان او به آنان القاء ش��ده بود كه حضرت
سيدالشهدا(ع) و يارانش خطاكارند ،ا ّما طفل شش ماهه
ّ

برداشت برنج از مزارع مبارکه  -اصفهان

چه خطايي مرتكب شده بود كه بر گلوي او تير سهشعبه
زدند ،مگر خاندان حضرت چه گناهي كردند كه آنان را
مظلومانه اس��ير كرده و اموالشان را غارت كردند.ناگفته
نماند که حضرت َسکینه ،دختر امام حسین(ع) و مادرش
رباب دختر امرئ القیس اس��ت.نامش را امینه ،امنیه و
آمنه ذکر کردهاند و لقب وی را س��کینه نهادهاند که به
معنی وقار و سکون است.از سخن امام حسین(ع) خطاب
به وی که فرمود« :تو بهترین بانوانی!» در مییابیم که
وی در کربال بانویی رشیده بوده است.آن حضرت حدود
هفتاد سال عمر کرد و در سال 117ق در مدینه و بنابر
حج عمره از دنیا رفت و در قبرس��تان بقیع
قولی در راه ّ
مدفون گشت.
عکس :مرتضی صالحی-تسنیم

ژاپن از یخ ماه سوخت هیدروژنی می سازد

ژاپن تصمیم دارد با اس��تخراج یخ ماه سوخت هیدروژنی برای
اکتش��افات فضایی بسازد.به گزارش مهر ،سازمان فضایی ژاپن
تصمیم دارد تا  ۲۰۳۵میالدی ،از آب استخراج شده از توده های
یخ ماه هیدروژن تولید کند و سوخت بسازد.استفاده از هیدروژن
به دس��ت آمده از ماه هزینه های حمل ونقل سوخت از زمین
را می کاهد.هرچند روی سطح ماه هیچ ذخایر شناخته شده ای
از آب مای��ع وج��ود ندارد ،اما طبق اطالعات به دس��ت آمده از
تحقیقات احتماال یک دهانه یخی در نزدیکی قطب جنوب ماه
وجود دارد که هیچ گاه در معرض نور خورشید قرار نگرفته است.
ژاپن تصمیم دارد در دهه آینده برای احداث ایستگاه فضایی به
نام «گیت وی»( )Gatewayدر مدار ماه با آمریکا همکاری
کند.پس از آن نیز تا  ۲۰۳۵میالدی یک کارخانه تولید سوخت
در قطب جن��وب ماه تکمیل می ش��ود.فناوری که در کارخانه
تولید س��وخت به کار می رود احتماال با اس��تفاده از یک سلول
خورشیدی آب را به اکسیژن و هیدروژن تجزیه و در مرحله بعد
با ترکیب آنها ،انرژی تولید می کند.همچنین س��ازمان فضایی
ژاپن تصمیم دارد از س��وخت هی��دروژن در فضاپیمایی چند بار
مصرف اس��تفاده کند که قابلیت حمل  ۴فضانورد به ایس��تگاه
«گیت وی» و بازگردندان آنها را داشته باشد.

رویدادهای تاریخی امروز
هجرت امام خميني(ره) از عراق به كويت (1357ش)

پ��س از تبعي��د امام خميني(ره) به نجف ،ايش��ان باز هم فريادهاي حقطلبانه و ظلمس��تيز خود را عليه رژيم،
از طريق س��خنراني ،ارسال پيامهاي كتبي و ش��فاهي به گوش ملت ايران ميرساندند و بدين وسيله ماهيت
بيدادگري و فس��اد و وابستگي رژيم را افشا و آش��كار ميساختند.امام در حوزه علميه نجف به تدريس فلسفه
سياسي حكومت اسالمي ،تحت عنوان واليت فقيه ،همراه با دروس فقه و اصول پرداختند و شاگرداني برجسته
و همفكر تربيت كردند.ثمره مجموعه اين فعاليتها ،باعث آگاهي و رشد سياسي روزافزون همه اقشار ،اعم از
تحصيلكردهها ،روحانيان ،بازاريها ،شهريها ،روستاييها و ...گرديد.از اين رو ،رژيم طاغوتي ايران ،با اعزام
هيئتي به بغداد و مذاكره با مقامات عراقي ،خواهان ايجاد محدوديت براي امام بود.تا آنجا كه منزل ايشان در
نجف ،در دوم مهر 1357ش توسط نيروهاي امنيتي عراق محاصره شد و رفت و آمدها ،محدود و كنترل گرديد.
پس از اين كه دولت بعثي عراق ،رهبر كبير انقالب اسالمي ،حضرت امام خميني را از فعاليتهاي سياسي و
مذهبي بر ضد رژيم شاه در كشور عراق منع كرد ،ايشان در  12مهر ماه 1357ش نجف را به قصد اقامت در
كشور كويت ترك نمود.اما دولت كويت براي حفظ روابط خود با رژيم شاه از ورود امام به اين كشور جلوگيري
كرد.بنابراين امام پس از توقفي كوتاه در مرز بصره ،به بغداد رفته و روز ديگر عازم پاريس شدند.
تهاجم ايتاليا به کشور آفریقایی حبشه (1935م)

استعمار ايتاليا از سالهاي پاياني قرن نوزدهم ميالدي ،قصد تصرف نواحي شرقي آفريقا را دنبال ميكرد و با
اين هدف ،ايتاليايىها بارها به خاك حبش��ه تجاوز كرده و باعث اختالفاتي ش��ده بودند.در سال 1887م ايتاليا
كه به خاك حبش��ه تجاوز كرده بود شكس��ت خورد و وادار به عقب نشيني شد.در سال 1917م اختالف ميان
ايتاليا و حبشه شدت گرفت تا جايى كه در سال 1935م به جنگ تبديل شد.اين جنگ كه به دستور موسوليني،
ديكتاتور فاشيس��ت ايتاليا در س��وم اكتبر 1935م آغاز شده بود.در نهايت ،به پيروزي ايتاليا انجاميد و حبشه به
تصرف ايتالياييها درآمد.از اين زمان دوران استعمار ايتاليا بر حبشه آغاز شد و تا سال 1941م به درازا كشيد.
در س��ال 1941م و در جريان جنگ جهاني دوم ،ارتش انگلستان ،ايتالياييها را از حبشه بيرون راند و امپراتور
حبشه كه در سال 1935م كشور را ترك كرده بود به ميهن بازگشت.
روز وحدت دو آلمان (1990م)

جمهوري فدرال آلمان ،بعد از جنگ جهاني دوم به دو بخش شرقي و غربي تقسيم گشت و هركدام به بلوك
شرق و غرب ملحق شدند.آلمان شرقي حكومت كمونيستي را پذيرفت و آلمان غربي ،داراي حكومت جمهوري
فدرال گرديد.اما مهمترين تحول اروپا در سال 1990م ،كه از دگرگونيهاي دنياي كمونيست سرچشمه گرفت،
س��قوط رژيم كمونيس��تي آلمان ش��رقي و وحدت آلمان ش��رقي و غربي بود كه تا اواخر دهه 1980م رؤيايى
تحققناپذير به نظر ميرسيد.مقدمات اين اتحاد با پيروزي حزب دموكرات مسيحي در نخستين انتخابات آزاد
آلمان ش��رقي فراهم آمد و نخس��تين مرحله وحدت آلمان شرقي و غربي با وحدت اقتصادي و پولي دو بخش
آلمان در اول ژوئيه 1990م تحقق يافت.دولت ش��وروي نيز در ازاء يك رشته تضمينهاي سياسي و امتيازات
اقتصادي با وحدت آلمان ش��رقي و غربي موافقت كرد و حتي ادامه عضويت آلمان واحد در س��ازمان پيمان
آتالنتيك شمالي ،ناتو ،را هم پذيرفت.آلمان واحد سرانجام پس از  45سال جدايى با قريب هشتاد ميليون نفر
جمعيت ،در روز سوم اكتبر سال 1990م پا به عرصه وجود نهاد و در نخستين انتخابات سراسري آلمان كه روز
دوم دس��امبر آن سال برگزار شد ،هلموت ُك ْهل صدراعظم آلمان غربي كه قهرمان وحدت اين كشور شناخته
ميشد ،با اكثريت عظيمي به پيروزي رسيد.از اين پس ،آلمان به يكي از ناسيوناليستترين دول اروپايي تبديل
گرديد كه ميتواند در سرنوشت و آينده اروپا ،ايفاگر نقش تعيين كننده باشد.
استقالل عراق از استعمار بريتانيا (1932م)

سرزمين كنوني عراق كه در گذشته بين النهرين خوانده ميشد ،كانون يكي از قديميترين تمدنهاي بشري است.
اين سرزمين در حدود هزارسال جزو قلمرو امپراتوري ايران بود تا اينكه در قرن هفتم ميالدي اعراب با شكست
دادن آخرين پادشاه ساساني تمام اراضي واقع بين دو رودخانه دجله و فرات را به تصرف خود درآوردند و عراق از آن
پس ،جزئي از جامعه اسالمي گرديد.در طول سدههاي بعد ،سلجوقيان ،مغوالن ،تركها و كردها بر عراق حكومت
كردند و س��رانجام نوبت به عثمانيها رس��يد كه تا اوايل قرن بيستم ،عراق را نيز تحت سلطه خود داشتند.در پي
شكست امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول و تجزيه سرزمينهاي آن ،عراق در سال 1921م تحت قيموميت
و استعمار بريتانيا قرار گرفت.اين وضعيت ،با مخالفت سرسختانه و مبارزات استقالل طلبانه روحانيون و مردم عراق
به رهبري آيتا...ميرزا محمدتقي شيرازي روبرو شد.سرانجام در سوم اكتبر سال 1932م ،انگلستان مجبور شد ،با
تشكيل حكومت پادشاهي و بر سر كار آوردن حكومت ملك فيصل اول استقالل اين كشور را بپذيرد.

بیش تر بدانید
سالمندان کدام قومیت افسردگی بیشتری دارند؟

بررس��یها یک پژوهش نش��ان داد؛ حدود نیمی از س��المندان
قومیتهای فارس ،ترک و ترکمن دچار افس��ردگی هستند.در
حالی که ش��یوع افسردگی در س��المندان بلوچ ،عرب ،کرد و لر
بیشتر اس��ت.به طوریکه بیشتر از  30درصد از سالمندان بلوچ
افسردگی شدید دارند.به گزارش ایسنا ،مطالعات انجامشده نشان
میدهند که روند سالمندی جمعیت ایران در حال افزایش است
و در آینده این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.افسردگی
یکی از عمدهترین مش��کالت دوران سالمندی است و عوامل
مختلفی در بروز آن نقش دارد.با وجود اینکه افسردگی در میان سالمندان شیوع باالیی دارد ،مطالعات جامع زیادی
ش��یوع افسردگی را در قومیتهای مختلف ایرانی بررسی نکرده است.به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،اثر قومیت را بر افسردگی سالمندان بررسی کردند.الهه ا ...یاری؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به همراه مجید کرامتی و محمدرضا کمالی؛ پژوهشگران
کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشگاه ،محققانی بودند که در انجام این مطالعه همکاری داشتند.در این مطالعه هر
یک از قومیتهای فارس ،ترک ،کرد ،لر ،بلوچ ،عرب و ترکمن به عنوان یکی از خوشهها در نظر گرفته شد و با در
نظر گرفتن نسبت جمعیت کشور در هریک از این قومیتها در ایران ،نمونهگیری به صورت تصادفی از استانهای
اصفهان ،تهران ،خراسان جنوبی ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کردستان ،کرمانشاه،
لرستان ،خوزستان و گلستان؛ طی ماههای فروردین تا مهرماه سال  1396انجام شد.انتخاب نمونههای این مطالعه
به صورت تصادفی و از بین افراد باالی  60سال که به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده بودند صورت گرفت.
شرط ورود در این مطالعه؛ دچار نشدن به حادثهای خاص یا سوگ عزیزان در یک ماه گذشته بود.در این بررسی؛
هزار و  477سالمند  60تا  92ساله شرکت کردند.حدود  57درصد از این افراد مرد و  43درصد زن بودند و ساکنان
شهر و روستا تقریبا به یک نسبت بود.متوسط سن افراد بررسیشده در قومیتهای مختلف بین  65تا  73درصد
بود و متوسط تعداد اعضای خانوار آنها حدود دو تا چهار نفر بودند.به طور متوسط هر فرد درگیر یک تا دو بیماری
مزمن بود و کلیه اقوام نسبت خانهنشینی پایین داشتند.به جز دو قومیت بلوچ و عرب ،سطح درآمد اغلب افراد بیشتر
از  800هزار تومان بود.حدود  75درصد از س��المندان بلوچ درآمد کمتر از  200هزار تومان در ماه و حدود نیمی از
سالمندان عرب درآمدی بین  200تا  400هزار تومان در ماه داشتند.در اقوام کرد ،لر ،عرب و ترکمن؛ شیوع افسردگی
خفیف بیشتر از  37درصد است.شیوع افسردگی متوسط در بلوچها و عربها به ترتیب حدود  27و  25درصد است
و شیوع افسردگی شدید در بلوچها بیش از  30درصد گزارش شده است.در این مطالعه تاثیر متغیرهای مختلف مثل
سن ،وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان و ...نیز بر افسردگی سالمندان بررسی شد.با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها،
مشخص شد که افرادی که همسرشان فوت شده به طور معنیداری در مقایسه با افراد متاهل ،افسردگی بیشتری
را تجربه میکنند.همچنین بررسیها نشان داد که متغیرهای درآمد ،شغل ،خانهنشینی و تعداد بیماریهای مزمن
نیز وقتی س��ایر متغیرها ثابت هستند ،بر افسردگی افراد تاثیرگذار است.میزان درآمد افراد با افسردگیشان رابطه
عکس دارد و با افزایش خانهنشینی ،بازنشستهشدن و افزایش تعداد بیماریهای مزمن در سالمندان ،افسردگی روند
صعودی پیدا میکند.افسردگی افراد بازنشسته در مقایسه با شاغالن حدود  60درصد بیشتر است.طبق یافتههای
س  45.4درصد است.در حالی که این میزان در
این مطالعه؛ افسردگی با درجات مختلف در سالمندان با قومیت فار 
سالمندان سایر قومیتها بیشتر است.ترکها  50.3درصد ،ترکمنها  54درصد ،لرها  59.4درصد ،کردها  62درصد،
عربها  77.8درصد و بلوچها  81.8درصد مبتال به افسردگی بودند.با توجه به نتایج بهدست آمده از این مطالعه؛
پژوهشگران میگویند« :سیاستگذاریهای کالن دولت باید به سمتی باشد که عوامل خطر افسردگی سالمندان
کنترلشده و به جای آن عوامل کنترلکننده افسردگی تقویت شود».به منظور رسیدن به اهداف ذکر شده ،محققان
این مطالعه؛ پیشنهاداتی را مطرح میکنند-1 :از معلولیت و ناتوانی فیزیکی افراد در میانسالی در حین کار پیشگیری
شود-2شرایط محیط کار از لحاظ ارگونومی استاندارد باشد-3فضاهایی برای ورزش و دورهمی سالمندان فراهم
شود-4از نظر مالی سالمندان تامین باشند-5با ارائه آموزش و انجام مراقبتهای دورهای تا حد امکان از بیماریهای
مزمن غیرواگیر پیشگیری شود.به گفته این پژوهشگران؛ توجه خاص به سالمندانی که همسرشان فوت شده و
غربالگریهای دورهای و آموزشهای ویژه به خانوادههای آنها ضروری و مورد نیاز است.همچنین موضوع درآمد
سالمندان نیاز به توجه خاص دارد.سالمندان بازنشسته باید در امور اجتماعی و برنامههای گروهی شرکت داده شوند
و از گوشهگیری پرهیز کنند.ایجاد محلی شاد برای گذراندن وقت سالمندان نیز میتواند در این راستا موثر باشد.
یافتههای این مطالعه؛ به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیتهای
مختلف ایرانی و عوامل پیشبینیکننده آن» در فصلنامه «سالمند» منتشر شده است.

دانشنامه
کارآمدی واکسن «مدرنا» آذرماه مشخص می شود

مدیر ارشد اجرایی شرکت مدرنا اعالم کرد تا قبل از  ۲۵نوامبر ( ۵آذرماه) اطالعات
کافی درباره تاثیرگذاری واکسن کووید ۱۹برای ارائه به سازمان غذا و دارو در اختیار
نخواهد داشت.به گزارش مهر ،مدیر ارشد شرکت مدرنا اعالم کرد ،واکسن کووید۱۹
این شرکت تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده نخواهد بود.این
خبر ضربه ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به حساب میآید که قبال وعده
داده بود تا زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری یک واکس��ن کووید۱۹آماده
خواهد بود.استفان بنسل در این باره به نشریه فایننشال تایمز گفت :شرکت ما تا ۲۵
نوامبر( ۵آذرماه) اطالعات کافی درباره آخرین مرحله آزمایش بالینی واکسن کرونا
برای ارائه به سازمان غذا و دارو را در اختیار نخواهد داشت.بنسل قبال گفته بود مدرنا
احتماال تا ماه نوامبر اطالعات کافی مربوط به کارآمدی واکس��ن در آزمایش های
بالینی در اختیار خواهد داشت.اما احتمال دستیابی به این اطالعات تا ماه اکتبر(ماه
جاری میالدی) اندک است.همچنین طبق اطالعات موجود این شرکت در صورتی
درخواس��ت استفاده اضطراری واکسن برای گروه هایی با ریسک باال را به سازمان
غذا و دارو آمریکا ارائه می کند که نتایج آزمایش بالینی نشان دهد این محصول ۷۰
درصد کارآمد اس��ت.برای تایید یک واکسن ،نتایج آزمایش بالینی باید نشان دهنده
حداقل  ۵۰درصد کارآمدی آن باشد.بنس��ل در ادامه به فایننشال تایمز گفت :حتی
اگر واکسن مدرنا تاییدشود ،مردم آمریکا تا بهار سال آینده میالدی باید منتظر بمانند
تا سازمان غذا و دارو اجازه توزیع آن را صادر کند.این درحالی است که مدیر ارشد
اجرایی شرکت فایزر قبال از احتمال تایید واکسن کووید ۱۹توسط سازمان غذا و دارو
در هفته های آینده خبر داده است.
افزایش خطر مرگ و میر ناشی از «کووید »19-در افراد مبتال به پارکینسون

پژوهش��گران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند که افراد مبتال به پارکینسون
بیش��تر از افرادی ک��ه به این بیماری مبتال نیس��تند ،در معرض خطر مرگ و میر
ناش��ی از کووید 19-قرار دارند.به گزارش ایسنا ،پژوهش جدیدی که در "دانشگاه
آیووا" ( )University of Iowaآمریکا انجام ش��ده اس��ت ،نشان میدهد که
افراد مبتال به پارکینس��ون 30 ،درصد بی��ش از افرادی که به بیماریهای عصبی
دچار نیستند ،در معرض خطر مرگ ناشی از کووید 19-قرار دارند.این پژوهش که
روی  8000بیمار صورت گرفته اس��ت ،حاکی از این است که پارکینسون میتواند
یک عامل خطر مس��تقل برای مرگ در اثر ابتال به کووید 19-باشد.پژوهشگران
ب��ه سرپرس��تی "کیانگ ژان��گ" ( )Qiang Zhangو "نانداکوم��ار نارایانان"
( ،)Nandakumar Narayananاساتید دانشگاه آیووا در بررسیهای خود
دریافتند که تنها  5/5درصد از افرادی که به پارکینس��ون مبتال نیس��تند ،به خاطر
ابت�لا به کووی��د 19-از دنیا میرون��د؛ در حالی که این آمار در می��ان افراد مبتال
به پارکینس��ون 21/3 ،است.س��ن افرادی که به پارکینسون مبتال هستند ،عموما
باال اس��ت و بیشتر آنها مرد هس��تند.همه این موارد ،خطر مرگ ناشی از کووید-
 19را افزایش می دهد.پژوهش��گران در این پروژه ،س��ن و جنسیت بیماران را نیز
بررس��ی کردند و دریافتند که خطر مرگ ناش��ی از کووید 19-در میان افراد مبتال
به پارکینسون 30 ،درصد بیشتر است.نارایانان گفت :ما میدانیم که این بررسی ،با
محدودیتهایی همراه اس��ت زیرا اطالعات آن از یک پایگاه داده تامین میشوند
اما مطمئن هستیم که این دادهها نشان میدهند بیماری پارکینسون میتواند یک
عامل خطر مس��تقل برای مرگ در اثر کووید 19-باشد.ما باور داریم که نتایج این
پژوهش میتواند به پزشکان در درمان بیماران مبتال به پارکینسون کمک کند.این
پژوهش ،بیماران مبتال به پارکینسون و پزشکان آنها را در مورد اهمیت پیشگیری
از ابت�لا به کووید 19-در این بیماران آگاه میکند.ژانگ گفت :ما به بیماران خود
توصیه میکنیم که حتما ماس��ک بزنند و فاصلهگ��ذاری اجتماعی را رعایت کنند.
پزشکان باید به افزایش خطر مرگ و میر ناشی از کووید 19-در این بیماران توجه
داشته باشند و مراقبت از آنها طی دوره همهگیری را مد نظر قرار دهند.

مشاهیر
حسگری که ابتال به «کووید »19-را به سرعت تشخیص میدهد

پژوهشگران "موسسه فناوری کالیفرنیا" ،نوعی حسگر ابداع کردهاند که میتواند ابتال به
کووید 19-را به سرعت و با دقت تشخیص دهد.به گزارش ایسنا ،یکی از ویژگیهای
کروناویروس که کنترل آن را دشوار میسازد ،این است که بدون بروز هیچ نشانهای ،به
سادگی از فردی به فرد دیگر منتقل میشود.امکان دارد که فرد حامل ویروس ،احساس
خوبی داشته باشد و کارهای روزمره خود را انجام دهد اما ویروس را با خود به محل کار،
خانه دیگران و مکانهای عمومی ببرد.بخش مهمی از تالشهای جهانی برای کنترل
همهگیری کروناویروس ،ابداع آزمایشهایی است که میتوانند ابتال را در افراد بدون
نشانه شناسایی کنند.پژوهشگران "موسس��ه فناوری کالیفرنیا" ( ،)CalTechیک
حسگر کم هزینه ابداع کردهاند که میتواند به تشخیص عفونت ناشی از کروناویروس
کمک کند.این حس��گر بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته پزشکی میتواند در کمتر از
 10دقیقه به بررس��ی نمونه کمی از بزاق یا خون بپردازد".وی گائو" (،)Wei Gao
استادیار بخش مهندسی پزشکی موسسه فناوری کالیفرنیا و همکارانش پیش از این،
حسگرهایی بیسیم ابداع کرده بودند که میتوانند بیماریهایی مانند نقرس را شناسایی
کنند و به بررسی سطح استرس و ترکیبات خاصی در خون ،بزاق یا عرق بپردازند.این
حسگرها از گرافین ساخته شدهاند و ساختاری سهبعدی با منافذ کوچک دارند.این منافذ
موجب میشوند که حسگر ،حساسیت و دقت کافی را برای شناسایی ترکیبات موجود
در نمونهها داشته باشد.ساختار گرافین در این حسگر ،با پادتنهایی همراه میشود که
نسبت به پروتئینهایی خاصی که روی سطح کروناویروس وجود دارند ،حساس است.
گائو گفت :این تنها پلتفرم پزشکی از راه دور است که اطالعات مربوط به عفونت را
با یک حسگر ارائه میدهد.ما میتوانیم سطح ترکیبات مورد نظر را در چند دقیقه به
صورت همزمان مورد بررسی قرار دهیم و تصویر کاملی در مورد عفونت ابتدایی ،ایمنی
و شدت عفونت به دست بیاوریم.فناوریهای تثبیت شده آزمایش کووید 19-معموال
ساعتها یا حتی روزها زمان نیاز دارند تا نتیجه را ارائه دهند.همچنین این فناوریها
به تجهیزات پرهزینه و پیچیدهای نیاز دارند؛ در حالی که حسگر گائو و گروهش ،ساده
و جمع و جور است.این حسگر تاکنون فقط در آزمایشگاه و روی نمونههای محدودی
از خون و بزاق آزمایش شده است.اگرچه نتایج این آزمایشها نشان میدهند که دقت
حس��گر بسیار باال اس��ت اما برای تایید کامل دقت آن باید آزمایشهایی در مقیاس
بزرگتر و روی نمونههای بیش��تر صورت بگیرند.گائو افزود :هدف نهایی ما این است
که این حسگر جدید ،کاربرد خانگی داشته باشد و برای تشخیص بیماریهای دیگر
نیز به کار برود.
کشف مولکول جادویی برای درمان کرونا

محققان انستیتوپاستور فرانس��ه یک مولکول جادویی یافته اند که بدون عوارض
جانبی ش��دید ،گسترش ویروس کرونا در بدن انسان را محدود می کند.به گزارش
مهر ،محققان انستیتو پاستور فرانسه موفق به کشف یک مولکول جادویی شدهاند
که به نظر میرسد در مقابل ویروس کرونا موثر است و عوارض جانبی بسیار اندکی
دارد.محققان پس از آزمایشهای گسترده در آزمایشگاه ،Hauts0de-France
متوجه شدند این درمان (مولکول مذکور) گسترش ویروس  SARS-CoV-2را
با عوارض جانبی نامحسوسی محدود میکند.یکی از محققان این پروژه میگوید:
ما از محصولی اس��تفاده کردیم که در هیچ جای دیگری استفاده نمیشود.به طور
دقیق این مناطق از بدن یافت میش��ود.او نیز تاکید کرد این دارو عوارض جانبی
زیادی ندارد.اکنون قرار است چند صد بیمار مبتال به کووید ۱۹-در آزمایش بالینی
این دارو ش��رکت کنند تا در مرحله بعد درباره عرض��ه دارو به بازار تصمیم گیری
ش��ود.البته انستیتو پاستور نام این مولکول جادویی را فاش نکرده است.محقق این
انس��تیتو میگوید :ما نام دارو را فاش نمیکنیم تا از ایجاد بازار س��یاه ،احتکار آن و
تجوی��ز بی رویه دارو جلوگیری و ذخایر را کنترل کنیم.در حال حاضر بس��یاری از
محققان در سراسر جهان ازجمله انستیتوپاستور فرانسه مشغول فعالیت برای توسعه
یک واکسن و همچنین درمانی برای کووید ۱۹-هستند.

"لويي آراگون" که بود؟

لوي��ى آراگ��ون،
ش��اعر و ادي��ب
معروف فرانسوي
در س��وم اكتب��ر
س��ال 1898م
در پاري��س ب��ه
دني��ا آم��د.وي
كودكي گس��تاخ و خارقالعاده بود و در جواني به
نهضت پرهياهوي دادائيس��م كه ثمره نااميدي و
هرجومرجطلبي ناش��ي از جنگ جهاني اول بود،
كش��يده ش��د.با اين حال پس از چن��دي از اين
مكتب دست كشيد و با انتخاب سبك سورئاليسم،
كه مبتني ب��ر بيان احس��اس و ارائه تخيالت و
انديشههاي آزاد و عدم پايبندي به قيود اخالقي
و زيبايىشناس��ي بود ،به ش��هرت دست يافت.
آراگون در طي سالهاي بعد از رهبران اين سبك
در فرانس��ه گرديد.با اين حال از سال 1931م كه
به مس��ائل اجتماعي و سياس��ي عالقهمند شد،
همه آثارش نش��اني از انديشههاي اجتماعي پيدا
كردن��د و طرزي واقع بينانه ب��ه خود گرفتند.اين
تغيير دیدگاه ،در نتيجه سفر به مسكو بود كه پس
از آن با صراحت بسيار ،خود را طرفدار كمونيسم
و عالقهمند به مس��ائل مربوط به انقالب روسيه
معرفي كرد و هر نوع ادعاي تغيير مشي زندگي را
تنها از اين راه مورد تاييد قرار داد.از اين زمان بود
كه از سورئاليست نيز گريخت.آراگون در آثار بعدي
خود كه در زمينه مخالفت با سياست فرانسه قبل از
جنگ جهاني اول نوشته شده است ،همه چيز را از
نقطه نظر عقايد ماركسيستي مورد توجه قرار داده
اس��ت.وي در اين آثار ،از فساد سرمايهدار سخن
گفته و سرنوش��ت فرد را مطي ِع حوادث غمانگيز
تاريخ دانس��ته اس��ت.آراگون از س��ال  1949تا
1951م چندين كتاب با عنوان كمونيستها انتشار
داد و در اين آثار ،به دنياي واقعي و اشتراك منافع
انساني بازگش��ته است ،چه در خط سير انقالبي،
چه در افكار و الهامات عاشقانه.وي در سالهاي
بعد به عنوان يكي از درخش��انترين چهرههاي
ادبي فرانس��ه و اروپا در قرن بيستم و نيز سمبل
شعر كشور فرانسه در اين قرن شناخته شد و آثار
معروفي به وجود آورد.مجموعه اش��عار معروفش
مربوط به زمان مقاومت و اشغال فرانسه در جريان
جنگ جهاني دوم است و در كنار آن ،دلآزردگي،
شكسته دل و چشمان اِلْزا از ديگر آثار اوست.لويي
آراگون س��رانجام در سال 1982م در  84سالگي
درگذش��ت.يكي از اعضاي جامعه روشنفكران
فرانس��ه در مورد وي گفته است :با مرگ آراگون،
فرانسه بزرگترين شاعر و يك نويسنده نابغه را
از دست داد.

