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»میلیونهــا نفر در سراســر ایران در مراســم 
بزرگداشت آیت اهلل طالقانی شرکت کردند«. 
تیتر و خبر اول جمهوری اسالمی به برگزاری 
مراســم چهلمیــن روز درگذشــت آیت اهلل 
طالقانــی و ســخنرانی ها در ایــن خصوص 
اختصاص یافت. به نوشت این روزنامه نزدیک 
به 2 میلیون نفر در این مراســم در داشنگاه 

تهران شرکت کردند. 
این مراســم پیش از نماز جمعه برگزار شد و 
نماز جمعه به امامت آیت اهلل منتظری برگزار 
شد. تیترهایی که روزنامه جمهوری اسالمی از 
سخنان آیت اهلل منتظری نقل کرد، چنین بود: 
» عالقه مردم به اســالم و دین از اصیل ترین 

عالقه ها اســت لذا از مرحوم طالقانی ارج می نهند« و » والیت فقیه معنایش انحطار طلبی نیســت، گول جو کاذبی که به 
وجود می آورند، نخورید«، 
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سکوت 

ســکوت )The Silence( یک فیلم ترسناک آلمانی به کارگردانی جان آر. لئونتی است این فیلم در سال 2۰۱۹ توسط 
نت فلیکس منتشر شد. 

از بازیگران این فیلم می توان به کرنان شیپکا، استنلی توچی، میراندا اتو و جان کوربت شاره کرد. نت فلیکس این فیلم را 
در تاریح ۱۰ آوریل 2۰۱۹ منتشر کرد.

داستان یک خانواده در تالش برای برای زنده ماندن در جهان وحشت زده از گونه های باستانی و مرگبار است که چندین 
دهه در تاریکی زمین در یک غار زیرزمینی گسترده پرورش یافته اند، و تنها با شنوایی حساس خود، طعمه را شکار می کنند 
و همــه مردم برای دوری از این موجودات و زنده ماندن، مجبور هســتند که صدایی ایجاد نکنند، صحبت نکنند و آنقدر 

آهسته جابجا شوند که این موجودات متوجه حضورشان نشوند.

فناوری

ربات هایی که مثل مورچه ها کار گروهی می کنند
ربات هــای چهارپای جدید با الهــام از مورچه ها برای غلبه بر موانع به 
هم متصل می شوند. این ربات ها به مانند مورچه ها می توانند بدن خود 
را برای عبور از شــکاف ها یا باال رفتــن از موانع به هم متصل کنند و 

همچنین می توانند برای بلند کردن اجسام با یکدیگر همکاری کنند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، اگر مورچه ای برای رســیدن 
به غذا با یک شــکاف بزرگ روبرو شود که نتواند به تنهایی از آن عبور 
کند، به مورچه های دیگر عالمت می دهد تا با اتصال بدن های خود به 
یکدیگر، یک پل برای عبور از آن شــکاف بســازند. چنین رفتاری در 
حال حاضر در ربات های کوچک چهارپا شــبیه ســازی شده است که 

ممکن است روزی الهام بخش ربات های بهتری برای عملیات های جستجو و نجات باشد. این ربات های چهارپا قطعاً دارای 
مزایایی نســبت به همتایان چرخ دار خود هستند، از جمله این واقعیت که می توانند هنگام عبور از زمین های ناهموار، از 
موانع باال بروند و بر آنها غلبه کنند. بنابراین تصور می شود که ربات های چهارپا در نهایت می توانند در برنامه هایی مانند 
جستجوی بازماندگان و زیر آوار ماندگان در باالیای طبیعی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، حتی ربات های چهارپا 
نیز در مواجهه با شکاف های عمیق یا موانعی بسیار شیب دار هستند، متوقف می شوند. بنابراین پروفسور »یاسمین اوزکان-
آیدین« اســتاد دانشــگاه »نوتردام« با در نظر گرفتن این محدودیت ها با فناوری چاپ سه بعدی مجموعه ای از ربات های 
چهارپا را ســاخت که می توانند با همکاری یکدیگر از چنین چالش هایی عبور کنند. طول هر کدام از ربات ها ۱۵ تا 2۰ 
سانتیمتر است و حاوی یک باتری لیتیوم-پلیمر، یک ریزپردازنده، یک حسگر نوری در جلو، به اضافه یک حسگر لمسی 
مغناطیســی در جلو و یکی دیگر در عقب است. هنگامی که یکی از این ربات ها در معرض موانع آزمایشی قرار می گیرد، 
به صورت بی ســیم یک سیگنال به دیگر ربات های مجاور خود ارسال می کند و هنگامی که بقیه ربات ها سر می رسند، از 
حسگرهای لمسی مغناطیسی خود برای تعیین جهت خود نسبت به یکدیگر و اتصال بدن خود به یکدیگر به صورت یک 

زنجیره استفاده می کنند.
 به این ترتیب، آنها می توانند یک پل برای عبور از یک شــکاف یا یک قطار برای صعود از موانع تشــکیل دهند، به عالوه 
آنها حتی می توانند با هم همکاری کنند تا اشیای بیش از حد بزرگ یا سنگین را حمل کنند. »اوزکان-آیدین« در حال 
حاضر بر روی بهبود حساسیت، قابلیت های همکاری و قدرت باتری این سیستم رباتیک کار می کند. این ربات ها همراه با 
استفاده در عملیات های جستجو و نجات، در نهایت ممکن است در برنامه هایی مانند اکتشافات فضایی، نظارت بر محیط 

زیست یا برای مطالعه حشراتی نظیر مورچه ها و موریانه ها مورد استفاده قرار گیرند.

چهرهها

ستارخان؛ سیاستمدار ایرانی
ستارخان متولد 2۸ مهر ۱2۴۵ در بیشک ورزقان با نام اصلی ستارخان قراچه داغی از سرداران ترک زبان ایرانی جنبش مشروطه 

ایران ملقب به سردار ملی است.
وی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز ایستاد. با شروع انقالب مشروطه علیه محمدعلی شاه در تهران و گسترش  

آن در سراسر کشور، شاه قاجار به مبارزه و سرکوب مشروطه خواهان پرداخت. مجاهدین و آزادی خواهان آذربایجانی و قفقازی، 
به فرماندهی ســتارخان و باقرخان به حمایت از مشــروطیت تهران قیام نمودند و در مقابل قوای ۳۵ تا ۴۰ هزار نفری اعزامی 
محمدعلی شاه و خوانین محلی به فرماندهی عین الدوله که برای سرکوبی قیام تبریز اعزام شده بودند به شدت مقاومت کردند 
و از تسلط آن ها به شهر ممانعت نمودند. تبریز به مدت ۱۱ ماه توسط سپاه دولتی محمدعلی شاه قاجار محاصره شد و از ورود 
آذوقه به شهر جلوگیری به عمل آمد. زندگی بر مردم بسیار سخت و طاقت فرسا گردید حتی مردم ناچار به خوردن یونجه و علف 
شدند. ستارخان در مدت یازده ماه استبداد صغیر یعنی از 2۰ جمادی االول ۱۳2۶ ق تا هشتم ربیع الثانی ۱۳2۷ ق/ ۳۱ خرداد 
۱2۸۷ش/ 2۰ ژوئن ۱۹۰۸ با همراهی باقرخان رهبرِی مجاهدین تبریز و ارامنه و قفقازی ها را بر عهده داشت و مقاومت شدید و 
طاقت فرسای اهالی تبریز در مقابل سی و پنج الی چهل هزار نفر سپاه دولتی، با راهنمایی و رهبری او انجام گرفت، به طوری که 
شهرت او به خارج از مرزهای کشور رسید و در غالب جراید اروپایی و آمریکایی هر روز نام او با خط درشت ذکر می شد و درباره  
مقاومت های سرســختانه وی مطالبی انتشار می یافت. ستارخان در تاریخ 2۸ ذی الحجه ۱۳۳2هـ. ق )2۵ آبان ۱2۹۳ش/ ۱۶ نوامبر ۱۹۱۴م( در تهران درگذشت. 
آرامگاه ستارخان در باغ طوطی در کنار حرم شاه عبدالعظیم شهر ری واقع است. نوادگان وی چندین مرتبه سعی نمودند با کسب مجوزهای شرعی، پیکر وی را به 
تبریز منتقل کنند که موفق به این کار نشدند. خانه وی همینک به عنوان موزه در محله ی امیرخیز خیابان شمس تبریزی نرسیده به میدان پنجم مرداد )منجم( 

کوچه  ستارخان می باشد که بازدید برای عموم آزاد است.

سعید معروف؛ والیبالیست
ســعید معروف با نام کامل میرسعید معروف لَکرانی )زاده 2۸ مهر ۶۴- ارومیه( بازیکن و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران است. 
سعید معروف توسط کمیته ویس مسابقات انتخابی المپیک 2۰۰۸ در قاره آسیا و در سال های 2۰۱2 و 2۰۱۶ در سطح جهانی 
در پایان رقابت ها به عنوان بهترین پاسور انتخاب شد و در قهرمانی آسیا 2۰۱۳ نیز به عنوان بهترین پاسور و باارزش ترین بازیکن 
انتخاب شــد. معروف در اواخر سال 2۰۱۴ با پیشــنهاد یک میلیون یورویی زنیت کازان مواجه شد. او که به همراه شهرداری 
ارومیه نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر را بدون شکست پشت سر گذاشته بود خواهان فسخ قرارداد خود شد ولی درخواست 
او با مخالفت باشگاه شهرداری ارومیه روبرو شد، اما پس از چند روز رضایت نامه اش صادر و قرارداد زنیت کازان برای او فرستاده 
شد. قرارداد معروف با اعالم مسئولین باشگاه زنیت کازان در 2۸ دسامبر 2۰۱۴ نهایی شد و معروف رسماً به زنیت کازان روسیه 
پیوست. پس از انعقاد این قرارداد او به عنوان هفتمین بازیکن پردرآمد والیبال جهان در سال ۱۵–2۰۱۴ تبدیل شد و با رقم 
قراردادی باال به عنوان یکی از لژیونرهای ورزش و والیبال ایران شناخته شد. معروف در اولین سال حضور خود در کازان عملکرد 

بسیار خوبی داشت و با زنیت به قهرمانی لیگ قهرمانان والیبال اروپا ۱۵-2۰۱۴ دست یافت.
الگاتزتا دلو اسپورت در حاشیه لیگ ملت های 2۰۱۸ خبر انعقاد قرارداد سعید معروف با تیم تازه صعود کرده به سری آ ایتالیا 

را درج کرد. معروف با قراردادی دو ساله به اما ویالس سیه نا پیوست.

فیلمبازی

یک نمای ویژه از اجرای طرح صیانت

طرحروز
احسان سلیمانی

کشف تأثیر هورمون گرسنگی بر حافظه!
تحقیقات جدید محققان دانشــگاه »ســاوترن کالیفرنیا«)USC( رابطه بین 
عملکرد حافظه و هورمون گرسنگی ترشح شده توسط معده را کشف کرده اند.
به گزارش نیواطلس، یک مطالعه جالب و جدید روی حیوانات به سرپرســتی 
محققان دانشگاه ساوترن کالیفرنیا حاکی از آن است که هورمون تنظیم کننده 
گرسنگی ترشح شده از معده نیز ممکن است بر حافظه و عملکرد شناختی ما 
تأثیر بگذارد. این مطالعه بر اساس یک رشته تحقیق در حال ادامه روی ارتباط 

روده و مغز از طریق »عصب واگ« انجام شده است.
عصب »واگ« یا واگوس)پنوموگاستریک به معنی ریوی-هضمی( طوالنی ترین 
عصــب مغزی و دهمین زوج اعصاب مغزی از ۱2 جفت عصب مغز اســت که 

در بلعیدن غذا، صحبت کردن، فعالیت های پاراســمپاتیک و هاضمه نقش دارد. این عصب مانند بیشــتر اعصاب مغزی از ساقه مغز آغاز 
می شــود و به شاخه های متعددی تقسیم می شود که عصب دهی اغلب عضالت حلق و حنجره، مری، معده و پاراسمپاتیک قلب، ریه، 

کبد، طحال و غیره را انجام می دهد.
در سال 2۰۱۸ تیمی از محققان دانشگاه USC مطالعه قانع کننده ای را برای بررسی عکس العملهای اختالالت شناختی ارتباط روده 
و مغز منتشر کردند. این تحقیق بر روی عصب واگ متمرکز بود که عصبی طوالنی و واسط ارتباطی بین دستگاه گوارش و مغز است.

اختالل عصب واگ به طور غیرمنتظره ای توانایی حیوانات را در تنظیم رفتارهای غذایی خود مختل می کند، اما این مطالعه به اختالالت 
شناختی غیر منتظره نیز پی برد. مطالعه قبلی نشان داد حیواناتی که این مسیر ارتباطی روده و مغز در آنها قطع شده، دارای اختالالت 
حافظه مربوط به درک فضا هســتند. این ارتباط روده و مغز از طریق عصب واگ نوعی نقش پیش بینی نشــده در عملکرد حافظه ایفا 
می کند. پس از پیگیری این مطالعه، آخرین تحقیق تیم USC بر روی یک هورمون کلیدی به نام »گرلین«)ghrelin( متمرکز شد. 
هورمون »گرلین« که توســط ســلول های دستگاه گوارش ترشح می شــود، به دلیل عملکرد تنظیم کننده رفتارهای غذایی به عنوان 

»هورمون گرسنگی« شناخته می شود.
فرضیه زیربنایی این تحقیق جدید این است که »گرلین« ممکن است بر عملکردهای شناختی وسیع تری فراتر از رفتارهای تغذیه ای 

تأثیر بگذارد.
محققان در موشها فعالیت گیرنده های »گرلین« را روی نورون های روده مسدود کردند. این گیرنده ها گیرنده هایی هستند که از طریق 
»عصب واگ« در واکنش به ترشحات »گرلین« در روده با مغز ارتباط برقرار می کنند. بنابراین برخالف مطالعه قبلی که به طور گسترده 

ای ارتباط »عصب واگ« را مختل می کرد، این مطالعه به طور خاص بر ارتباط »گرلین« با مغز از طریق »عصب واگ« متمرکز شد.
اســکات کانوسکی نویســنده ارشــد این مطالعه جدید می گوید: این آزمایشــات برای اولین بار، حیواناتی را مشاهده کرد که به طور 
غیرمنتظره ای بیشتر غذا می خوردند. موشها وزن بیشتری پیدا کردند و اختالالتی در تنظیم گلوکز نشان دادند. با این حال، این انسداد 

مغزی-روده ای »گرلین« به طور عجیبی به خوردن غذای زیاد در مجموع منجر نمی شود.
کانوسکی می گوید: به نظر نمی رسد که این کار تاثیری در میزان غذا خوردن آنها داشته باشد. در عوض، آنها دفعات غذا خوردن خود را 

افزایش دادند، به طوری که وعده های غذایی بیشتری مصرف می کردند، اما اندازه وعده های غذایی آنها کاهش یافته بود.
وی افزود: ما فکر می کنیم که افزایش دفعات غذا خوردن به اختالل حافظه آنها مربوط می شود. در خاطر داشتن آخرین باری که غذا 
خورده اید بر روی زمان غذا خوردن مجدد شما تأثیر می گذارد. کار ما باعث شد موش های مطالعه ما زودتر و در فواصل زمانی کوتاه تری 

غذا بخورند.

دانستنیها

مشکالت اقتصادی بالی جان احزاب ایرانی
ادامه از صفحه1

شــاید در موقعیــت کنونی هیچ دیدگاهــی بهتر از تئوری 
نیازهــای مازلو نتواند دلیل بی تفاوتی و اقبال اندک جامعه 
ایرانی به احزاب را نشان دهد. به اعتقاد مازلو همه افراد بشر 

پنج نوع نیاز دارند:
الف(  نیازهای جســمانی )که هدف آن حفظ حیات زیستی 

انسان است(
ب( حس صیانت )امنیت و آزادی(

ج( حس تعلق خاطر و عشق
د(  ارزش و منزلت )خود و دیگران(

ه(  پــرورش و رشــد شــخصی )از طریق رشــد امکانات و 
ظرفیتها و استعدادها(

به اعتقاد مازلو نیازهای انســانی به صورت سلســله مراتبی 
فعال می شوند؛ بدین معنی که هر دسته از نیازها تنها زمانی 
فعال می شوند که طبقه پیشین کم و بیش ارضا شده باشند. 
در این راستا می توان حضور فعال در احزاب سیاسی و توجه 
به سرنوشــت خود و دیگران را در رده چهارم نیازهای مازلو 
قرار دارد. بنابراین تا زمانی که نیازهای ســطوح ســه گانه 
اولیــه برآورده نشــوند، فرد توجه چندانی بــه فعالیت های 

سیاسی و مسئولیتهای اجتماعی خود نخواهد کرد.
جمهوری اســالمی ایران در ســالهای اخیر به ویژه از زمان 
خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و بازگشت 
تحریمهای بین المللی، شــدیدترین تکانه های اقتصادی را 
تجربه کرده و همواره با نا امنی اقتصادی، کاهش ســرمایه 
گذاری های خارجی، افزایش قیمت دالر، بی ارزش شــدن 
پول ملی و رکود و تورم افســار گسیخته مواجه بوده است. 
بی شک بیشترین اثر این جنگ اقتصادی و تورم ناشی از آن 
بر دوش مردم و به ویژه قشــر متوسط و اقشار آسیب پذیری 
بوده که حتی برای تامین کاالهای اساســی و ضروری مورد 

نیاز خود نیز با مشکالت عدیده ای مواجه هستند.
وقتی طبق آمارها ۶۰ میلیون نفر به بســته های معیشــتی 
حمایتی نیاز دارند و افزایش تورم روز به روز تعداد بیشتری 
از خانوارهــا را دچــار فقر مفرط می کنــد، چگونه می توان 
انتظار داشــت مردم و به ویژه جوانان ایرانی به فکر حضور 
و مشــارکت در احــزاب و تدبیر راهکارهایــی برای پویایی 
و توســعه سیاسی ایرانی اسالمی باشــند؟ هر چند توسعه 
سیاســی و فعال و کارامد کردن احزاب همیشه جزو اهداف 
و آرمانهای نخبگان و فعاالن سیاسی ایران بوده است، اما تا 
وقتی که بار سنگین اقتصاد، شانه های نحیف جامعه ایرانی 
را خم می کند، این آمال سیاســی پاســخ مطلوبی دریافت 
نخواهند کرد.  از این رو به نظر می رســد برای جلوگیری از 
توقف قطار توسعه سیاسی و اجتماعی، حفظ و افزایش اعتبار 
و مشروعیت داخلی و بین المللی و حفاظت از دستاورهای 
سیاسی - اجتماعی که ملت ایران در طول تاریخ پربار خود 
کســب نموده اند، مهمترین اولویت دولت در مقطع کنونی 
باید خارج کردن کشــور از بحران اقتصادی باشــد.  تنها از 
مسیر رفع تحریم ها، خروج از فهرست سیاه FATF، اصالح 
ساختارهای اقتصاد داخلی، باالبردن کیفیت و کمیت تولید 
داخلی، رفع مشــکالت معیشتی و حفظ قدرت خرید مردم 
اســت که می توان جانی تازه به کالبد بی رمق جامعه ایرانی 
بخشید و با عبور دادن آن از سطح نیازهای اولیه، راه را برای 
پرداختن به اهداف واالتر از جمله مشارکت سیاسی و حضور 

فعالنه و مؤثر در احزاب سیاسی باز کرد.

منبع: خبرآنالین 

نگاه

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.
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