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  رضا منصوري

  
  

گـذار   يـان كه قرار بود از مرحوم حسابي تجليل شود، زماني كه قرار بود از سناتور انتصابي محمدرضاشاه ولي بن           زماني  
رئيس وقت انجمـن    (فيزيك دانشگاهي ايران تجليل شود، زماني كه تهديدها عليه انجمن فيزيك ايران و شخص من                

 ادامـه داشـت، زمـاني كـه         1366به مدت چهار ماه تا كنفرانس فيزيك ايران در شيراز در شهريور ماه              ) فيزيك ايران 
 كه حق نداريد نام حسابي را در اين كنفرانس ببريد، و زماني             نمايندگان حراست دانشگاه شيراز بنده را تهديد كردند       
كـرد يـك      ن مرحوم سـخنراني كردنـد كـسي فكـر نمـي           آ شتكه جناب آقاي دكتر حداد عادل با جسارت در بزرگدا         

  .قدرداني ساده باعث اين همه دردسر ملي و شرمساري اهل علم ايران بشود
ربط در مـورد مـاده نوشـت، و بـا پرداخـت               اي غلط و بي     گاهي ايران، كه نظريه   گذار فيزيك دانش    حسابي بنيان از  

هـاي ديـدار       تقلبي ايرانش كردند، از حسابي كه تنها ده دقيقه در يكي از زمان             »مرد علمي سال   اولين«دويست دالر   
ندي در  و عارفي حافظ قـرآن و دانـشم  اند، سيدي اي ساخته  عمومي انيشتين با وي صحبت كرده بود، اكنون امامزاده        

اي كـه در يـك مراسـم نـوروزي انيـشتين،              ، فرهيختـه  )به كتب درسي مراجعه كنيـد     (قد و قوارة نيوتون و انيشتين       
ايـران و   ) تخيلـي (كند، و اين دانشمندان را مـسحور تمـدن            شرودينگر، فرمي، ديراك، و بور را در منزلش دعوت مي         

  .كند هاي ملي ما مي آيين
مشتي دروغ و اكاذيب كه در كنار عكسي از انيشتين با شخصي كه ادعا شده است مرحوم حـسابي اسـت                     اخيراً  

خاطرات ايرج حسابي، فرزنـد آن مرحـوم، بـه چـاپ            اين اكاذيب به نام     . ها چاپ شده يا منعكس شده است        در رسانه 
شيادي ! است و نه حسابي   ) دان مشهور   رياضي(شخصي كه در عكس كنار انيشتين ايستاده است گودل          . رسيده است 
 .توضيحات زير عكس ادعا شده است انيشتين همراه با خواهرش در مراسم نوروز شركت كرده است               ر  د! تا به اين حد   

در اين  .  در پرينستون بوده است    1946 تا   1940هاي    ر انيشتين تنها در سال    دهد كه خواه    راجعه به تاريخ نشان مي    م
 حـد   نيـ جامعة مـا تـا ا     يعني  . ها نه حسابي در پرينستون بوده است نه بور، نه فرمي، نه شرودينگر، و نه ديراك                 سال

هاي حقارت تا بـه ايـن حـد بـه دروغ نيـاز دارد؟                 سازي به منظور رفع عقده      زبون و پست شده است كه براي قهرمان       
  !خورد پردازان را مي سهولت گول دروغهاي ما كه به اين  اي رسانه كجاست شرف حرفه

اي در پاريس در مورد آنچـه كتـب درسـي مـدارس مـا، يـا                   فرستد براي مجله    اي مي   حسابي زماني مقاله  م  مرحو
. انـد   هاي انيشتين تلقي كـرده      اي بسيار عميق و برتر از نظريه        اي در دانشگاه اصفهان، آن را نظريه        برپاكنندگان كتيبه 

داور متوجـه   . شـود   دان معروف داده مي     ، نسبيت (Synge)به اسناد تاريخي اين مقاله براي داوري به استاد سينج           بنا  
اي كـه دانـشجويان       شود كه حسابي حتي در محاسبة يك پتانسيل سـادة كـروي اشـتباه كـرده اسـت، محاسـبه                     مي

  .شود اين ترتيب مقاله براي چاپ پذيرفته نميبه . دهند كارشناسي ما به سهولت انجام مي
اي ادامـه     خواهند به اين خفت رسانه      هاي ما مي    خواهيم به اين شرمندگي ادامه دهيم؟ تا كِي رسانه          ما تا كِي مي   

ها را برنچيند؟ تا      به را در آن دانشگاه حفظ كند و كتي        سوادي ما   خواهد اين سند بي     دهند؟ تا كِي دانشگاه اصفهان مي     
هـا در مـورد حـسابي         پـردازي   گناه ما را بـا ايـن دروغ         هاي بي   خواهد چندين نسل از بچه      ي آموزش و پرورش ما مي     كِ

تـوان عـالِم و دانـشمند         د علمي و توسعه باز بدارد؟ با شيادي نمي        هاي بعدي را از مسير سالم رش        منحرف كند و نسل   
ر مـستمر و ممارسـت فـراوان حاصـل          در علم تنها بـا كـا       علمي كم از قهرمان جنگ ندارد و پيروزي       قهرمان  ! ساخت

  . شود مي
  !ها را با دروغ تباه نكنيم لدار ايران بت نسازيم و نس كش و دوست هاي سادة زحمت از انسان


