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بهبود تنفس در افراد مسن با مصرف نيترات

پژوهشگران آمريکايي در بررسي جديد خود دريافتند که
شايد مصرف نيترات بتواند به بهبود عملکرد ديافراگم و
تنفس بهتر کمک کند.به گزارش ايس��نا ،پژوهشگران
"دانش��گاه فلوريدا"( )UFدر بررسي جديد خود دريافتند
ديانت

که نيترات ميتواند عملکرد ديافراگم را بهبود ببخشد.اين
پژوهش در حال حاضر روي موشها انجام شده است اما
اگر روي انسان تکرار ش��ود ،شايد بتواند راهبردي براي
کمک به پاکسازي ريه و پيش��گيري از بروز عفونت در
افراد مسن باش��د.پژوهشهاي پيشين نشان دادهاند که
نيترات ميتواند با بهبود کاربرد کلس��يم در عضالت ،به
کارآيي بهتر آنها کمک کند.يافتههاي اين پژوهش جديد
در حال حاضر و در ش��رايط شيوع کوويد ۱۹-از اهميت
بااليي برخوردار هستند زيرا ديافراگم ،اندام مهمياست که
در تنفس و س��رفه نقش دارد.بايد توجه داشت که سرفه
کردن نيز نقس مهميدر پاکسازي ريهها دارد.پژوهشگران
در آزمايشهاي خود دريافتند که مصرف نيترات ،عملکرد

انقباض��ي ديافراگم را در موشهاي پير افزايش ميدهد.
نيترات به راحتي در دسترس انسانها قرار دارد و ميتوان
تحت نظارت مناسب از آن استفاده کرد تا اختالل عملکرد
عضالت تنفسي را که به تنگي نفس در افراد مسن منجر
ميش��ود ،بهبود ببخشد.پژوهش��گران به مدت  ۱۴روز،
نيترات س��ديم را به همراه آب آشاميدني به موشهاي
پير دادند.گروه دوم موشها فقط آب معمولي را دريافت
کردند.عملک��رد انقباضي عضله ديافراگم را نميتوان به
طور مستقيم در انس��انها يا حيوانات زنده بررسي کرد؛
در نتيجه پژوهشگران ،عملکرد ديافراگم را تحت شرايط
خاصي مورد بررسي قرار دادند.محدوديت اصلي پژوهش
اين بود که ديافراگم موش و انس��ان ،درصد متفاوتي از

پنجاه و دومین طرح رعد

عکسyjc :

سرود پرواز

طراحی انقالب رنگی در حاشیه امن چین و روسیه

یک تیر و دو نشان برای آمریکا


احتمال وقوع انقالب رنگی در قزاقستان


والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روس��یه چند روز پس از
آغاز اعتراضات در قزاقستان از اعزام یک یگان نظامی به
رهبری مسکو برای محافظت از زیرساختهای قزاقستان

فناوري
نخستين واکسن ضدکروناي چين ثبت شد

مقامات چيني مجوز ثبت رس��مياولين واکسن کروناي اين کشور را صادر کردند.اين واکسن که به طور کامل در
داخل اين کشور ثبت شده ،قرار است در بازارهاي بين المللي نيز عرضه شود.به گزارش مهر ،واکسن کروناي چين
که  Ad۵-nCoVنام دارد ،به طور مش��ترک توسط شرکت دارويي سن سينوي چين و گروهي از متخصصان
بيماريهاي عفوني در ارتش چين تحت سرپرستي دکتر چن وي توليد شده است.براساس اسنادي که توسط اداره
ملي مالکيت معنوي چين منتشر شده ،واکسن يادشده طي مدت کوتاهي به توليد انبوه خواهد رسيد.کيفيت ،امنيت و
کارآيي واکسن يادشده براساس بررسيهاي اداره ملي مالکيت معنوي چين تأييد شده است.به گفته تائولينا متخصص
برجسته چيني در زمينه توليد واکسن ،اعطاي گواهي ثبت اختراع به اين واکسن فرآيند بازاريابي آن را تسريع ميکند.
البته چين تنها کشوري نيست که واکسن کروناي خود را آماده عرضه به بازار کرده ،روسيه نيز از هفته قبل تزريق
واکس��ن يادش��ده را به داوطلبان آغاز کرده و  ۲۰کشور جهان براي خريد آن اظهار تمايل کردهاند.هند نيز از توليد
واکسني مشابه در آينده نزديک خبر داده است.در حال حاضر سه واکسن کرونا در هند در حال آزمايش هستند.
اختالل طيف اوتيس��م( )ASDبه ندرت پيش از بروز عالئم تش��خيص داده ميش��ود و اغلب اين اختالل در
کودکي رخ ميدهد.با اين وجود شواهد نشان ميدهد که ناهنجاريهاي رشدي مدتها قبل از آن که در رفتار
ظاهر ش��وند در مغز پديدار ميش��وند.به گزارش ايسنا ،شناسايي زودتر نوزادان در معرض خطر ابتال به اختالل
طيف اوتيس��م ميتواند سبب شود پزش��کان مراحل درمان را زودتر آغاز کنند و اين براي کودکان بسيار مفيد
اس��ت.حال طي اين مطالعه محققان "دانشگاه کاليفرنيا لس آنجلس" ،شواهدي از فعاليت مغزي منحصربفرد
در نوزادان يافتهاند که اين عالئم در س��ن  ۱۸ماهگي در کودکان ظاهر ميش��ود اما محققان آن را زودتر و با
بررسي فعاليت مغزي پيشبيني کردهاند".کمرون کارتر"( )Cameron Carterاز محققان اين مطالعه گفت:
شناسايي زودتر اين اختالل براي دستيابي به نتايج بهتر براي درمان کودکان مبتال به اختالالت عصبي رشدي
مهم است.اين مطالعه نشان ميدهد که ابزارهاي تشخيصي نسبت ًا کم هزينه مانند نوار مغزي ممکن است در
آيندهاي نه چندان دور به ما کمک کند تا با شناسايي رشد غيرعادي مغز در دوران نوزادي سريعتر به ابتالي
آنها به اين اختالل پي ببريم.طي اين مطالعه محققان از نوار مغزي که يک روش غيرتهاجميبراي اندازهگيري
فعاليت الکتريکي مغز از خارج از سر است ،استفاده کردند و فعاليت عصبي را در محدوده آلفا رديابي کردند.فعاليت
آلفا با اتصاالت دوربرد در مغز همراه است.س��پس محققان از رويکردي استفاده کردند که به آنها امکان ادغام
دادهها از سراس��ر مغز را ميداد.محققان از مدلس��ازي رايانهاي براي پيشبيني نتايج عالئم در  ۱۸ماه براساس
فعاليت عصبي نوزادان در دوره نوزادي استفاده کردند.پيش بينيهاي اين مدل با عالئم واقعي اندازهگيري شده
در کودکان هنگاميکه  ۳ماهه بودند ،مرتبط بود و بنابراين محققان دريافتند ميتوان با رديابي فعاليت مغزي
نوزدان به ميزان ابتالي آنها به اين اختالل در چند ماه ديگر پي برد.اين يافتهها درک دانشمندان را از ساختار
مغز و پيشبيني عالئم اين بيماري با بررسي فعاليت مغز افزايش ميدهد.

یک تیر و دو نشان غرب در قزاقستان؛

اولین چیزی که در مورد شورشهای اخیر در قزاقستان
توجه را جلب میکند این اس��ت که ای��ن ناآرامیها در
آس��تانه مذاکرات روس��یه و آمری��کا در  ۱۰ژانویه و در
مورد اولتیماتوم روس��یه به ناتو رخ داده است .همچنین
واضح اس��ت که هیچ کش��وری به اندازه آمریکا به بی
ثبات کردن قزاقس��تان عالقهمند نیست و ترکیه ذینفع
بالقوه بعدی است .به طور کلی ،سیاست واشنگتن برای
ایجاد درگیری در مرزهای روسیه قدیمی و شناخته شده
اس��ت .نقش آمریکا در کودتای اوکرای��ن و بالروس و
نقش ترکیه ،عضو «ناتو» در جنگ قره باغ نیز مشخص
اس��ت .عالوه بر این ،کوتاهترین مس��یر زمینی چین به
اروپ��ا از قزاقس��تان میگ��ذرد که در ص��ورت محاصره
دریایی چین توس��ط آمریکا این مسئله از نظر راهبردی
اهمیت زیادی دارد .به عبارت دیگر ،واش��نگتن با ایجاد
ناآرامی در قزاقس��تان میتواند با یک تیر دو نشان بزند.
مس��دود کردن این مس��یر و ایجاد شکاف بین مسکو و
پکن .زیرا تصور بر این اس��ت که ورود نیروهای روسیه
به قزاقستان ،توازن قدرت بین روسیه و چین در آسیای
مرکزی را تغییر میدهد و حسادت پکن را بر میانگیزد.
در واقع آمریکا قبل از مذاکره با روس��یه قصد داش��ت از
بحران قزاقس��تان استفاده کرده و از روسیه امتیاز بگیرد،
اما روسیه با اعزام نیروهای خود به قزاقستان به غربیها
نش��ان داد که مسکو همواره آماده استقرار نیروها و دفاع
از منافع خود است.

"كارلوس لينْيوس" که بود؟

كارلوس لي ْنيوس ،طبيعيدان سوئدي در  5دسامبر 1707م در روستايى در سوئد به دنيا آمد.او كه بيشتر به نام
"كارل فون لينه" شناخته ميشود ،از كودكي به گل و گياه عالقه فراوان داشت و در همان زمان ،درباره گياهان
تحقيقات زيادي انجام ميداد.لينيوس در  22سالگي رسالهاي درباره توليدمثل و تكثير گياهان نگاشت.اين رساله
به قدري خردمندانه بود كه بالفاصله از وي دعوت شد تا در قسمت تحقيقات دانشگاه اوپْساال مشغول به كار
گردد.او در سال 1732م به نواحي دور افتادهاي عزيمت كرد و مدت  6ماه در آنجا به تحقيق و آزمايش پرداخت.
لينيوس از آن پس به مدت سه سال به تنظيم و تحرير اطالعات خود مشغول بود.نوشتههاي او كه شامل حقايق
تازه و وسيعي درباره زمينشناسي ،گياهشناسي ،پرندهشناسي و نژادشناسي بود ،مورد توجه دانشمندان قرار گرفت
و زمامداران سوئد را متوجه كشاورزي ،جنگلها و اوضاع اقتصادي و نژاد مرد ِم مكان مورد مطالعه لينيوس نمود.
از آن پس ش��هرت لينيوس در سراس��ر اروپا پيچيد و او با هزينه دولت ،عهدهدار تحقيقات دامنهداري در زمينه
گياهان ش��د.لينيوس پس از مدتي كتابي ديگر نگاش��ت و براي نخستين بار ،نباتات و گياهان را طبقهبندي و
نامگذاري كرد.وي همچنين جدول كاملي از گياهان مخصوص و كمياب ذكر نمود كه اساس تقسيمبندي فعلي
گياهان نيز محس��وب ميشود.وي در كنار گياهشناسي دكتراي پزشكي خود را دريافت كرد و مدتي نيز به كار
طبابت پرداخت.ماركوس لينيوس سرانجام هنگاميدر  18اوت 1778م در  71سالگي درگذشت كه با به جاي
گذاشتن  2500صفحه از تحقيقات ارزنده خود ،شالوده گياهشناسي علميكنوني را بنيان نهاد.

پيشبيني عالئم اوتيسم با بررسي فعاليت مغزي منحصر به فرد نوزادان

امام زينالعابدين سيدالس��اجدين ،عليبن الحسين
عليهماالس�لام ميفرماي��د :پ��درم سيدالش��هدا
عليهالسالم در روز ش��هادتش  -روز عاشورا  -در
حال��ي که خون از تماميبدن��ش در فوران بود مرا
به س��ينهاش فشرد و گفت :پسر عزيزم! اين دعا را
حف��ظ کن که همانا مادرم فاطمه به من آموخت و
مادرم از رسول خدا  -صلي ا...عليه وآله  -آموخت
و جبرئي��ل امين نيز به رس��ول خدا آموخت که در
هن��گام هر حاجت و نيازمندي و بر امر بزرگ و بر
هنگام هر اندوه و بالي��ي که فرو ميآيد اينگونه
بحق طه و
بحق يس و الق��رآن الکريم و ِ
بخوانِ :
القرآن العظيم يا َمن يقد ُر علي َحوائج الس��ائلين ،يا
ِ
المکروبين،
َمن يعلم ما في ّ
الضمير يا منفّس�� ًا َع ِن َ
المغُمومين ،يا راح َِم الشّ ��يخ الکبير ،يا
يا ُمفَرج ًا َع ِن َ
رازق الطِ َ
الصغير ،يا من اليحتاج الي ال ّتفس��ير
َ
ف��ل ّ
صلّي علي مح ّمد و آل مح ّمد و افعل بي....اگر بال
پروازت بسته است ،اگر دل کوچکت شکسته است،
اين تحف ه سرخ ،هم ،دو بال پرواز است و هم مرهم
سينه سوخته و دل شکسته ،پس بگير و بخوان!

ب��ا افزایش اعتراضات در قزاقس��تان و مداخله نیروهای
خارج��ی در این ناآرامیها ،گمانه زنیها از احتمال وقوع
انقالب رنگی این بار در این کشور خبر میدهند .پس از
گذش��ت چند روز از تظاهرات و ناآرامیها در قزاقستان،
درک کامل آنچه در این کش��ور اتفاق میافتد ،دش��وار
اس��ت .اعتراضات مس��المت آمیز هفته گذش��ته در ژان
اوزن ،شهری در گوشه غربی قزاقستان آغاز شد .افزایش
دو برابری قیمت سوخت در این شهر نفتخیز خشم مردم
را برانگیخت و منجر به تظاهرات ش��د .به دنبال آن در
دیگر شهرهای قزاقستان از جمله آلماتی ،پایتخت سابق
نیز مردم به خیابانها آمدند .اما این اعتراضات مسالمت
آمیز کم کم با مداخله نیروهای خارجی و آش��وبگران به
صحنه درگیری و ناآرامی منجر شد و آشوبگران با ورود
به س��اختمانهای دولتی توانس��تند سالحها را به دست
بگیرند .در نهایت این تظاهرات خونین منجر به کش��ته
ش��دن دهها تن از مردم و افسران پلیس و صدها زخمی
شد.

سلولهاي عضالني سريع و کند را دارند.ديافراگم موش،
سلولهاي عضالني سريع را به ميزان  ۹۰درصد در خود
جاي داده اما اين س��لولها در ديافراگم انس��ان بسته به
چند عامل ازجمله س��ن و جنس��يت ۲۵ ،تا  ۵۰درصد را
شامل ميشود.به نظر ميرسد که مصرف نيترات ،تاثير
بيشتري بر عملکرد انقباضي سلولهاي عضالني سريع
داشته باشد".لئوناردو فريرا"(،)Leonardo Ferreira
از پژوهشگران اين پروژه گفت :يافتههاي اين پژوهش ،به
خصوص در شرايط همهگيري کوويد ۱۹-کارآمد خواهند
بود.اگر اين نتايج روي انس��ان هم تکرار شوند ،مصرف
نيترات ميتواند اختالل عملکرد عضالتي که در تنفس
نقش دارند ،بهبود ببخشد.

مشاهير

و جلوگیری از تش��دید ناآرامیها به این کشور خبر داد و
گفت« :ما اجازه تحقق انقالب رنگی دیگری را نخواهیم
داد ».اظه��ارات پوتین چند روز پس از آن بیان ش��د که
 ۲۵۰۰نیروی روس��ی ،بالروس��ی ،ارمنی ،تاجیکستانی
و قرقیزس��تانی در ش��هرهای قزاقس��تان برای دفاع از
تاسیسات کلیدی و دولتی این کشور به عنوان بخشی از
ائتالف سازمان پیمان امنیت جمعی ( )CSTOمستقر
شدند .مقامات روسی ،غرب را به تالش برای ایجاد یک
انقالب رنگی دیگر در قزاقس��تان مانند انقالبهای گل
س��رخ در گرجس��تان ( )۲۰۰۳و انق�لاب نارنجی که در
اوکراین ( )۲۰۰۴رخ داد ،برای ایجاد ناارامی در روس��یه
متهم میکنند .در هر صورت بحران در قزاقستان برای
روس��یه بسیار خطرآفرین اس��ت؛ و برخی از کارشناسان
معتقدن��د که خطر غرق ش��دن روس��یه در ناآرامیهای
قزاقس��تان وجود دارد .دیپلماته��ا و تحلیلگران غربی
مدعی هس��تند که سرعت اعزام نیروهای روسیه در این
هفته برای کمک به قزاقستان ،شاهدی بر ترس کرملین
از وقوع انقالبهای رنگی در همسایگی خود است .یکی
از روزنامههای روسی نیز در این باره نوشت که غربیها
در آس��تانه مذاکرات مهم امنیتی روس��یه و آمریکا ،یک
انقالب رنگی به راه انداختند تا حواس روسها پرت شود.
مسکو میداند که پشت این اعتراضات دستهای پنهانی
وجود دارد و این تنها اعتراضات مردمی نیس��ت .بعضی
کارشناس��ان معتقدند که این اعتراضات ممکن است به
انقالب رنگی منجر ش��ود .زیرا ای��ن ناآرامیها به طور
سازماندهی ش��ده و از خارج از کش��ور اداره میشود .از
طرفی دیگر نیز بعضی کارشناس��ان اعتقاد دارند که این
اعتراضات به دلیل اینکه هیچ رهبر و فرماندهی ندارند،
پس از مدتی آرام میشود.
آمریکا و انقالبهای رنگی


از اواخر قرن بیس��تم ،انقالبهای رنگی آسیای مرکزی،
اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی
را فراگرفته اس��ت .با کند و کاو بیش��تر متوجه میشویم
که در پش��ت صحنه این انقالبها همیش��ه آمریکا قرار
دارد« .انقالب گل س��رخ» در گرجستان در سال ،۲۰۰۳
«انقالب نارنجی» در اوکراین در س��ال « ،۲۰۰۴انقالب
الله ها» در قرقیزس��تان در سال  ۲۰۰۵یا «بهار عربی»
در خاورمیانه در س��ال  ،۲۰۱۱شاهد طرحها و نقشههای
آمریکا موسوم به انقالبهای رنگی است که این کشور
در جنگهای��ی به اصطالح بدون باروت در بس��یاری از
نقاط جهان میخواهد «ارزشهای آمریکایی» را به آنها
صادر کند .در انقالب رنگی گل س��رخ که در سال ۲۰۰۳
رخ داد ،آمری��کا ادوارد ش��واردنادزه ،رئیس جمهور وقت
گرجس��تان را به اتهام تقلب در انتخابات وادار به استعفا
کرد و میخائیل ساکاش��ویلی ،رهب��ر مخالفان را به روی
کار آورد .یک س��ال بعد از گرجستان ،اوکراین نیز شاهد

صحنه مشابهی بود .این بار هم آمریکا به اتهام تقلب در
انتخابات مردم و جوان��ان را تحریک کرد و به خیابانها
کشاند و در نهایت باعث شد که ویکتور یوشچنکو ،رهبر
اپوزیسیون اوکراین به ریاست جمهوری برسد .با تحلیل
«انقالبهای رنگی» یاد شده ،میتوان دریافت که ماهیت
«انقالبهای رنگی» یک «انقالب درونزا» نیست ،بلکه
یک سیاست خارجی است که غرب ب ه ویژه آمریکا برای
پیش��برد سیاس��ت خارجی و حفاظت از منافع خود اتخاذ
کرده اس��ت .هدف نهایی آمریکا س��رنگونی دولت فعلی
این کشورها و س��اختن دولت و جامعهای کام ً
ال طرفدار
آمریکا و غرب اس��ت .آمریکا و غرب با زدن یک س��ری
برچسبهای شدیدا منفی به حکومت این کشور از جمله
«مس��تبد»« ،دیکتاتور»« ،غیردموکراتیک»« ،فاس��د»،
«غیرشفاف»« ،غیرمس��ئول»« ،بدون حاکمیت قانون»
البته از دی��دگاه آمریکا و غرب ،مردم را برای آش��وب و
کودتا تحریک میکنند .اما آنچه انقالبهای رنگی بجا
خواهند گذاش��ت ،نه صلح و نه دموکراس��ی بلکه هرج و
مرج و ویرانیهای زیاد در کشورهای هدف است.

اهمیت مقابله با ناآرامیهای قزاقستان از نگاه روسیه

و چین

چن��دی پیش س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه روس��یه با
وان��گ یی ،همتای چینی خود در تماس��ی تلفنی ضمن
بررس��ی تحوالت اخیر قزاقس��تان ،در خصوص مداخله
نیروهای خارجی از جمله مش��ارکت مزدوران خارجی در
حمله به ش��هروندان و نیروهای امنیتی و نیز در دس��ت
گرفتن کنترل س��ازمانهای دولتی ابراز نگرانی کردند.
همچنی��ن وانگ یی در این گفتوگو گفت« :چین مایل
اس��ت در راس��تای اجرای قانون و هم��کاری امنیتی به
قزاقس��تان کمک کرده و با «مداخله نیروهای خارجی»
مبارزه کند ».قزاقستان که بین روسیه و چین قرار گرفته
است ،بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان است،
بزرگت��ر از کل اروپ��ای غربی ،اگرچه تنه��ا  ۱۹میلیون
نفر جمعیت دارد .ب��رای والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روس��یه رویدادهایی که در سراسر مرز جنوبی کشورش
رخ میدهد ،نگران کننده است .روسیه روابط نزدیکی با
قزاقستان دارد و پایگاه فضایی بایکونور به عنوان پایگاه
پرتاب تمام ماموریتهای فضایی سرنشین دار روسیه در
این کشور قرار دارد .همچنین حدود  ۲۰درصد از جمعیت
قزاقستان را روسها تشکیل میدهند .از طرف دیگر نیز
روسیه اغلب به گاز قزاقستان به عنوان پشتوانهای برای
تولید ناکافی خود متکی اس��ت .عالوه بر این ،طول مرز
روسیه و قزاقس��تان از  ۷۵۰۰کیلومتر فراتر میرود و در
صورت بروز هرج و مرج و فاجعه انس��انی در قزاقستان،
میلیونها پناهنده به روس��یه سرازیر خواهند شد .بحران
قزاقستان در زمانی رخ میدهد که همه نگاهها به مقابله
احتمالی روسیه و اوکراین معطوف شده است.

