
روزنامه اطالعات – 27 خرداد 1358
صفحــه اول روزنامه اطالعات با دو تیتر از دو 
سخنرانی امام خمینی بسته شده بود. تیتر اول 
راجع به قانون اساســی بود کــه در آن روزها 
پیش نویس آن منتشــر شــده بــود و اظهار 
نظرهای متفاوت دربــاره آن و لزوم تغییر در 
آن شنیده می شــد. امام خمینی در این باره 
گفته بود:» درباره قانون اساسی تصمیم نهایی 
با ملت اســت«.  تیترهــای فرعی این مطلب  
هم عبارت بــوداز: »ملت ایران نمی تواند قران 
را کنار بگذارد و قانون اساســی غربی را قبول 
کنــد« و »بیدار باشــید؛ می خواهند نگذارند 

قانون اساســی آنطور که اسالم حکم می کند تصویب شــود«. تیتر مربوط به سخنان دیگر امام خمینی، مربوط به دعوت 
ایشان از مردم برای شرکت در جهاد سازندگی بود که چنین تیتری داشت: » به جای زیارت مکه و مدینه و عتبات، ایران 
را آباد کنید«. اطالعات همچنین عین عبارتهای امام خمینی در این خصوص را در صفحه اولش چاپ کرده بود: » ... شما 
که برای ثواب می خواهید مکه مشرف شوید و یا می خواهید مدینه منوره یا به عتبات مشرف شوید، امروز ثوابی باالتر از این 

نیست که به برادران خود کمک کنید و این سازندگی را همه باهم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود«.

روزنامهبازی

اذان صبح: 4/34 طلوع آفتاب: 6/10   اذان ظهر: 13/01   اذان مغرب: 20/12

پنجشنبه 27 خرداد  1400- 6 ذی القعده 1442 - 17 ژوئن  2021-  شماره  5460

حدیثروز

روزنامه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
صاحب امتیاز:  حزب مردم ساالری 

مدیرمسئول: مصطفی کواکبیان 
www.mardomsalari.net:نشانی اینترنتی

mardomsalaridaily :نشانی تلگرام
mardomsalaridaily1:نشانی اینستاگرام

  آدرس تحریریه: اتوبان شیخ فضل اهلل نوری شمال به جنوب  
خروجی خیابان سازمان آب - خیابان حاجی پور امیر -  کوچه چهارده - پالک 1

تلفن: 29- 88288226
فکس: 88263094

رتبه روزنامه:3
چاپ: نشر ریحان- تلفن: 65607917 

المپیوس سقوط کرده است
کــرده  اســت  ســقوط   المپیــوس 
فیلمــی   )Olympus Has Fallen(
محصول سال ۲۰۱۳ آمریکا به کارگردانی 
آنتونی فوکوآ است. در این فیلم بازیگرانی 
همچون جرارد باتلر، آرون اکهارت، مورگان 
فریمن، آنجال باست، رابرت فورستر، کول 
هاسر، اشــلی جاد، ملیسا لئو، دیالن مک 
درموت، رادا میشل، ریک یان ایفای نقش 
کرده انــد. دنباله این فیلم بــا نام »لندن 
سقوط کرده است« در سال ۲۰۱۶ ساخته 

شد.
داســتان فیلم یک گروه تروریستی اهل کره شمالی اســت که با تجهیزات پیشرفته به کاخ سفید حمله میکنند و موفق 
می شــوند تمام نگهبانان و محافظان را از پای در آورند آنها همچنین موفق می شــوند به کمک عوامل نفوذی خودشــان 
رئیس جمهور وسایر مقامات بلند مرتبه را گروگان بگیرند اما یک مامور امنیتی به نام مایک بانینگ )جرارد باتلر( که موفق 

شده زنده بماند به مقابله با آنان می پردازد و ...

فناوری

بقای سلول های سرطانی با کمک ژن پیری!
پژوهشگران فنالندی و اسکاتلندی در بررسی جدید خود دریافتند که 
سلول های سرطانی با کمک ژنی موسوم به ژن پیری می توانند پایه های 

خود را در بدن محکم کنند و گسترش یابند.
به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینس دیلی، پژوهشــگران دانشگاه 
هلسینکی )University of Helsinki( فنالند و موسسه پژوهش 
سرطان بیتسان )BICR( در اســکاتلند، در بررسی مشترکی کشف 
کرده اند که ســلول های جهش یافته چگونه شانس خود را برای شکل 
دادن سرطان تقویت می کنند. معموال رقابت فعال میان چندین سلول 
بنیادی موســوم به Crypts در غدد روده، از تجمع ســلول های مضر 

پیشگیری می کند.
ناله پنتینمیکو )Nalle Pentinmikko(، از پژوهشگران این پروژه گفت: عملکرد سلول های بنیادی روده، به عوامل رشد 
موســوم به Wnts تکیه دارد که به واسطه محیط اطراف تولید می شوند. سرچشمه سرطان های روده معموال سلول های 
 Notum بنیادی هستند که جهش آنها، امکان رشد مستقل این عوامل را فراهم می کند. هنگامی که ما ژنی موسوم به
را که به غیرفعال شدن Wnts منجر می شود، از سلول های بنیادی حذف کردیم، تعداد تومورهای پیش سرطانی موسوم 
به آدنوم )Adenomas( در روده به صورت قابل توجهی کاهش یافت. ما دریافتیم که سلول های جهش یافته، از این ژن 

برای متوقف کردن عوامل محیطی استفاده می کنند که سلول های بنیادی برای این رقابت به آنها نیاز دارند.
این گروه پژوهشی دریافتند که ژن مشابهی موسوم به ژن پیری )ageing gene(، با افزایش سن در بافت معمولی بیان 
می شود و توانایی سلول های بنیادی را برای ترمیم آسیب کاهش می دهد. این پژوهش نشان می دهد که سلول های جهش 

یافته، از این ژن مشابه برای ایجاد یک پایه ثابت در بافت استفاده می کنند.
پکا کاتاجیستو )Pekka Katajisto(، از پژوهشگران این پروژه گفت: سلول های جهش یافته، ژن پیری را می ربایند و از 

آن در برابر سلول های بنیادی سالم استفاده می کنند.
شاید نتایج این پژوهش، به ارائه درمان های جدید بیانجامند زیرا عملکرد آنزیمی را که توسط ژن پیری رمزگذاری می شود، 
می توان با دارو متوقف کرد. این گروه پژوهشــی پیشتر برای رسیدن به هدف خود، از ترکیبی در حیوانات مسن استفاده 
کردند تا عملکرد ســلول های بنیادی پیر شده را افزایش دهند. آنها در این پژوهش جدید، روش مشابهی را به کار بردند 
تا شــانس سلول های جهش یافته را برای پیروزی در این رقابت کاهش دهند. یک درمان سه هفته ای، تعداد آدنوم را در 

مدل های حیوانی کاهش داد.
کاتاجیستو اضافه کرد: نتایج این پژوهش، امیدوارکننده هستند و بنیان ارائه روش های درمانی جدید برای بیماران مبتال 
به سرطان روده به شمار می روند. این پژوهش نشان می دهد که شاید با تقویت مکانیسم های طبیعی پاکسازی سلول های 

آسیب دیده توسط بافت ها بتوانیم خطر ابتال به سرطان را در سایر بافت ها نیز کاهش دهیم.

چهرهها

جلیل شهناز؛ نوازنده 
جلیل شهناز )۱ خرداد ۱۳۰۰ اصفهان - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ تهران( یکی از سرشناس ترین 

نوازندگان تار سده اخیر در ایران بود.
جلیل شهناز، از کودکی به موسیقی عالقه مند شد و نواختن تار را در نزد عبدالحسین 
شــهنازی و برادر بزرگ خود حســین شهناز که به خوبی ســاز می نواخت، آغاز کرد. 
پشتکار زیاد و استعداد شــگرف جلیل به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان 

خوب اصفهان شد.
در کتاب »موســیقی دانان ایرانی« نوشته پژمان اکبرزاده آمده است: »شهناز نوازندگی 
در رادیو اصفهان را از ســال ۱۳۲۸ آغاز کرد و در سال ۱۳۳۶ به دعوت سازمان رادیو 
به تهران آمد و در برنامه های گوناگونی مانند برنامه گلها، ارکستر حسین یاحقی و… 
بــه عنوان تکنواز و همنواز به فعالیــت پرداخت. وی همچنین در گروه »یاران ثالث« 
)همراه با تاج اصفهانی و حســن کســایی( و گروه اساتید موسیقی ایران کنسرت های 
بسیاری را در داخل و خارج از ایران اجرا نمود. شهناز در برنامه های جشن هنر شیراز 
نیز حضوری فعال داشت.« جلیل شهناز، عالوه برنواختن تار، که ساز اختصاصی اوست، با نواختن ویولون، سنتور و تمبک و 
آواز -سه تار نیز آشنایی دارد. او پس از یک دوره بیماری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ در بیمارستان آراد درگذشت. 
محمدرضا شجریان پس از درگذشت جلیل شهناز گفت: »استاد جلیل شهناز در من شور و عشق آفرید و من با صدای تار 
شهناز بدین جا رسیدم و کلمه استاد فقط الیق شهناز و استاد جلیل شهناز را بسان حافظ که تکرار ناشدنی ست و با احترام 

به تمام نوازندگان تار پس از استاد شهناز باید دفتر تار ایران بسته شود.«

توماس کوهن؛ فیزیکدان آمریکایی
تومــاس کوهن در هجدهم ژوئیه ۱۹۲۲ در ایالت اوهایوی آمریکا به دنیا آمد. زندگی 
دانشگاهی اش را در فیزیک آغاز کرد. سپس به مطالعه در تاریخ علم پرداخت و رفته 
رفته به فلســفه علم روی آورد گرچه در این میان عالقه اش را به تاریخ فیزیک حفظ 

کرد. در ۱۹۴۳ از هاروارد فارغ التحصیل شد. 
در  ۱۹۴۶ در رشته فیزیک فوق لیسانس و در ۱۹۴۹ دکترا گرفت. کوهن از آن سال 
تا ۱۹۵۶ برای دانشــجویان لیسانس علوم انسانی به تدریس علوم پایه اشتغال داشت. 
در اوایــل این دوره کار کوهن معطوف بــه نظریه ماده و تاریخ اولیه ترمودینامیک در 

قرن هجدهم بود.
او ســپس به تاریخ نجوم روی آورد و در  ۱۹۵۷ نخســتین کتابش را با عنوان انقالب  

کپرنیکی منتشر ســاخت. کوهن در ۱۹۵۶ وارد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی شد و به 
تدریس در تاریخ علم پرداخت  البته در گروه فلسفه آن دانشگاه.

کوهن در ۱۹۶۱ به باالترین مرتبه استادی رسمی در آمریکا رسید. در ۱۹۶۲ کتاب ساختار انقالبهای علمی را در مجموعه 
»دائرةالمعارف بین المللی علوم« که سرپرستی آن را اوتونویرات و رودلف کارناپ بر عهده داشتند منتشر کرد.

مجموعه ای از مقاالت کوهن در فلسفه و تاریخ علم در سال ۱۹۷۷ با عنوان The Essential Tension منتشرشد. سال 
بعد دومین تک نگاری تاریخی او تحت عنوان نظریه جســم ســیاه و گسست کوانتومی به چاپ رسید. در ۱۹۸۳ به سمت 
اســتادی در MIT )مؤسسه تکنولوژی ماساچوست( منصوب شــد. کوهن در سراسر دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰۰ راجع به 

مباحث گوناگونی در تاریخ و فلسفه علم کار کرد. 
از جمله به بسط و شرح مفهوم قیاس ناپذیری پرداخت. او در اواخر عمر روی دومین تک نگاری فلسفی اش کارمی کرد که 

مربوط می شد به نگرشی انقالبی راجع به دگرگونی ها و تحوالت علمی.
کوهن در هفدهم ژوئن در اثر بیماری سرطان ۱۹۶۶ درگذشت.

فیلمبازی

مجموعه شعر »سوء زن«
مجموعه اشــعار سپید فایزه ســیدرضازاده به نام »سوءزن« از سوی انتشــارات فصل پنجم در اختیار 

عالقه مندان شعر و ادبیات قرار گرفت. 
از این شــاعر پیشکسوت تاکنون مجموعه های »نمایش خش دار«، »لحظه آن«، »سوزنبانی که آخرین 

تکه های زمین را رفوء می کند« و »حسی که به جا نیاوردم« منتشر شده است.
با شعری از این کتاب همراه شوید:

کبوترهای مرزی را به سویم پرواز دادی
زبانت را از آن ها گرفتم وخواب هایم با لهجه ی تو تعبیر می شوند

با هم نشستیم
نوار مرزی را به لبه ی کالهت دوختیم

وبه چین چین دامنم
ما گناه نکردیم

فقط دستهایمان از مرز گذشتند
حاال مدتی ست با قطار فشنگ می آیی

مثل گلوله از کنارم رد می شوی
خواب هایم بوی باروت تنت را می دهند

وکبوترها نمی دانند
جنگ زبان نمی فهمد

تبلیغات عجیب و غریب برخی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر با وعده های عجیب ترشان 

نصب مجسمه های فیل در گرین پارک لندن

طرحروز

قاب

پیشنهاد

مهدی عزیزی – خبرآنالین

رویترز

تاثیر قهوه در پیشگیری از بروز بیماری قلبی-عروقی
نتایــج یک پژوهش حاکی از آن اســت که دریافت کافئین از 
قهوه، برخالف چای، ســبب پیشگیری از بروز بیماری قلبی-

عروقی در بزرگساالن ایرانی می شود.
کافئیــن به عنوان ترکیب فعال چای و قهوه که بســیار مورد 
مطالعه بوده اســت، یک محرک فیزیولوژیک با مصرف باال در 
میــان جمعیت های مختلف دنیا اســت. منابع طبیعی حاوی 
کافئین در رژیــم غذایی عمدتا چای و قهوه هســتند. نتایج 
مطالعــات در خصــوص اثرات بلند مدت مصــرف کافئین بر 
پیامدهای متابولیکی همچنان متناقض است. مصرف کافئین 
روزانــه افراد بر تنظیم فشــارخون، پیامدهای قلبی عروقی و 

عملکرد عروق می تواند موثر باشد.
از آنجایــی که اطالعات کمی در خصوص اثرات مصرف روزانه 

کافئین از رژیم غذایی بر بیماریهای کلیوی در قالب مطالعات اپیدیمولوژیک وجود دارد، محققان، تحقیقی به منظور بررســی ارتباط 
دریافت کافئین با بروز بیماری مزمن کلیوی در بزرگساالن شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران طی شش سال پیگیری انجام 

داده اند.
مطالعه حاضر در قالب مطالعه قند و لیپید تهران بر روی ۲۳۶۹ مرد و زن باالی ۲۰ سال که عارضه قلبی نداشته اند، انجام شد. طی این 
تحقیق، مقدار مصرف )میلیگرم/روز( کافئین و میزان مصرف چای )فنجان/روز( و قهوه )فنجان در هفته( رژیم غذایی محاسبه و  طبقه 
بندی شد. بروز بیماری مزمن کلیوی تا فاز پنجم مطالعه قند و لیپید تهران پیگیری و ثبت شد. برای ارزیابی ارتباط کافئین، چای و قهوه 
رژیم غذایی با بروز بیماری مزمن کلیوی از مدل های رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. براساس اعالم پایگاه نتایج پژوهش های 
ســالمت، بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، رابطه معکوس و معناداری بین مصرف قهوه و بروز بیماری قلبی عروقی و همچنین رابطه 

مستقیم و معنادار بین مصرف چای و مقدار کل کافئین مصرفی با بروز بیماری قلبی-عروقی مشاهده شد.

دانستنیها

تبعات خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان

عبدالرضا فرجی راد

قطعی شــدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب 
شــده تا نیروهای طالبان نیز روحیــه جدی تری در جنگ 

پیدا کنند و در مذاکرات هم امتیاز ندهند.
به نظر می رســد خروج آمریکایی ها از افغانســتان جدی تر 
شده است. بحث خروج نیروهای نظامی از منطقه از دوران 
اوباما آغاز شد و در دوران ترامپ نیز او تالش بر این داشت 
تا نیروهای آمریکایی را از خاک افغانستان خارج کند اما به 
دلیل برخی از مســائل و مخالفت های سران نظامی آمریکا 
این روند به تعویق افتاد. زمانی که بایدن وارد کاخ سفید شد 
بحث خروج نیروها را به صورت جدی تر پیگیری و برای آن 
زمان نیز تعیین کرد. قطعی شدن خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان سبب شده تا نیروهای طالبان نیز روحیه جدی 
تری در جنگ پیدا کننــد و در مذاکرات هم امتیاز ندهند. 
از طرفی نگرانی نیروهای دولتی نیز نسبت به حوادث آینده 
افزایش یافته اســت، با توجه به توانایی نظامی طالبان این 
احســاس در آنها شکل می گیرد که نکند به شکست تن در 
دهند و یا کشــته شوند. وجود چنین یأس و ناامیدی سبب 
شــده تا آنان نتوانند در جبهه ها از توانایی های خود به نحو 
مطلوب استفاده کنند. همین موضوع سبب شده تا طالبان 
موفقیت های قابل توجهی کســب کند و بر اساس گزارشات 
حدود ۵۰ شهر را تصرف کند. تداوم این روند پیامدهایی را 
متوجه نیروهای افغان می کند و اتفاق جدی و ناگواری برای 
مردم افغانســتان رقم می زند. آمریکایی ها نیز که همواره بر 
حمایت های اقتصادی و معیشــتی تاکید می کنند در نهایت 
کمک های نظامی را  وعده می دهند. ممکن اســت در پشت 
صحنه توافقی هم صورت گرفته باشــد اما به نظر نمی رسد 
برای آمریکایی ها بود و نبود دولت مســتقر در کابل اهمیت 
چندانی داشــته باشد. ممکن اســت طالبان تحت شرایطی 
قدرت را در دست گیرند که این مساله نیز برای آمریکایی ها 
تفاوتی ندارد. وجود حس چنین وضعیتی طبقه شهرنشین 
افغان را بســیار ناراحت و نگران کرده اســت، از همین رو 
خیلی از این شــهروندان با فــروش خانه های خود تصمیم 
برآن گرفته اند تا به کشور های دیگر مهاجرت کنند. فضا به 
گونه ای شده که در مقایسه با گذشته ممکن است حاکمیت 
طالبان اتفــاق بیفتد که در این صــورت دولت دیگر توان 
کنتــرل اوضاع و مقابله با طالبان را نخواهد داشــت. ضمن 
اینکه باید در نظر داشته باشــیم با خروج نیروهای نظامی 
ایاالت متحده از افغانســتان نقش کشــورهای همسایه این 

کشور نیز بیشتر خواهد شد. 
در این راســتا هر کشور در راستای منافع خود سعی بر این 
خواهد داشــت تا از یک طرف درگیری حمایت کند. با این 
شــرایط می توان گفت که کبوتر شــانس بر روی شانه های 

طالبان نشسته است.
پاکستانی ها به خود اجازه می دهند تا فعالیت های خود را در 
افغانستان افزایش و به گروه طالبان کمک بیشتری برساند 
و امیدها در این کشــور برای این اقدام افزایش یافته است. 
از طرفی هندی ها باتوجه به حمایت ها از دولت افغانســتان، 
نسبت به این مساله ناامید شده اند. نمی توان گفت که دولت 
افغانستان به زودی سقوط خواهد کرد چرا که روندی نسبی 
خواهــد بود امــا طالبان در این بین به دلیل تســلطش به 
مناطق روستایی و شــهری قادر خواهد بود قسمت هایی از 
کشور را به تصرف خود درآورد. همین مساله در افغانستان 
فضای حاکمیتی دوگانه را بر این کشور غالب خواهد کرد و 
تداوم این کشمکش ها می تواند سرآغاز جنگی داخلی شود؛ 
جنگی که وضعیت و پایان آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد 
بود. چنین شرایطی بیش از پیش وضعیت افغانستان را تیره 
و تار نشان می دهد و امیدها را برای رسیدن به صلح و ثبات 
از بین می برد چرا که طالبان مایل به تقسیم قدرت نیست.
*استاد ژئوپلیتیک

منبع: خبرآنالین 

ام جی6 پرو مدل 2022؛ زیبا و اسپرت
ام جــی میــان دیگر 
چینی  خودروســازان 
زمینه  در  مراتــب  به 
طراحــی خالقانه تر و 
موفق تر عمل می کند 
که البته بایــد آنرا به 

ریشــه های اصلی این برند مرتبط دانست.  اکنون تصاویری 
از Pro MG۶ مدل ۲۰۲۲ منتشــر شده که خودرویی زیبا 
و جذاب را پیش روی مخاطب قرار داده اســت. در قســمت 
دماغه چراغ های اصلی در مقایســه با مدل های قبلی بسیار 
باریک تر شده اند و گرافیک داخلی آنها نیز چهره ای جدی 

و خشمگین را همراه خود دارد.
اگر به این فرمول، الگوی گریل)جلوپنجره( را نیز اضافه کنیم 
آنگاه می توان گفت این ام جی تا حدودی به محصوالت روز 

هیوندای شباهت دارد.
در نمای جانبی خط شانه قدرتمندی را مشاهده می کنیم که 
تا درب عقب ادامه دارد اما ناگهان با خط دیگری که از چراغ 
و فندر)گلگیر( عقب حرکت کرده و به درب ها می رسد محو 
می شود. این خطوط و تفاوت سطحی که در بدنه اینجاد کرده 
اند موجب شــده تا ام جی۶ پرو مدل ۲۰۲۲ در نمای کناری 
نیز یک دلبر تمام عیار باشد. البته نوار کرومی باالی رکاب و 
جزئیات تزئینی انتهای فندر جلو را نیز در نظر داشته باشید.

نگاه

تختگاز

حضرت محمد)ص(:
از همه مردم گرسنه تر آن کس است که در پی دانش 

می رود و از همه سیرتر آن کس است که طالب آن نیست.

)نهج الفصاحه(


