
روزنامه کیهان- 11 مرداد 1357
تیتر اول کیهان، موضوعی بود که از سوی مقامات 
شوروی درباره وضعیت افغانستان اعالم شده بود: 
»همســایگان علیه افغانســتان مراکز خرابکاری 
ایجاد کرده اند«. ســه ماه قبــل، حزب چپگرای 
» دموکراتیک خلق افغانســتان« در این کشــور 
کودتا کرده بود و بــه این ترتیب حکومت جدید 
افغانســتان از حمایت شوروی برخوردار شده بود. 
شــوروی اعالم کرده بود گروه های مســلحی که 
برای سرنگونی دولت جدید افغانستان می جنگند 
از حمایت مالی آمریکا و سالح های ساخت چین 

برخوردارند. 
چندی بعد دولت افغانســتان از دولت شــوروی تقاضای کمک کرد که در نتیجه باعت اشغال افغانستان به وسیله ۱۲۰۰۰ 
نیروی مســلح روســی گردید. دیگر خبر مهم کیهان »صدور دستور جلب هژبر یزدانی« بود. به نوشته کیهان اتهام یزدانی 
تصرف 4۰۰ هکتار از اراضی دولتی یزد بوده اســت. هژبر یزدانی ســرمایه دار بزرگ دوره محمدرضا پهلوی بود. او در زمان 
انقالب در زندان بود تا اینکه یک تیمسار و چند تن دیگر با خودرو ساختمان دیوار زندان را شکستند و او را نجات دادند. 
او مدتی در سنگسر مخفی ماند و نهایتاً با گذرنامۀ جعلی از ایران فرار کرد و به آمریکا رفت. سپس به کاستاریکا رفت و در 

سال ۱389 در این کشور درگذشت.
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فناوری

تله هایی که کروناویروس را خنثی می کنند
پژوهشگران ژاپنی در بررسی جدید خود، گیرنده هایی را به 
عنــوان تله ارائه داده اند که می توانند کروناویروس را به دام 

بیاندازند و آن را خنثی کنند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیشن ورد نیوز، پژوهشگران 
پیشــتر یک پروتئین گیرنده ســاخته بودند تا به مقابله با 
ویروس هایــی بپردازند که از واکنش ایمنــی میزبان فرار 
می کننــد. ایــده اصلــی ورای راهبرد آنها این اســت که 
ویروس ها نمی توانند طی روند تهاجم به گیرنده های مشابه 

تله مقاومت کنند.
یکــی از رایج ترین گیرنده های انســانی که بــرای ورود به 
ســلول های مبتال به کروناویروس استفاده می شود، گیرنده 
 ACE۲ است. کروناویروس از گیرنده ACE۲ موســوم به

برای ورود به سلول های میزبان استفاده می کند.
بنابراین، دانشمندان به تجزیه و تحلیل ACE۲ محلول به 
عنوان یک گزینه بالقوه برای به دام انداختن کروناویروس ها 

عالقه زیادی دارند. 
پژوهشگران دانشــگاه کیئو )Keio University( ژاپن 

اخیرا تحوالت مربوط به گیرنده های نوترکیب ACE۲ را در برابر کروناویروس ها بررسی کرده اند.
دامنه اتصال گیرنده )RBD( موجود در ناحیه S۱ پروتئین خوشــه ای کروناویروس، به گیرنده ACE۲ ســلول میزبان متصل می شود. دامنه S۲، همجوشی 
غشاء را تقویت می کند و به ژنوم ویروس امکان می دهد تا به سلول میزبان وارد شود. تا به امروز، تمام واکسن ها و داروهای موجود کووید-۱9، علیه پروتئین 

خوشه ای کروناویروس طراحی شده اند.
ظهور انواع مختلف کروناویروس، کارآیی واکسن های موجود کووید-۱9 را به دلیل جهش های ژنومی کاهش داده است. برخی از سویه ها مانند دلتا و اُمیکرون 

می توانند از واکنش ایمنی ناشی از واکسیناسیون یا عفونت طبیعی فرار کنند.
بنابراین، نیاز فوری به راهبردهای جایگزین برای رسیدگی به مشکل رو به رشد ویروس هایی مانند کروناویروس احساس می شود که کارآیی درمان های موجود 

را کاهش می دهند یا از اثر درمان جلوگیری می کنند.
پژوهشــگران در این پروژه، اســتفاده از تله های مهندسی شــده ACE۲ را به عنوان یک روش جایگزین برای مقابله با مشــکالت مربوط به تکامل ژنومی 

کروناویروس ارزیابی کرده اند.
این گیرنده ها می توانند ویروس را به گونه ای خنثی کنند که در اجتناب از ویروس، بسیار موثر باشد.

گیرنده های تله مانند پیش از این، برای کنترل رگ زایی و بیماری های خودایمنی به کار می رفتند. برخی از قابل توجه ترین گیرنده های فریب دهنده، شــامل 
گیرنده های مبتنی بر آنتی ژن-4 مرتبط با لنفوســیت T سیتوتوکســیک )CTLA4(، گیرنده فاکتور رشــد اندوتلیال عروقی )VEGFR( یا گیرنده فاکتور 

نکروز تومور )TNFR(  هستند. 
پیش از این،  ACE۲  محلول نوترکیب انسانی )rhACE۲( به عنوان یک داروی ضد التهابی برای درمان سندرم دیسترس تنفسی حاد )ARDS(  ساخته 

شده بود.
 یک پژوهش جدید گزارش داد که همه ویروس ها از جمله ســویه اُمیکرون، نســبت به درمان حســاس باقی مانده اند. طی همه گیری کنونی، چندین گروه 
تحقیقاتــی به طور مســتقل، جهش هــای تقویت کننده ترکیبی را طراحی کرده اند تــا ناحیه Fc ایمونوگلوبولین ها را بــا ACE۲ محلول ترکیب کنند و اثر 

خنثی سازی ضد ویروس ها را افزایش دهند.
مطالعات بالینی شــامل اســتفاده از rhACE۲ هم در داوطلبان ســالم و هم در بیماران، هیچ تغییر مفیدی را با توجه به پیامد بالینی حاد نشان نداده اند. با 

وجود این، هر دو گروه مورد بررسی، هیچ واکنش نامطلوبی را به دارو نشان ندادند.
اثربخشی rhACE۲ نیز به عنوان یک گیرنده فریب دهنده برای درمان کووید۱9 ارزیابی شده است. آزمایش های بالینی فاز دوم نشان داده اند که این درمان 

وریدی، نتایج بالینی را در بیماران بستری شده مبتال به کووید-۱9 بهبود نمی بخشد. با وجود این، بهبودهای جزئی گزارش شده اند.
پتانســیل درمانی rhACE۲ را به عنوان یک گیرنده فریب دهنده در برابر کووید-۱9 می توان از طریق روش جهش زایی ACE۲ بهبود بخشــید. این راهبرد 

می تواند واکنش ایمنی ضد ویروسی و اثرات اسیدی را افزایش دهد که هر دو از ویژگی های ضروری درمان های موثر کووید-۱9 هستند.
در مقایسه با ACE۲ بومی، گیرنده های تله مانند ACE۲ باید میل ترکیب باالتری را برای پروتئین خوشه ای کروناویروس نشان دهند. این کار می تواند در 

مورد خنثی سازی ویروس در سطح سلول میزبان با استفاده از دوزهای بیولوژیکی استاندارد اطمینان حاصل کند.

چهرهها

ادیب الممالک فراهانی؛ روزنامه نگار دوره مشروطه  
محمدصادق بن حاجی میرزا حســین فراهانی ملقب به ادیب الممالک فراهانی در ۱۱ 

مرداد ۱۲39 در  گازران از توابع شهرستان فراهان در استان مرکزی به دنیا آمد.
این شــاعر، ادیب و روزنامه نگار دوره مشروطه  در پانزده سالگی و پس از مرگ پدرش 
به تهران آمد و به پایمردی حسنعلی خان امیرنظام گروسی، به دستگاه طهماسب میرزا 

مؤیدالدوله راه یافت.
ادیب از ســال ۱3۰۷ تا ۱3۱۱ ه . ق. همراه امیر نظــام در مناطقی مانند آذربایجان، 
کردســتان، کرمانشاه به سر می برد و درســالهای ۱3۱۲ و ۱3۱3 ه . ق در تهران در 
دارالترجمه دولتی مشــغول به کار بود. در سال ۱3۱4 ق بار دیگر همراه امیرنظام به 
آذربایجان رفت و هنگامی که مدرسه لقمانیه تبریز در سال ۱3۱۶ ق افتتاح شد، نیابت 
ریاست آنجا را عهده دار گشت و در همین سال روزنامه ادب را در تبریز منتشر ساخت. 
در سال ۱3۱8 ه . ق راهی خراسان شد و انتشار روزنامه ادب را تا سال ۱3۲۰ در آنجا 
پی گرفت. در ســال ۱3۲۱ه . ق به تهران آمد و سردبیری روزنامه ایران سلطانی را تا 
سال ۱3۲3 عهده دار شد. در این سال به بادکوبه رفت و انتشار بخش فارسی روزنامه ارشاد را که به ترکی منتشر می شد، بر 
عهده گرفت. در سال ۱3۲4ه . ق بار دیگر به تهران بازگشت و این بار سردبیر ی روزنامه مجلس به او سپرده شد. او در سال 
۱3۲۵ روزنامه عراق عجم را در همین شهر منتشر ساخت. در دوران استبداد محمد علیشاه ادیب به صف مشروطه خواهان 
پیوست، و در سال ۱3۲۷ه . ق همراه با مجاهدان فاتح وارد تهران شد. در سال ۱3۲9ه . ق وارد عدلیه یا دادگستری امروزی 
شد و تا پایان عمر به ریاست چندین شعبه عدلیه در شهرهای اراک، سمنان، ساوجبالغ و یزد منصوب شد. ادیب الممالک 
فراهانی در روز ۲ اسفند ۱۲9۵ خورشیدی )۲8 ربیع الثانی سال ۱33۵ه . ق( در شهر یزد سکته کرد و در همین سال پس 

از بازگشت به تهران درگذشت. آرامگاه او در شهر ری است.

داریوش آشوری؛ زبان شناس 
داریوش آشوری  در  ۱۱ مرداد ۱3۱۷  در تهران به دنیا آمد. این زبان شناس، مترجم 
و نویسنده ایرانی، دانش آموخته دبیرستان های البرز و دارالفنون است. آشوری در سال 
۱33۷ از دارالفنون دانش آموخته و وارد دانشــکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 
دانشگاه تهران شد و لیسانس اقتصاد خود را در سال ۱34۲ گرفت. در همان سال در 
دوره دکتری اقتصاد در همان دانشکده پذیرفته شد ولی آن را نیمه کاره رها کرد. کار 
تألیف کتاب، ترجمه، و نوشــتن مقاالت را از همین دوران شروع کرد. نخستین کتاب 
او، به نام فرهنگ سیاســی، در روزگار دانشجویی از او منتشر شد که هنوز هم، با نام 
دانشــنامه سیاسی، در ایران در زمینه علوم سیاسی کتاب مرجع است و تاکنون بیش 
از ســی چاپ از آن منتشر شده است. در همان دوران آشــوری در مؤسسه انتشارات 
فرانکلین به عنوان ویراستار در دائرةالمعارف فارسی و سپس در بخش انتشارات به کار 
مشغول بوده است. آشوری از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران و عضو انتخاب شده 
نخستین هیئت دبیران آن بوده است. در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران، در مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، و دانشگاه زبان های خارجی توکیو تدریس کرده، و 
عضو هیئت مؤلفان لغت نامه فارسی در مؤسسه لغت نامه دهخدا )وابسته به دانشگاه تهران(، عضو هیئت ویراستاران دانشنامه 
ایرانیکا )دانشــگاه کلمبیا در نیویورک( و از نویسندگان آن بوده است. همچنین سردبیری چند مجله ادبی و نیز نامه علوم 
اجتماعی را، در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی )وابسته به دانشگاه تهران(، به عهده داشته است. وی  پس از انقالب 

با خانواده خود در فرانسه زندگی می کند.
آشوری در قلمرو علوم اجتماعی و فلسفه مدرن به توسعه زبان فارسی از نظر دامنه واژگان و بهبود سبک نگارش یاری فراوان 
کرده اســت. آشوری در آثار خود واژگان نوترکیبی چون گفتمان، همه پرسی، آرمان شهر، رهیافت، هرزه نگاری، درس گفتار 
و مانند آن را به کار برد که معادلی برای آن در زبان فارســی وجود نداشــت. فرهنگ علوم انسانی او شامل صدها ترکیب و 
واژه اشتقاقی تازه برای گسترش زبان فارسی در زمینه علوم انسانی و فلسفه است. از میان آثار او می توان به بازاندیشی زبان 
فارسی، شعر و اندیشه، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، و فرهنگ علوم انسانی اشاره کرد. وی همچنین نویسنده عرفان و رندی 
در شعر حافظ است که تفسیری هرمنوتیکی از بنیادهای اندیشگی دیوان حافظ بر پایه پژوهش متن شناسانه تاریخی است.

آثار جراحی چاقی در نوجوانان
محققان در پژوهشی تاثیر جراحی چاقی را در نوجوانان و بالغین بررسی 
کرده اند. آمار ابتالی چاقی کودکان و نوجوانان به سرعت و در همه جوامع 
رو به تزاید است. ابتالی این گروه به چاقی می تواند آثار و عوارض جدی 
را در مدت کوتاه تری در مقایسه با بزرگسالی پدید آورده و موجب شیوع 
بیشــتر ناتوانی و کاهش بهره وری در نسل بعدی باشد. به همین لحاظ 
چاقی کودکان از سرفصل های مهم مورد توجه سازمان بهداشت جهانی 
اســت که کشورها را مکلف به برنامه ریزی برای مقابله با آن کرده است. 
همانگونه که مراجع علمی ذکر می کنند، انجام اعمال جراحی های محدود 
کننده دســتگاه گوارش، موســوم به جراحی های باریاتریک، با سازوکار 
کاهش دریافــت و جذب مواد غذایی، یکی از راه هــای درمان چاقی در 

بزرگساالن محسوب می شود که در دهه اخیر داوطلبان بیشتری هم پیدا کرده است. اما آیا این روشها برای گروه نوجوانان نیز قابل انجام 
و مفید است؟ برای پاسخ مستدل به این پرسش، مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 
طی یک طرح تحقیقاتی اقدام به مقایسه نتایج جراحی در دو گروه بالغین و نوجوانان کرد. مجری این طرح مطالعاتی، دکتر مریم برزین 
در خصوص این مطالعه با اشاره به اینکه ایمنی و اثربخشی جراحی باریاتریک جهت کاهش وزن پایدار و کاهش عوامل خطر قلبی عروقی 
در نوجوانان مبتال به چاقی مفرط یک چالش بزرگ در این حوزه اســت، گفت: این مطالعه با همسان سازی و مقایسه پیامدها و عوارض 
جراحی باریاتریک، که به آن جراحی متابولیک نیز گفته می شود، بین گروه نوجوانان مبتال به چاقی مفرط با گروه همسان سازی شده 
بالغین جوان انجام شده است. وی در خصوص نتایج به دست آمده گفت: بررسی ها نشان داد که میزان کاهش وزن و بهبود عوامل خطر 
قلبی عروقی در دو گروه، یکسال پس از جراحی یکسان است. عالوه بر آن برزین خاطرنشان کرد: میزان عوارض پس از جراحی و کمبود 

ریزمغذی ها در دوگروه مشابه یکدیگر است و گروه نوجوانان گرفتاری و عوارض بیشتری را تجربه نکرده اند.

جنگ با کرونا

طرحروز

دانستنیها

ادان ایگلسیاس

فقیر و بی اخالق
ادامه از صفحه1

 چرا این اتفاق نمی افتد؟ مشــکل فروپاشــی اخالقی است. 
همیشــه آنجا که دولت ها زمین خوردند سرمایه داران ملی 
نجات بخش جامعه بودند. در ماجرای انقالب انگلستان زمانی 
انگلیس انقــالب نمی کند و انقالب نکردنــش خود انقالبی 
می شــود که اجازه نمی دهد توده به خیابان بریزد. بورژوازی 
و فئودال هــا و نوع مناســباتی که با اشــراف پیدا می کنند 
مناسبات اجتماعی را تغییر می دهد ولی جامعه ایرانی چطور 
است؟ پروژه شاه شکست خورد و انقالبیون قوی شدند. چرا؟ 

متموالن این کشور انقالب را کلید زدند.
همــه ثروتمنــدان پول های خود را از کشــور بردند و رژیم 
ســقوط کرد. چطور ممکن است هر روز دولت کارخانه های 
بســته را باز کند اما هنوز کارخانه بسته وجود داشته باشد 
و تولید نداشته باشیم؟ چون شما بورژوازی ملی را سرکوب 

کردید و آن را پدیده زشتی جلوه دادید.
 بــورژوازی ملی ما حاضر نیســت پول بدهــد اما ما ادعای 

حکومت مردمی داریم. 
در حکومت مردمی توده باید تحمل کند، طبقه متوسط باید 
معنــای جدید تولید کند و بورژوای ما امروز باید ثروتشــان 
را بــرای ملت توزیع کنند. امــا االن بورژوا که ثروت خود را 
تقســیم نمی کند، طبقه متوسط هم که سکوت کرده و خب 

توده هم معترض می شود. پول و فکر و انرژی باهم است. 
وقتی کارخانه ها تعطیل می شود، مطبوعات و دانشگاه کنترل 
می شود و بورژوا هم پول خود را در جایی مصرف می کند که 
به نفع مردم نیست وضعیت همین است. دولت ها در دنیا فقط 
دو وظیفه دارند. اول اینکه نیازهای اساســی را تامین کنند، 
چــرا که این در حوزه توان و اختیار بورژوازی ملی نیســت 
که امنیت و بهداشــت و آموزش و آب تامین کند و دیگری 
اینکه شرایط کنشــگری مدنی نیروهای اجتماعی را فراهم 
کند یعنی شرایط عمل طبقه متوسط را برای ارتقابخشی به 
اخالق و فرهنگ فراهم کند یعنی شــرایط تولید کاالی ملی 
را فراهم کند. دولت ها در هر نگاهی اعم از اقتصاد کالسیک 
و نئوکالســیک و بازار و لیبرال و سوسیالیستی و... باید تنها 
نظام تعرفه ای کشــور را مدیریت کنند و مالیات را مدیریت 
کنند و نظام پولی و مالی را تسهیل کنند. اما دولت در ایران 

مدعی همه چیز است.
می خواهــد واردات را خــودش انجام  دهــد و در عین حال 

صادرات را نیز در دست داشته باشد. 
مالیات وضع  کند، مصرف کند، ایدئولوژی تولید کند، روابط 
بین الملل را تسهیل  کند، کار کارشناسی انجام  دهد و... تحت 
هیچ شرایطی امکان ندارد تا دولت بتواند تمام این اقدامات را 

به تنهایی و به درستی انجام دهد.
دولت در ایران چه کرد؟ جای همه نشســت و خب طبیعتاً 
نفس این دولت گرفته شــده است و دست به هر چه می زند 

خراب می شود. 
دالر را می خواســتند پنج هزار تومان کنند شــده 3۵ هزار 
تومان. تورم را می خواســتند یک رقمی کنند دارد سه رقمی 
می شــود. قرار بود تنش زدایی کنند فقط مانده با افغانستان 

وارد جنگ شویم.
منبع: خبرآنالین 
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