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بــه اعتراضات  تیتر اول مردم ســاالری 
به درو جدید ســفرهای اســتانی دولت 
ناکارآمد احمدی نژاد اختصاص داشــت. 
در آن زمان برخی نمایندگان از اجرایی 
نشدن مصوبات و وعده های احمدی نژاد 
در دو دور سفرهای قبلی انتقاد داشتند 
و عنوان می کردند کــه دولت باید ابتدا 
مصوبات قبلی را اجرا کند و ســپس به 
ســفرهای تازه و وعده های تازه بپردازد! 
امــا همچنان احمدی نژاد ســفر رفت و 

وعده هایی داد که عموما عملی نشد!
عکس روز مردم ســاالری هم درباره انتخاب مجدد حامد کرزای به عنوان رئیس جمهور افغانســتان بود؛ انتخابی که با اما و 

اگرهایی همراه بود و با انتخابات آن سال ایران مشابه تهایی داشت.
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لبه هک سا
»لبــه هک ســا« فیلمــی در ژانر 
درام و ضــد جنگ و زندگینامه ای 
و محصــول مشــترک آمریــکا و 
استرالیا اســت که در سال ۲۰۱۶ 
اکران شــد. کارگردانی این فیلم 
مل گیبســون برعهده داشــت و 
اندرو نایت، رابرت شــنکن و رندل 
واالس نیز نویســندگان فیلم نامه 
می باشــند. فیلم نامه این فیلم بر 
داس  دزموند  زندگینامه  اســاس 
چون  بازیگرانی  شده است.  نوشته 
انــدرو گارفیلد، وینس وان، ســم 
ورثینگتون، لوک بریســی، هوگو 
ویوینــگ، رایان کر، تــرزا پالمر، 

ریچارد پایروس و ریچل گریفیتس در فیلم حضور دارند. تصویربرداری فیلم در ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیو ساوت ولز انجام 
شد.

فیلم براســاس داســتان واقعی یک مخالف جنگ در ارتش آمریکا به نام دزموند داس اســت که حاضر نمی شود سالحی 
حمل کند اما طی نبرد اوکیناوا در جنگ جهانی دوم با وجود شــلیک های بی وقفٔه دشــمن، یک تنه جان بیش از ۷۵ نفر 

از همرزمانش را نجات می دهد و در نتیجه موفق به دریافت مدال افتخار از دستان رئیس جمهور هری ترومن می شود.

فناوری

پیش بینی زمان فوران آتش فشان با کمک پهپادها
یک گروه بین المللی از پژوهشگران، سیستمی 
طراحی کرده اند که می تواند با کمک پهپادها، 

زمان فوران آتش فشان را پیش بینی کند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از انگجت، یک 
گروه بین المللی از پژوهشــگران، سیســتمی 
ابــداع کرده اند که می توانــد زمان فوران یک 

آتش فشان فعال را بهتر پیش بینی کند.
این گروه پژوهشــی در ماه مه ســال ۲۰۱۹، 
 Above(»پروژه ای موسوم به »اباو پروجکت
Project( را آغاز کردند و برای انجام دادن آن 
بــه پاپوآ گینه نو رفتند. آنها پهپادهایی مانند 
پهپاد »DJI Phantom« را نیز با خود بردند 
و به اصالح اجزای آنها از جمله حســگرهای 
مینیاتوری گاز و طیف طیف سنج ها پرداختند.

پژوهشــگران در این پروژه، پهپادها را از فاصله ایمن حدود چهار مایل در نزدیکی منافذ فعال ســطح آتش فشان هدایت 
کردند و به جمع آوری نمونه ها و بررسی راه پرداختند.

داده های این بررســی به پژوهشــگران امکان داد تا نسبت گوگرد و دی اکســید کربنی را که آتش فشان منتشر می کند، 
محاسبه کنند که به گفته آنها برای تعیین احتمال وقوع انفجار مهم است و به پژوهشگران کمک می کند تا منبع ماگما 

را در یک آتش فشان تشخیص دهند.
پژوهشگران باور دارند که داده های آنها می تواند به دانشمندان کمک کند تا درک بهتری از نقش آتش فشان ها در چرخه 

جهانی کربن داشته باشند و تغییرات اقلیمی را نیز بهتر درک کنند.
پروفســور »آلساندرو آیوپا« )Alessandro Aiuppa(، از پژوهشگران این پروژه گفت: این کار، یک پیشرفت واقعی در 

زمینه پیش بینی فوران آتش فشان به شمار می رود.

چهرهها

پیر پائولو پازولینی؛ کارگردان ایتالیایی
پیر پائولو پازولینی در ۵ مارس ۱۹۲۲ در بولونیا به دنیا آمد. او از فیلمســازان نســل 
دوم سینمای بعد از جنگ ایتالیا است که عالوه بر فیلم سازی، در نوشتن رمان، شعر و 

نقدهای سینمایی و فرهنگی نیز دست داشته است. 
ســینمای پازولینی آمیزه ای از شعر، استعاره، اسطوره شناسی و روان شناسی است.وی 
فعالیت اش را در سینما با نوشتن فیلمنامه شب های کابیریا برای فدریکو فلینی آغاز 
کرد.فیلم انجیل به روایت متی او روایتی از زندگی عیســی مســیح است.تمام فیلم با 
بازیگران غیر حرفه ای و در لوکیشــن های بدیع و خیره کننده ایتالیا فیلمبرداری شده 

است.
بســیاری از فیلم های پازولینی، اقتباس های مدرن از آثار کالسیک ادبی جهان اند که 
با تاویل ویژه او ارائه شــده اند، آثاری چون ادیپ شهریار، مده آدکامرون، حکایت های 
کانتربوری و داســتان های عشقی هزار و یک شب.آخرین فیلم پازولینی قبل از مرگ، 
فیلمی اســت با نام سالو یا ۱۲۰ روز در ســودوم که پازولینی فیلمنامه آن را با کمک روالن بارت بر اساس داستان غریب 

مارکی دوساد نوشته است و بیانیه ای است علیه فساد اخالقی فاشیسم ایتالیا.
پازولینی نه تنها یک فیلمساز ، بلکه شاعر و نظریه پردز سینما نیز بوده است. مقاله سینمای شعر که او در ژوئن ۱۹۶۵ در 
نخستین فستیوال فیلم پزارو قرائت کرد و در اکتبر ۱۹۶۵ در نشریٔه کایه دو سینما منتشر شد، یکی از مهم ترین مقاله هایی 
است که درباره ماهیت شعرگونه سینما و زیبایی شناسی آن نوشته شده و از اعتبار آکادمیک و تحلیلی بسیاری برخوردار 
اســت. پازولینی در۲ نوامبر ۱۹۷۵ در اوســتیا در نزدیکی رم، به قتل رسید یک پسر جوان مدعی شده بود که قاتل اوست 
اما بســیاری معتقدند که قتل او مشــکوک و به دلیل انگیزه های سیاسی بوده است. در هفتم می ۲۰۰۵، پلوسی ادعاهای 
خود را پس گرفت و اعالم کرد که پازولینی توسط سه نفر با لهجه جنوبی که پازولینی را یک »کمونیست کثیف« خطاب 

کرده بودند به قتل رسیده است. 
همچنین وی اعالم کرد خانواده اش مورد تهدید قرار گرفته بودند. طی بررسی های بیشتر در سال ۲۰۰۵ و بر طبق شهادت 
دوســتش سرجیو کیتی مشخص شد قاتلین که پیشتر حلقه هایی از فیلم سالو را دزدیده بودند با پازولینی در محل مورد 
نظر قرار گذاشته بودند تا آن را پس بدهند که این مالقات به مرگ وحشتناک وی ختم شد. ایبل فرارا کارگردان آمریکایی 
که فیلمی درباره پازولینی ســاخته اســت، اعالم کرده که قاتل این کارگردان صاحب نام ایتالیایی را می شناسد؛ اما نام وی 

افشا نشده است.

چارلز برانسون؛ وسترن سینما
چالز دنیس بوخینســکی معروف به چارلز برانسون در ۳ نوامبر ۱۹۲۱ به 
دنیــا آمد .از فیلم هایی که وی در آنها به ایفای نقش پرداخته می توان به 
روزی روزگاری در غــرب، هفت دالور، گروه کثیف، فرار بزرگ، ســوار بر 
باران، مکانیک و رویای مرگ اشاره کرد. عمده نقش های وی شامل بازی 
در نقش های پلیسی، وسترن و پارتیزان است. وی در طول دوران فعالیت، 
همکاری زیــادی با کارگردانانی چون مایکل وینر و جی. لی تامپســون 

داشت. 
مشــهورترین نقش برانسون در ســال ۱۹۷۴ و با بازی در فیلم »رؤیای 
مــرگ« رقم خورد. ایــن فیلم موفق ترین فیلم برانســون در طول مدت 
همکاری بلندمدتش با مایکل وینر نیز بود. در این فیلم وی در نقش شــخصی به نام پل کرســی بازی می کند. پل کرسی 
معماری موفق بود اما وقتی همســرش را به قتل رســاندند و دخترش مورد آزار قرار گرفت، وی تبدیل به یک جنگجوی 
مبارز در نیمه شب می شود. فیلم »رؤیای مرگ« به قدری مشهور شد که فیلم های مختلف دیگری در مورد آن و در مورد 
ادامه داستان آن ساخته شد که در همه آنها خود شخص برانسون نیز حضور داشت. این بازیگر سینما در ۳۰ اوت ۲۰۰۳ 

در گذشت.

فیلمبازی

اقتصاد را تسخیر کنید
کتاب »اقتصاد را تســخیر کنید« گفت وگوی ریچارد ولف اســتاد اقتصادشناسی دانشگاههای آمریکا با 
دیوید بارســامیان خبرنگار فعال است که از مشــکالت اقتصاد امروز در سطح جهانی و اهمیت جنبش 

تسخیر وال استریت می گوید.
به عقیده ولف همه چیز با دموکراسی اقتصادی و مشارکت زحمتکشان می توانست متفاوت باشد: فرض 
کنید که دوشــنبه تا پنجشنبه سر کار می آیید، و به روال همیشگی کار می کنید. اما جمعه که سر کار 
می آیید، به روال معمول کار نکنید. تمام روز را در گردهمایی هایی با بقیه  زحمتکشــان بنشــینید و، با 
یکدیگر، به شکل دموکراتیک به تصمیم گیری ها بپردازید. تصمیم بگیرید چه و چگونه تولید کنید، کجا 

تولید کنید، و با سود ناشی از این فعالیت چه کنید.
 اگر این بخشــی از دموکراســی ما می بود خیلی از چیزها در سی سال گذشته بسیار متفاوت می بودند. 
نخســت، این که در دهه  ۱۹۷۰، دستمزد زحمتکشان به روال گذشته افزایش می یافت و زحمتکشان با 
یکدیگر تصمیم می گرفتند که سطح زندگی شان را ارتقا ببخشند. در نتیجه، از جنوِن وامگیری و بدهی 
مهارنشدنِی کارت های اعتبارِی ده ها میلیون نفر می شد پیشگیری کرد. دوم، این که آیا این زحمتکشان 

حاضر می شدند با جابه جایِی تولید به کشوری دیگر، زیرآب مشاغل خودشان را بزنند؟ 
بســیار نامحتمل است. ...به راستی که اگر برای ســازماندهِی بنگاه هامان شیوه متفاوتی پیش گرفته بودیم، تمام اجزای تاریخ اقتصاد ما در 
ســی سال گذشته به طور ریشــه ای متفاوت می بود، آن هم در جهاتی بسیار مورد ترجیح زحمتکشان ]یعنی اکثریت بسیاربزرگ جامعه[ 
ــ نه شیوه ی امروزِی از باال به پایین، غیردموکراتیک، سلسله مراتبی و دیوان ساالرانه  مورد ترجیح سرمایه داری برای اداره بنگاه ها، بلکه 

شیوه ای بسیار همیارانه-تر، جمعی تر، و جماعت محورتر که در بطن خود دموکراتیک است.
ایجاد جنبشهای تعاونی در این راستا هم خبر خوش این کتابند: امروز، جنبش تعاونی ایاالت متحد از »انجمن آریزمندی« )در خلیج سان 
فرانسیسکو( تا تعاونی خدمات نظافتِی »ویدا وردی« )در ماساچوست( تا کافه اشتراکی »بلک استار« )در آستین، تگزاس( گسترده است، 

که از آن میان فقط چند نمونه ذکر شد. 
بزرگ تریــن مجتمــع تعاونی های کارگرمالک در ایاالت متحد »مدل تعاونی اِِورگرین« )یا مدل کلیولند( اســت که مشــتمل بر »تعاونی 
لباسشویی اورگرین«، »تعاونی انرژی خورشیدی اوهایو«، و »کشتگران گرین سیتی«است. این تعاونی ها دارای ویژگی های زیر هستند:الف( 
مالکیت مشــترک و دموکراســی در محیط کار؛ ب( تعهد زیســت-محیطی در خصوص تولید کاالها و خدماِت معطوف به مانایِی زیست 
بوم و ایجاد »مشــاغل ســبز«، و ج( انواع جدیدی از برنامه ریزی اقتصادی محله محور، با مشارکِت: »نهادهای پشتیبان« )مثل دانشگاه ها 
و بیمارســتان های غیرانتفاعی(، بنیادهای محله ای، صندوق های توســعه، بانک های دولتی یا بانک هــای کارمندمالک و نظایر آن. چنین 

تعاونی هایی مفاهیمی نوین و انواعی جدید از توسعه  اقتصادی را می آفرینند.
کتاب »اقتصاد را تسخیر کنید،به چالش کشیدن نظام سرمایه داری »گفت وگوی ریچارد ولف با دیوید بارسامیان را نشر اختران با ترجمه 

مهرداد )خلیل(شهابی و میرمحمود نبوی در ۱۹۰ صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

 برای مردم ایران، ترامپ بهتره یا بایدن؟ 

دریاچه مصنوعی عشق در دوبی

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 مهدی عزیزی - خبرآنالین 

 گلف نیوز 

عنکبوت هایی که بدون گوش می شنوند!
یک مطالعه جدید به این نتیجه رســیده اســت 
 Deinopis« که یک نــوع عنکبوت بــه نــام
Spinosa« از یک روش دقیق برای تشــخیص 
طعمه های خود اســتفاده می کنــد و در واقع در 

حالی که گوش ندارد، می تواند بشنود.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، از مدت ها 
قبل شناخته شده است که یک عنکبوت موسوم 
 Deinopis« بــه »غول چهره« بــا نام علمــی
Spinosa« قادر اســت حشراتی را که خارج از 
میدان دید آن پرواز می کنند، شــکار کند. اکنون 
دانشمندان دانشگاه »کرنل« چگونگی انجام این 

کار توسط این حیوان را دریافته اند. در این مطالعه جدید، محققان تأیید کردند که عنکبوت غول چهره از حساسیت تنظیم شده کف پا 
-حسگرهایی در نوک پاهای این حیوان- برای تشخیص اصوات با فرکانس های مختلف از فاصله ۶ فوتی)حدود ۲ متر( استفاده می کند.

این عنکبوت نسبت به نشانه های صوتی خاصی که می داند توسط حشرات موجود در هوا ایجاد می شوند، واکنش نشان می دهد و با یک 
پشتک زدن، خود را به سمت طعمه پرتاب می کند.

جی استافســتروم سرپرســت این مطالعه و محقق آزمایشگاه »رونالد هوی« و اســتاد مغز و اعصاب دانشگاه »کرنل« توضیح داد: این 
عنکبوت ها سیســتم های حســی دقیق و منظمی دارند. این عنکبوت ها چشــمان بزرگی دارند، بنابراین می توانند شب ها نیز ببینند و 
چیزهایی را از زمین بردارند. آنها همچنین با وجود اینکه گوش ندارند می توانند به خوبی بشــنوند و صدا را از طریق حســگرهای نوک 

پای خود تشخیص دهند.
عنکبوت های غول چهره عمدتا در جنوب شرقی ایاالت متحده یافت می شوند. عجیب آنکه به رغم توانایی چشمگیر آنها در دریافت امواج 

صوتی به دلیل وجود »اندام متاتارس« یا همان حسگرهایی که روی پاهای آنها قرار دارد، در واقع گوش ندارند.
استافستروم برای اطمینان از منشأ توانایی عنکبوت ها برای گرفتن دقیق طعمه های خود و تشخیص سر و صدای تولید شده توسط آنها 

و پروازشان، در صورتی که در میدان دید عنکبوت نیستند، تعدادی از این نوع عنکبوت ها را آزمایشگاه آورد.
وی فعالیت عصبی مغز و پاهای این عنکبوت ها را ثبت کرد و در نهایت متوجه واکنش نورون های عنکبوت در برابر صداها با فرکانس های 

مختلف شد.
وی گفت: همانطور که انتظار می رفت، این عنکبوت ها به صداهای فرکانس پایین حساس بودند، اما واقعاً انتظار نداشتیم که آنها به طیف 

گسترده ای از فرکانس ها حساسیت -تا ۱۰ کیلوهرتز- نشان دهند.

دانستنیها

عقبگرد به ماقبل تمدن!
فردین علیخواه *

هر پدیده جدیدی وقتی وارد ایران می شــود به سرنوشــتی 
مبتذل، ســطحی و پیش ِ پاافتاده دچار می گردد. یکی از آن 
پدیده ها که ایــن روزها، به ویژه در شــبکه های اجتماعی، 

بسیار رونق یافته »فود تیستر« و »فود بالگر« است.
 فعال از ترجمه این واژه ها به فارسی صرف نظر می کنم. »فود 
تیســتر« عمدتا به کسی اشــاره دارد که تخصص اش تست 
کردن طعم غذا یا محصوالت غذایی، و »فود بالگر« کســی 
اســت که در فضای مجازی صفحه ای دارد و غالبا با عکس، 
کلیپ و نوشــته های کوتاه در حوزه غذا و خوراکی، فعالیت 
)و البته تبلیغ( می کند. هر چند گروه نخســت بیشتر، ولی 
هر دو گروه سال ها به کسب دانش در حوزه غذا و خوراکی، 
هنر آشــپزی و علم تغذیه می پردازند، دوره های مختلفی را 
می گذرانند و تــالش می کنند تا مهارت و دانش الزم جهت 

فعالیت در این عرصه را کسب کنند. 
به بیان ســاده تر، ورود به این عرصه چندان آسان نیست و 
نیازمند سپری کردن دوره های مختلف، و داشتن مهارت های 
شخصی خاصی نظیر »تیزحسی« است. نمی توان گفت همه، 
ولــی اغلب افرادی که در کشــورهای مختلف جهان در این 
حــوزه فعالیت دارند شایســتگی های الزم جهت حضور در 
این حرفه را کســب کرده اند، و جالــب آنکه حتی عده ای از 
آنان صاحب رستوران های متعدداند و عمر خود را سال ها در 
صنعت غذا و آشپزی صرف کرده اند. البته در این کشورها نیز 

فود بالگرها منتقدانی دارند.
هر روز در شــبکه های اجتماعی فارسی زبان و به طور خاص 
اینســتاگرام، شــاهد افرادی هســتیم که در رستوران های 
مختلف شــهر و یا در خانه، غذاهای مهیج و وسوســه انگیز 
ایرانی و غیرایرانی مقابــل خود چیده اند و با »خوردن« این 
غذاهای مختلف، خود را فعال این عرصه معرفی و در واقع جا 
زده اند. شــوربختانه برخی از آنان بسیار هم مشهور گشته اند 
و برو بیایی یافته اند به طوری که در صفحات مختلف به طور 

پیوسته می توان تصویر آنان را یافت. 
فعــِل خوردن را بــه عمد در داخل گیومه قــرار دادم چون 
واقعیت تلخ آن اســت که رفتار برخــی از این افراد )تأکید 
می کنم برخی( هیچ شباهتی به شیوه ی غذا خوردن انسان ها 
ندارد. حتی در بســیاری از حیوانات نیز نمی توان سبک غذا 
خوردن آنان را یافت و گویی این ســبک فقط مختص خود 

آنان است.
برای مثال به شکل مشمئزکننده ای به داخل ماهی شکم پر 
چنــگ می اندازند و هــر آنچه را به چنگ می آورند شــبیه 
کودک نوزادای که هنوز فرصت آشنایی با آداب غذا خوردن 
را نیافته، با حرص و ولع به ســمت دهان خود می برند. آنان 
با دو انگشت شست و اشاره ته کباب کوبیده را گرفته، دهان 
خود را رو به آســمان باز کرده و کوبیده را از طرف دیگرش 

داخل دهانشان ُسر می دهند.
 در کل می تــوان گفت که همه ی غذاهــا حتی پیتزا را نیز 
به شکلی منزجرکننده می بلعند و »کثیف خواری« بارزترین 
ویژگی آنهاســت. در واقع توحش در اشکال مختلف اش در 

تمام رفتارهای آنان بازتولید می شود. 
این افراد با قاشــق، چنگال، دســتمال کاغــذی و هر آنچه 
بشر صدها ســال پیش برای آداب سفره اختراع کرده است 
بیگانه اند. بیشــتر آنان کسانی هســتند که ولع دیده شدن، 
جذب فالوور و ثروتمند شدن به هر شیوه ای، مهم ترین هدف 

آنان در زندگی است.
برخی از تحلیل گران اجتماعی عقیده دارند که رفتارهای این 
افراد در واقع نوعی عقبگرد از فرهنگ به سمت طبیعت )فاقد 
فرهنگ( است. برخی دیگر نقدهای تندتری نسبت به چنین 
رفتارهایی در شــبکه های اجتماعی وارد کرده اند و معتقدند 
که این افــراد، به ویژه برخی زنان فودبالگر، با اســتفاده از 
فرمول های بارز پورنوگرافی و بکارگیری آن در ســبک غذا 
خوردن، تالش می کنند تا غذا را همچون منظره ای جنسی 
و شــهوت انگیز بازنمائی کنند. در واقع به باور این محققان، 
مخاطبان این افــراد در رفتارهای آنان صرفا غذا و خوراکی 
برداشــت نمی کنند و در همین راستا برخی از اصطالحاتی 

نظیر ّحظ پورنوگرافیک استفاده کرده اند.
پرسش آن اســت که برای دیده شدن و جذب فالوور، آداب 
و هنجارهای اجتماعی تا کجا قرار اســت متزلزل شوند؟ اگر 
رفتار این افراد که متأسفانه برخی از آنان فالوورهای کثیری 
نیز دارند الگو قرار گیرد که ظاهرا هم قرار اســت قرار گیرد 

دقیقا چه جامعه ای در انتظار ماست؟
 آیا قرار اســت بشر عقبگرد داشــته باشد و به دوران ماقبِل 
تمدن بازگردد؟ پرسش دیگر آنکه چگونه برخی رستوران ها 
حاضر می شــوند تا تبلیغ رستوران یا محصوالت غذایِی خود 
را به این گونه افراد بســپارند؟ البته از طرف دیگر داســتان 
نیز نباید غافل بود. فالوورهای این افراد در جســتجوی چه 
ویژگی هایی هســتند که مشــتاقانه صفحات آنان را دنبال 
می کنند؟ در نوشته ی دیگری به این موضوع خواهم پرداخت.
* عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه گیالن
منبع: خبرآنالین

نگاه

حضرت محمد)ص(:
پیغمبری با مردم برای دعای باران بیرون آمد مورچه ای را دید 

که دست خود را به طرف آسمان بلند کرده است گفت باز 
گردید که خدا به خاطر این مورچه دعای شما را پذیرفت.
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جواد لگزیان


