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پشــت در بود. زنگ می زد. گفتم: »بیا باال«. توی 
دستش دو هويج بســتنی و دو فالوده بود. گفت: 
»داشــت آب می شد، چرا هر چه زنگ می زنم بر 
نمی داری؟ ناهار نخورده ام، گفتم با تو يک بستنی 

بخورم.« 
- ببخشــايید، يکی ديگر هم می خواســت بیايد، 

داشتم منصرفش کردم.
پلو بامیه داشــتم، پلوپز برنجی و پشقاب بامیه را 
جلو او گذاشــتم، بســتنی و فالوده را توی فريزر 

گذاشتم. چند قاشق خورد.
ســاعت چهار و يازده دقیقه و چنــد ثانیه بود. از 
بیمارســتان آمده  بود. کفش ورنی اش را کنار در 
درآورده بود. هنوز ماسک داشت و عینک دودی، 
روســری اش روی پیشــانی اش بود. نخواستم به 
رويش بیــاورم، همین ديــروز برايش يک گلدان 
گل خريده بودم. آن را کنار سالن پیش تلويزيون 
گذاشته بودم. به طعنه گفتم: »بعضی ها شعرهای 
فالن و بهمان می گوينــد و اعتراض می کنند که 
چرا به آبشــار بند نمی کنید که گیســوان درازی 
دارد؟چرا بید مجنون را نمی بینید که گیســوانش 

را توی جوی آب می زند؟ ولی خودشان ...«
فهمید، خنديد. گفت: »دکتر! نفست از جای گرم 
بلند می شــود، من از بیمارستان می آيم، مسئول 
پرســنل هســتم، بايد مواظب آن ها باشــم خب، 

خودم که نمی توانم ...«
ادامه نداد. به او نگفتم اينجا که بیمارستان نیست، 
مگر نمی دانست بیمارســتان نیست. تازه من که 
نامزد تو هســتم نبايد بعد از يک سال دزديده در 

شمايل خوب تو بنگرم؟ 
نگفتم. تازه کسی که از کودکی لچک به سر کرده 

چگونه می تواند به راحتی بردارد؟ 
عرق از چهار ســتون بدنش فرو می ريخت. جعبه 

دستمال کاغذی را مقابل رويش گذاشتم و سرش 
را بوسیدم. چیزی نگفت. چاپ دوم کتابش را روی 
میز گذاشت، يک شــعر خواند، يکی ديگر خواند. 
دوســت داشتم به او بگويم، من دارم پیر می شوم، 
شــبانه روز اين و آن مرا دعوت می کنند که برخیز 
بیا به دشــت و صحرا، نمی روم، بــه من با غريبه 
نمی چســبد، آيــا امکان دارد بعد از يک ســال و 
يازده روز و چند ساعت و يازده دقیقه برويم پا در 
رود بگذاريم و داد خود از کهتر و مهتر بســتانیم؟ 
فکــر کنم اين ها را هم به نحوی گفتم و او چیزی 
نگفــت. اما گفت: »اينها که به من تهمت می زنند 
که با شما دوست هستم، آيا من واقعا دوست شما 

هستم؟«
زکی! بعد از يازده سال و يازده روز و يازده ساعت 

و يازده دقیقه و ...
عقربه دراز ســاعت داشــت تنــد می رفت. گفت: 
»نمی خواهید اين ســاعت را کــه مرتب زنگ می 

زند، عوض کنید؟«
يعنی چــه؟ بعد از يازده ســال و ...به جای »تو« 
می گويد»شــما«، به جای »نمی خوای«، می گويد 
»نمی خواهید«. می خواســتم کله اش را بکنم اما 
هويج بســتنی ها را آوردم. با نی مک زد، من هم 
مک زدم. کســی بوق زد، آب هويج بستنی روی 
ســینه اش ريخت، روی مــوز ريخت، لب هايش را 
کلفــت کرده بود، کمی بســتنی هنوز کنار لبش 
مانده بود پاک کرد. بلند شــد، رفت دستشــويی. 

صدا می آمد، کوچه شلوغ بود.
گفت: »من می روم، بايد به پدرم هم سری بزنم.«

چیزی نگفتم، گلدان گل را برداشــتم، يک کتاب 
قطور هم توی دســتش گذاشتم و گفتم: »تولدت 

مبارک عزيزم! اجازه دارم ببوسمت؟« 
نگاه شیطنت آمیزی کرد.

گلدان را جلو صندلی ســمت راست گذاشتم و به 
طعنه و تعريض گفتم: »دســتم کثیف شده است 
به تو دست نمی دهم.« صدای تیر می آمد، سرش 
روی ســینه اش افتــاده بود و از گــوش او خون 

می آمد.

علیرضا فغانی از لیســت داوران بین المللی ايران در ســال 2023 
میالدی خط خورده است و طبیعتا بعد از جام جهانی 2022 ديگر 

نمی تواند در میادين بین المللی سوت بزند. 
خداداد افشــاريان رئیس کمیته داوران بــرای اتخاذ اين تصمیم 
تغییر محل جغرافیايی زندگی علیرضا فغانی و هم چنین شــرايط 
ســنی او را بهانه کرده اســت؛ اين در حالی اســت که فیفا سن 
بازنشستگی داوران را برداشته و داوران با وجود عبور از 45سالگی 
و در صورت قبولی در تست ها باز هم می توانند در بازی های مهم 
بین المللی قضاوت کنند. به نظر می رســد تصمیم کمیته داوران 

چندان باب میل داور مطرح فوتبال کشورمان نیست. 
او در اين باره گفت: »براســاس آنچه شنیده ام و داليلی که خواندم 
اين طور متوجه شدم که انگار من جلوی پیشرفت بقیه را گرفته ام؛ 
اين مهم نیســت و من به نظر کمیته داوران و تصمیمی که آن ها 
گرفته اند احترام می گذارم. من همیشــه گفته ام اگر اين ذهنیت 
وجــود دارد که من مانع پیشــرفت بقیه شــده ام و بودنم موجب 
می شــود تا در حق مجموعه ای خیانت شــود ترجیح می دهم که 

ديگر نباشم.« 
علیرضــا فغانی که در جام جهانی قبلی ديدار رده بندی را ســوت 
زد در ماه های آتــی هم يکی از گزينه های اصلی برای قضاوت در 
بازی های مهم جام جهانی 2022 است. او يکی دو سالی است که 

برای زندگی به اســترالیا مهاجرت کرده و بازی های لیگ برتر اين 
کشــور را قضاوت می کند. با اين حال او هیچ گاه ارتباط خود را با 
فوتبال ايران قطع نکرده و در هفته های گذشــته هم چند بازی از 
لیگ برتر ايران را قضاوت کرد؛ ديدار مصاف دو تیم نساجی و مس 
کرمان که با نتیجه دو بر صفر به سود تیم نساجی پايان يافت. اما 
پیش بینی می شــود با اين تصمیم از سوی کمیته داوران علیرضا 
فغانی به همکاری خود با فدراســیون فوتبــال ايران پايان دهد و 

ديگر مسابقه ای را در لیگ برتر قضاوت نکند. 

واکنشفغانیبهخطخوردنازفهرستداورانبینالمللی:

 اگر بودنم مانع پیشرفت دیگران است؛ دیگر نیستم

   فيض شريفی  
   داستان نويس

پژوهشگران در مرز هسته و گوشته زمین، 
زنگار و الماس پیدا کردند. هســته زمین، 
بزرگ ترين ذخیره کربن روی زمین اســت 
و ۹0درصد کربن در آن دفن شــده است. 
دانشــمندان دريافتند که پوسته اقیانوسی 
که بر باالی زمین ســاخت صفحه ای قرار 
دارد و بــه داخــل می افتد، حــاوی مواد 
معدنی آبدار اســت و گاهی اوقات به مرز 
بین هســته و گوشــته می رســد. در مرز 
هسته و گوشــته زمین، دما حداقل 2برابر 
گدازه بوده و به اندازه ای زياد است که آب 
از مــواد معدنی آبدار خارج می شــود. در 
نتیجه، ممکن است يک واکنش شیمیايی 
قیاس پذير با فوالد زنگ زده در نزديکی مرز 

هسته و گوشته زمین رخ دهد. 
پژوهشگران دانشگاه ايالتی آريزونا با هدف 
پژوهش درخصوص مرز هســته و گوشته 
زمین، آزمايش هايی را در چشــمه فوتون 
پیشــرفته در آزمايشــگاه ملی آرگون در 

آمريکا انجام دادند.
 آن هــا آب، آلیاژ آهن و  کربن را فشــرده 
و گرم کردند تا شــرايطی مشــابه شرايط 
مرز هســته و گوشــته زمین ايجاد شود و 
آلیاژ آهن  و کربن را ذوب کند. دانشمندان 
کشــف کردند که آب و فلز واکنش نشان 
داده و اکسیدهای آهن و هیدروکسیدهای 
آهن را تشــکیل می دهند، درســت مانند 
زنگ زدگی در سطح زمین. آن ها مشاهده 
کردند که در شرايط مرزی هسته و گوشته 
زمین، کربــن از آلیاژ آهن و فلز مايع جدا 

می شــود و المــاس را تشــکیل می دهد. 
بــه گفته دانشــمندان، دمــا در مرز بین 
گوشته ســیلیکات و هسته فلزی در عمق 
ســه هزار کیلومتری زمین به حدود هفت 
هزار فارنهايت می رسد که به اندازه ای باال 
اســت که بیشتر کانی ها آب جذب شده در 
ساختارهای مقیاس اتمی خود را از دست 

بدهند. 
در واقــع، دما به اندازه ای زياد اســت که 
برخــی از مــواد معدنی بايــد در چنین 
شرايطی ذوب شوند. به دلیل اينکه کربن 
عنصری آهن دوســت است، انتظار می رود 
کربن زيادی در هسته زمین وجود داشته 
باشــد، در حالی که تصور می شــود مقدار 

کربن گوشته نسبتاً کم است. 
با اين حال، دانشمندان دريافتند که میزان 
کربن موجود در گوشته زمین بسیار بیشتر 
از حد انتظار اســت. دانشمندان معتقدند 
در فشــارهای مورد انتظار در مرز هسته و 
گوشــته زمین، آلیاژ هیدروژن با مايع فلز 
آهن، حاللیت ساير عناصر سبک در هسته 
را کاهش می دهد بنابراين، حاللیت کربن 
که به احتمال زياد در هســته زمین وجود 
دارد در جايــی که هیدروژن از گوشــته 
وارد هســته می شــود )از طريق کم آبی( 
به طور موضعــی کاهــش می يابد.الماس، 
شکل پايدار کربن در شرايط فشار و دمای 
مرز هســته و گوشته زمین است بنابراين، 
کربنی که از هســته بیرونی )مايع( زمین 
خارج می شــود، وقتی وارد گوشته زمین 

می شــود، تبديل به الماس می شود. کربن 
يک عنصر ضروری برای حیات است و در 
بسیاری از فرآيندهای زمین شناسی نقشی 
مهم ايفا می کند. کشــف جديد مکانیسم 
انتقال کربن از هســته به گوشــته به فهم 
چرخه کربن در اعماق زمین کمک خواهد 
کرد. جالب توجه است که تشکیل الماس 
در مرز هسته  و گوشته احتماالً میلیاردها 
ســال پس از آغــاز فرورانــش در زمین 
ادامه داشته اســت. پژوهش جديد حاکی 
از اين اســت که نشــت کربن از هسته به 
گوشــته زمین طی فرآيند تشکیل الماس 
به احتمــال زياد دلیل وجــود مقدار زياد 
کربن در گوشــته زمین است. دانشمندان 
پیش بینــی کردند که ســازه های غنی از 
الماس در مرز هسته و گوشته وجود داشته 
باشــند و احتمال دادند بتوان با مطالعات 

لرزه ای، اين سازه ها را شناسايی کرد.
دلیــل اينکه امواج لرزه ای بايد با ســرعت 
بســیار زياد در ساختارهای غنی از الماس 
در مرز هســته و گوشته منتشر شوند، اين 
است که الماس ها به شــدت تراکم ناپذير 
هســتند و در مقايسه با ساير مواد در مرز 
هسته و گوشته چگالی کمتری دارند. اين 
تیم پژوهشــی قصد دارد، بررسی کند که 
واکنش چگونــه می توانــد غلظت عناصر 
ســبک ديگر مانند ســیلیکون، گوگرد و 
اکســیژن را در هسته تغییر دهد و چگونه 
کانی شناســی گوشته  بر  تغییراتی  چنین 

عمیق تأثیر می گذارند.

کشف یک کارخانه تولید الماس در اعماق زمین

در اين نوشــتار قرار نیســت به کلیت آثار 
اســتاد صالحی پرداخته شــود که پیشتر 
اســتاد فیض شــريفی در دو کتاب ارزنده 
خود،»شــعر زمان ما« و »شاعران معاصر 
ايران 3«به تفصیل و موشــکافانه به نقد و 
بررسی آثار و انديشه  های سیدعلی صالحی 

پرداخته اند.
 آنچــه در اينجا بدان پرداخته می شــود 
دو  اجتماعی-سیاسی  رخدادهای  انعکاس 
دهه اخیر در شــعر صالحی اســت.گرچه 
بســیاری از مخاطبان، شــعر صالحی را با 
عاشــقانه های نابی چون نامه ها، ديرآمدی 
ری را و آخرين عاشقانه های ری را شناخته 
يا با دکلمه های زيبای زنده ياد شــکیبايی 
جذب اشــعار وی شــده اند، اما بررســی 
آثار صالحی از دهه۸0 به اين ســو نشــان 
می دهد که وی همواره شاعری دغدغه مند 
بوده و قلم بیــدار او همواره در کنار مردم 
دردمند و همگام با خواسته های آن ها بوده 
اســت. اين بدان معنا نیســت که صالحی 
شــاعر فرصت طلبی اســت و بر موج های 
اجتماعی-سیاسی ســوار می شود، بلکه او 
يــک جهان بینی و طــرح واره ای از »آنچه 
هســت« و »آنچه بايســتی باشِد« زندگی 

دارد. 
او يک شــاعر پديدارشــناس اســت و با 
حقیقت زندگی و هســتی ســروکار دارد 
و لذا هــر کجا عاملی ضــد زندگی و ضد 
زيبايی ببیند ســريعاً به آن واکنش نشان 
می دهــد. جان مشــتاق و جســتجوگر، 
اين شــاعر انديشــه ورز را واداشته تا بارها 
زبان شــعر خود را بازنگری نموده و برای 
بیان بهتر انديشــه ها و ارتباط عمیق تر با 
مخاطب، زبانی نو برگزيند و تالش های او 
برای پیوند زبان باســتانی بــه زبان امروز، 
به پیدايش شــعر گفتــار و فراگفتار منجر 
شده است.اين شاعر پیشرو در جديدترين 
نظريات خود منشور شعر حکمت را مطرح 

نموده و معتقد اســت شعر بايد شّمه ای از 
حکمت و خرد داشته باشد تا اسیر مرزهای 
زمان نشــود. از نظر وی شکل و قالب بیان 
کلمات در درجه دوم اهمیت است و از اين 
رو ديگر قالب های شعری را نفی نمی کند 
 و تنها شــرط رسیدن به شــعر حکمت را 
غنی سازی محتوای کالم و جوهره و »آِن« 

شعر می داند.
 صالحــی می گويد کلمه بايد در دســت 
شــاعر به کیمیــا تبديــل شــود وگرنه 
نمی تواند از آستانه زمان عبور کند و دچار 
فراموشی زودرس خواهد شد. از هم نوايی 
با احمدشــاه مســعود و ســپس پسرش 
احمد مســعود در مبارزه با طالبانیسم، تا 
هم دردی با مهاجران رنجور افغانستان که 
آواره ســرزمین های دورونزديک شده اند تا 
مرثیه بر کشته شدگان حلبچه و سردشت 
نمونه های بارزی از عشق اين شاعر بزرگ 
به آزادی و کرامت انســان و درک عمیق 
درد و رنج آدمی  اســت.صالحی هر بار که 
مردم ايران برای دستیابی به مردم ساالری 
يــا برقراری عدالت به خیابان آمده و فرياد 
سرداده اند، دوش به دوش آنان نبض اشعار 
خــود را تندتر کرده و امید را در دل مردم 
شــعله ور نموده و گاه نیز با زبانی برهنه تر 
بر زورگويان و تمامیت خواهان تاخته است. 
اما در ادامه از خشونت ورزی زنهار می دهد 
چرا کــه می داند خشــونت بــه بازتولید 
خشــونت می انجامــد و نتیجــه بــر وفق 
بود:»مــا کبوترزادگان  نخواهد  مردم  مراد 
را/ کینــه خود  زيتون پرست/قرن هاســت 

به هفــت آب زمزم/و جنــگ را/به رويای 
نکنید...«يا  شســته ايم/مجبورمان  زندگی 
آنگاه که آوار متروپل بر ســر مردم مظلوم 
آبادان خراب شــد، صالحی با واژه های داغ 
و دردنِشــان در پیشانی شــعر، کالم خود 
را می آغازد:»بــوی ســوختن گــوزن« که 
خود يــادآور فاجعه ســینما رکس آبادان 
در هنگام پخش فیلم گوزن هاســت. روح 
حساس شــاعر در مواجهه با اين فجايع و 
ناماليمات به درد آمــده و طوفان کلمات 
بر زبان قلمش جاری می شــود اما صالحی 
تنها به ذکر مصیبت و ابراز انتقاد بســنده 

نمی کند و به ريشــه اصلی مشــکالت نظر 
دارد؛ بــه همین دلیل بعــد از آنکه رومینا 
به دست پدر ســنگدل و متعصبش قربانی 
شــد، نه تنها بر خالف اکثــر مردم، پدر را 
نفرين نکرد بلکــه به پدران رومیناها زنهار 
می دهد:»نفرت نه بر تو/که بر نداشتن/ که 
شــادی را از تو گرفت/تا تو چاقو را/به جای 
غارت گران  بر  او  بگیری!«  گلوبند/اشــتباه 
بیت المال و موعظه گراِن بی درد که مردم را 
به تحمل فقر تشويق می کنند می تازد:»اين 
لقمه های جوع/  ممکن است روزی گلوگیر 
حرام تان شــود/هی منبرنشیِن گرسنگان!/

نصیحت که نــان نمی شــود!« او با درک 
درست شرايط، بازهم به ريشه فقر می تازد 
که همانا فساد گســترده و سازمان يافته و 
توجیه مزّورانه زاهدنمايان اســت. پايه گذار 
شــعر گفتار دلسوزانه هشــدار می دهد که 
شأن آدمی باالتر از هر چیز است و به جای 
خشــونت، زبان گفتگو را شايســته ارتباط 
آدمیــان می داند:»هیچ موجــود زنده ای/با 
تازيانه رام نخواهد شــد/چه رسد به سايه 
آســمان/که آدمــی اش می نامند!«صالحی 
بواسطه اين زبان تندوتیز و رسا تحت فشار 
است، تهديد، بازجويی، وقفه در مجوز چاپ 
آثار و... اما او بیدی نیســت که از اين بادها 
بلرزد: »به او که برای بستن دست های من 
می آيد/بگو هیچ دست بندی با خود نیاورد/

من دســت هايم را به کودکان کوره پزخانه 
قرض داده ام...«

 او بــا ذکاوت يــک تهديــد را به فرصتی 
برای بیان ديدگاه خود درباره کودکان کار 
تبديل می کند. همچنین صالحی با اشعار 
خود از فعاالن اجتماعی-سیاســی حمايت 
می کند، چــه در زمان بازداشــت نرگس 
محمدی، چه در سوگ آبتین بکتاش، چه 
برای حمايت از مــادران دادخواه. واکنش 
ســريع و شــجاعانه او به مــرگ دردناک 
مهسا امینی نشــان داد قابلیت آن را دارد 
که فی البداهه شعری عمیق برای دردهای 
بزرگ مردمش خلق کند: »...حاال هر کجا 
مزار دختــری ديديد/مرا نیــز همانجا به 
خاک بســپاريد/می خواهم بر زندگان اين 

سرزمین فاتحه بخوانم!«

دربارهشعرسیدعلیصالحی

 کیمیاگری که دردها را کلمه می کند

   الياس صالحی نژاد  
   منتقد ادبی

چهره 

میراث

 داستانک

مبارزات معلمان کشور با رژیم پهلوی در سال 57
مبارزات دانشجويان، دانش آموزان و معلمان با رژيم 
پهلوی، برگی ديگر از صفحات تاريخ انقالب  اســت. 
اين مبارزات از مهرماه 1357، با جديت و گستردگی 
پیگیری شــد و در طول پائیز و زمستان آن سال تا 
بهمــن 57، نويد يک پیروزی بزرگ را داد. تظاهرات 
و اعتصابات سراسری معلمان در استان های مختلف 
کشور همچون مشهد، اصفهان، يزد، کرمان، قزوين، 
بجنورد، کرمانشــاه، ســنندج، بابل، تبريــز و ... در 
دريای مبارزات ملت ايران همچون موجی خروشان 
بود. اين تظاهرات نقطه آغازی بر مبارزات پر شــور 
و دامنه دار ملت ايران در ســال 57 علیه ســلطنت 
پهلــوی بود؛ مبارزه ای که تا بهمن ماه همان ســال 
تداوم داشت و قشــر محصلین همگام با ساير اقشار 
مردم در رســیدن به هدف خود که همانا اســتقرار 
نظام اســالمی و نابودی ســلطنت پهلوی بود تالش 
می کردند.ماه مهر به واســطه بازگشايی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشــی و مدارس و حضور دانشگاهیان 
و فرهنگیان در عرصه اعتراضات تأثیر چشــم گیری 
در گسترش انقالب داشــت. با شروع سال تحصیلی 
1357 نارضايتــی  های مردمی در قالب اعتراض های 
خیابانی و اعتصاب نمود بیشــتری پیدا کرد. معلمان 
و دانشــجويان نیز در کنار ساير اقشار ملت ايران، در 
صف اعتصابات قرار گرفتند تا بدين ترتیب مبارزات 
خود با رژيم پهلوی را ســامان بدهند. از شهريورماه 
جريان اعتصاب علیه رژيم پهلوی در کشــور شدت و 
شتاب بیشتری پیدا کرده و از ماه مهر فرهنگیان نیز 
در کنار ديگر گروه  ها و اقشــار اجتماعی اعتصاب را 
به سالحی برنده برای برنده شدن در مبارزه با رژيم 
پهلوی تبديل کردند. در روز هشــتم مهر گروهی از 
معلمان و فرهنگیان کرمانشاه دست به اعتراض زدند 
و در اداره کل آموزش و پرورش تجمع کردند و ضمن 
ابراز نارضايتی از وضع موجود خواستار تشکیل سريع 
کانون آزاد معلمان کرمانشــاه شدند. مدارس نیز به 
حالت تعطیل درآمده و دانــش آموزان به خیابان   ها 
ريختند. فرهنگیان شــهرهای کرند و شاه آباد غرب 
نیز اعتصاب کردند. معلمان شهرهای قصرشیرين نیز 
در اداره آموزش و پرورش شهرستان اجتماع کرده و 
دست به اعتصاب زدند. در 11مهرماه معلمان و دانش 
آموزان کرمانشاه در اعتراض به دستگیری چند معلم 
و دانش  آموز دست به اعتصاب زدند و مدارس تعطیل 
شــد. با تعطیلی مدارس، به جمعیت تظاهرکنندگان 
در شهر افزوده شــد و تظاهرات سراسری با شرکت 
افراد بیشــتری برگزار شــد.در قزويــن نیز اعتصاب 
دبیران دبیرســتان  ها تا تاريــخ 2۹/7/57 ادامه پیدا 

کرد و مذاکره ايزدی مشــاور وزير بــا آنان نتیجه-
 ای در بر نداشــت. اعتصابیون خواهان لغو حکومت 
نظامی، آزادی زندانیان سیاسی و عدم دخالت قوای 
نظامی در فضای آموزشــی بودند. آنان اعالم کردند 
تا زمانی که معلمان و دانش آموزان دســتگیر شده 
آزاد نشوند و توهین  کنندگان به دبیران و آموزگاران 
تنبیه نشــوند، از تحصن خود دست نخواهند کشید.

در مشهد، مبارزات معلمان با شیوه ديگری پیگیری 
شــد. فرهنگیان مشهد بنابر آن چه از پیش اعالم شده 
بــود از روز دوشــنبه 15 آبان 1357 بــا تجمع در 
استاديوم ورزشی سعدآباد اعتصاب غذای 4۸ساعته-

 ای را آغــاز کردند و از اين طريق اعتراض خود را به 
رژيم پهلوی نشان دادند. در اين میان، حجت االسالم 
سید عبدالکريم هاشمی نژاد با سخنرانی آتشین خود 
در گوهرشــاد مردم را از اعتصاب جامعه فرهنگیان 
مشهد آگاه و از آنان حمايت کرد. فرهنگیان اصفهان 
نیــز  تصمیم گرفتند اعتصاب خــود را آغاز کنند و 
از بازاريان خواســتند تا فرزندان خود را به مدرســه 
نفرســتند و معلمان نیز در صورت حضور در مدارس 
از تدريس خودداری کنند.فرهنگیان شهرستان بابل 
نیــز در 57 در اداره آموزش و پرورش تحصن کردند 
و حاضر به رفتن در ســر کالس  های درس نشــدند. 
در 27 آذر نیــز جامعــه معلمان رفتــن به کالس و 
تدريس را تحريم کرد. در ســنندج نیز معلمان شهر 
در  براساس تصمیم کانون معلمان سنندج به دلیل 
اعالم همبســتگی با مردم ساير شهرها و اعتراض به 

حکومت نظامی در مدارس دست به اعتصاب زدند.
نکته جالب در مبــارزات و اعتصابات معلمان يزدی، 
حمايت ديگر از اقشــار از آنها بود. بــه عنوان نمونه 
کارکنان بیمارســتان افشــار يزد انتشــار اعالمیه  ای 
همبستگی و اتحاد خود را با معلمان متحصن در اداره 
کل آموزش و پرورش يزد اعالم کردند و گفتند که با 
معلمان برای رسیدن به اهداف عالیه اسالم و برقراری 
حکومت اســالمی همــگام و هم صــدا خواهند بود.

معلمان کرمان در  در اداره آموزش و پرورش تحصن 
کرده و نشــان دادند که در مبارزه با رژيم پهلوی گام 
برمی دارند. در همیــن روز و در واکنش به اين اقدام 
معلمان کرمانی، مأموران امنیتــی اداره کل آموزش 
و پــرورش را محاصره کرد و از رســیدن آب و غذا به 
فرهنگیانی که در اداره کل تحصن کرده بودند ممانعت 
بــه عمل آورد. با اين حال مــردم کرمان با تجمع در 
مســاجد اطراف و پخش اذان از بلندگو به سوی اداره 
کل آموزش و پرورش کرمان حرکت کردند و مأموران 

نظامی را به عقب نشینی وادار نمودند.

حافظه تاریخی

گر دست دهد دولت ايام وصال
ور سر برود در سر سودای محال

يک بوسه برين نیمه خالی دهمش
از رويش و يک بوسه بر آن نیمه خال

جزئیات سعدی

بســترجذبی: آب فاضالب غیر مفید را به آب 
مفید تبديل کرده برای مصرف غیر آشامیدنی.

بِیسپِِلیت:صفحه ستون برای قرارگیری ستون 
بر روی فوندانسیون.

مشق کلمات

هکرها۶ترابایتدادهمحرمانهدولت
مکزیکراسرقتکردند

طی يک عملیــات هک بزرگ اطالعــات محرمانه 
دولتی در مکزيک فاش شده است و هکرها ۶ترابايت 
داده را سرقت کرده اند. اين اطالعات شامل هزاران 
ايمیل از نیروهای مســلح اســت کــه نقاط ضعف 
کشــور در برابر حمالت ســايبری را به دلیل عدم 
ســرمايه گذاری و آمادگی ضعیف  فناورانه در مقابل 
حمالت سايبری نشان می دهد. آندرس مانوئل لوپز 
اورادور روز گذشــته تايید کرد  وزرات دفاع کشور 
بــا عملیات هک روبرو شــده و جزئیاتی درباره اين 
وضعیــت را فاش کرد. به گفته او اطالعاتی در مورد 
جنايتــکاران، جزئیــات ارتباطات و نظارت ســفیر 
اياالت متحده در مکزيک را نشان می دهد. گروهی 
از هکرها به نام Guacamaya مسئولیت اين هک 
را بــر عهده گرفته و در وب سايت شــان اعالم کرده 
اند به ۶ ترابايت داده دسترســی يافته اند. به گفته 
فرانسیسکو سوالنو يکی از مديران ارشد سرويس های 
فناوری اطالعات و شرکت لوجیکال، گستردگی اين 
انجام  دقیق برای  نشان دهنده برنامه ريزی های  هک 
حمله اســت. او در اين باره می گويــد: اين رويداد 
به طــور اتفاقی نیفتاده اســت. به گفته ســوالنو و 
ديگــر تحلیل گران، هکرها از شــکاف امنیتی به نام 
ProxyShell اســتفاده کردند که ســال گذشته 
در ســرور مايکروسافت رديابی شــده بود. هرچند 
راه حل ها برای حل اين مشکل مهیا بودند اما دولت 
بايد آپديت هايی انجام می داد. ســوالنو در اين باره 
می افزايد: پادزهر وجود داشــت اما هیچ کس از آن 
اســتفاده نکرده اســت. به نظر می رسد منابع مالی 

برای حل اين مشکل وجود نداشته است.

 حاشیه فناوری 

رباتانساننمایتسالدرراهاست
شرکت تســال روز جمعه يک نمونه اولیه از ربات 
انســان نمای اوپتیموس را به نمايش گذاشــت و 
پیش بینی کرد بتواند میلیون ها دســتگاه از آن را 
تولید کند. تسال قصد دارد هر يک از اين ربات ها را 
به قیمت کمتر از 20000 دالر بفروشــد که کمتر 
از يک ســوم قیمت يک خودروی مدل وای است. 
ويدئويــی از يک نمونه اولیــه از اين ربات که در 
ماه فوريه ساخته شده، در روز جمعه نمايش داده 
شد که در حال انجام کارهای ساده مانند آبیاری 
گیاهــان، حمل جعبه ها و بلند کــردن میله های 
فلزی در يک محیط باز بود. شرکت تسال در تالش 
است تا توانايی های ربات انسان نمای اوپتیموس را 
برای راه رفتن و حرکت های پیچیده افزايش دهد. 
اين شــرکت معتقد اســت ربات های انسان نمای 
موجود از »مغز« و توانايی حل مشکالت به اندازه 
کافــی برخوردار نیســتند. ولــی اوپتیموس يک 
»ربات بسیار توانا« خواهد بود که تسال قصد دارد 
میلیون ها واحد از آن را تولید کند. ربات يادشــده 
مجهز به بسته باتری 2.3کیلووات ساعتی، سیستم 
تراشه پیشرفته و محرک هايی برای راندن اندام ها 

است. اين ربات 73کیلوگرم وزن دارد.
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 هیچ وقت فکرشــو نمی کردم اينترنا وصل شه 
ولی سرعت اينترنت 4.5G به حدی برسه که دلم 
)SaRa( برای اينترنت دايال آپ تنگ بشه؛( 

  وقتی خدا می خواد يکیو نابود کنه. اول عقلش 
رو ازش می گیره. عقلشو که بگیره هی مدام کارای 
احمقانه می کنه تا خودش رو دو دستی به فنا بده.
  )ژوان(

  ما با خیال زنده ايم. به همین دل خوش کنک های 
ســاده، به همین گريزهای کوچک خوشــبختی. 
واقعیت همان خط صاف تکراری همیشگی ســت 
که فقط راه برگشــت ندارد و با همین برگ برنده 
يک عمر مشــغول مان می کند. امــا خیال، پرواز 
اســت. ما با خیال جهان  را وسیع می کنیم. جهان 
)Avaa( را قابل تحمل می کنیم ... 

   واقعا چشم عضو خوشبختیه که پلک رو داره، 
هر موقع الزم هســت ديگه نمی بینــه. مغزم بايد 
يه مکانیزمی داشــت که يه مقدار فکر نکنه. اين 
بی صاحاب حتی تو خوابم داره خودشو رنج می ده. 
)لئون( بدبخت.
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