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یاد بعضی نفرات
یاد بعضی نفرات
روشنم می دارد

نیمایوشیج
مهدی نصیری در سال های 
1367 تــا 1374 ســردبیر 
و مدیر مســئول روزنامۀ کیهان بود. بعدها مجلۀ 
صبح را منتشــر کــرد. در تمام مدتــی که آقای 
هاشمی رفسنجانی در ســال های 1368تا1376 
رئیس جمهــور بــود، نصیــری از روش کار آقای 
هاشمی و همچنین از تکنوکراســی، لیبرالیسم 
اقتصادی و روش کار کارگزاران انتقاد می کرد. او به 
سیاست خارجی هاشمی هم انتقاد داشت و معتقد 
بود ایران در مسئلۀ مســلمانان جهانـ  همچون 
بوسنی یا فلسطینـ  سیاست درستی اتخاذ نکرده 
اســت. در آن ســال ها، من در وزارت امور خارجه 
کار می کردم و بر این تصور بــودم دیگر بهتر از این 

نمی توان کار سیاست خارجی را سامان داد. 
اما من و مهدی با هم دوســت بودیم. در عین حال 
که او مقاالت تندی علیه وزارت امور خارجه و بعضاً 
علیه من می نوشت، در دنیای رفاقت، ما همدیگر را 
می دیدیم، چه در قم و خانۀ مهدی و چه در تهران. 
او بیشــتر به دنبال آن بود که ثابــت کند معارف 
اســامی و به خصوص اهل بیت برای بشــر کافی 
است و تأسی جستن به فلســفه و علوم دیگر برای 
اثبات حقانیت اسام کار بیهوده ای است. من هم 
از میان راه های صدور انقــاب و انزواگرایی برای 
ایران به دنبــال جامعه ای توســعه یافته بودم که 
بتواند نماینده اندیشه اسامی از نوع ایرانی آن برای 
سرمشق گیری دیگران باشــد. دو نفر هم در این 
میان، محل ارجاع ما به ایــن مباحث بودند: دکتر 
حسین نصر و استاد محمدرضا حکیمی. ما نظرات 
خود را بــه این دو عزیز منتقــل می کردیم و آن ها 
راهنمایی می کردند. اما درمورد آقای هاشــمی، 
همچنان اختاف نظر داشتیم. بعد از خرداد 1376 
و ریاســت جمهوری آقای خاتمی، روزی مهدی 
گفت که آیا مــن می دانم آقای هاشــمی درمورد 
انتقاداتش چه نظری دارد، گفتــم که چرا از خود 

ایشان نمی پرسی. 
این گونه شــد که من وقت گرفتم و رفتیم دفتر 
آقای هاشمی در مجمع تشــخیص مصلحت در 
کاخ مرمر. مهــدی پروندۀ بزرگــی آورده بود از 
اشکاالت و تخلفات در بخش های مختلف دولت 
سازندگی. آقای هاشمی صمیمانه برخورد کرد. 
با لبخندی که همیشــه بر لب داشت، همان طور 
که روی مبل لم داده بــود، به حرف های جدی و 
پرحرارت مهدی گــوش داد. مهدی از تخلف در 
ساخت ســدها ســخن گفت. از اینکه بخشی از 
بتن سد ماکو کرمو بوده است و از اینکه در یکی از 
پروژه های فوالد، هزینه ها بیشتر از مقدار واقعی 
اســت. حدوداً ده مورد تخلفات را ذکر کرد. آقای 
هاشــمی گوش داد و بعد، از مهدی و من تشکر 
کرد و به ترتیب به موضوعات طرح شــده پاســخ 
داد. به طورکلی نظرش این بود که در پروژه هایی 
که اشکال وجود داشــته یا هزینه بیشتر از مقدار 
مورد نیاز انجام شده است، دستور دهد تا مشکل 

رفع شود. 
ادامه در صفحه 3

سرمقاله

روز سه شــنبه 26 بهمــن ماه 
بــه همــت جامعه اســامی 
دانشجویان دانشــگاه شریف 
پس از گذشــت چندین ماه  از 
آخرین تریبون آزاد در دانشــگاه، تریبون آزادی 

درمورد پیشرفت پس از انقاب ...

آزادی عقالنی

در روزنامه شنبه هفته پیش گزارشی از آسانسورهای 
صفحه  3 دانشگاه ارائه شد که بر مبنای آن ...  

اهمیت برچســب دهی انرژی به ساختمان و نقش آن 
صفحه  6 در کارایی مصرف انرژی  ...  

دکتر مهری یکی از چهره هــای خاطره آفرین دوران 
صفحه  7 تحصیل من هستند. در تمام ایام ...  

من تنها نبودمقفلی با کلید قانون گذاریبه سرعت در حال تعمیر

دکتر عباس ملکی

صفحه  3 

صفحات  4و5 

صفحه  ۲ 

دانشگاه ها فاصله بسیاری با آرمان هایمان دارند 

خودسانسوری، درد دانشجوی امروز

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

مصاحبه با فرزند آخر مرحوم هاشمی

آیت اهلل پرمشغله اززبان پسر

در کانال تلگرام روزنامه به پرونده نمره دهید:
https://t.me/sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (

س: علی سینا اسالمی
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کف پوش چند صد میلیونی
هر کس در دانشگاه بخواهد گردهمایی یا نمایشگاه بزرگی برگزار کند، اولین 
مکانی که به ذهنش می رسد، سالن ورزش )توجه کنید ورزش( مرحوم استاد 
جباری است. رئیس اداره تربیت بدنی هم تا دستور رئیس دانشگاه مقاومت 
می کند؛ ولی درنهایت، رویداد مذکور باید فعاًل برگزار شود تا آبروی دانشگاه 

نرود. انگار که سالن ورزش می تواند آبروی شریف را حفظ کند. برگزاری همایش و نمایشگاه و مسابقات 
علمی در فضایی مناسب و مختص آن، آرزویی تکراری برای شریفی ها شده است. تذکر این موضوع نیز 

از تیترهای تکراری روزنامه شده است. باید دید اصاًل جایی برای این کار پیش بینی شده است؟

قهرمانی شریف یا خواجه
یکشنبه، اول اسفند ماه سالن قهرمانی مرکز تربیت  بدنی دانشگاه صنعتی شریف، 
میزبان مسابقۀ فوتسالی از دومین دوره مسابقات برون دانشگاهی اعضای هیئت 
علمی ا ست. این مســابقه که میان دو تیم اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
شریف و اعضای هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است، ساعت 

17 همین روز برگزار می شود. بدیهی ا ست که حضور دانشجویان دانشگاه شریف برای تشویق استادانشان 
مایه دلگرمی و روحیه این تیم اســت. البته جهت حفظ شئونات اسالمی احتمااًل حضور بانوان در ورزشگاه 

کماکان ممنوع خواهد بود.

اکران انیمیشن 2016
معمواًل در ترم دوم سال تحصیلی، اکران فیلم در دانشگاه رونق بیشتری می گیرد. 
کانون سینما شــریف در روز دوشنبه دوم اســفندماه انیمیشن »در جست وجوی 
دوری« )Finding Dory( محصول سال 2016 سینمای هالیوود را در آمفی تئاتر 
مرکــزی اکران خواهد کرد. پس از اکران فیلم، برنامــه با نقد فیلم و همچنین طرح 

موضوع ویژگی های انســانی در شخصیت های انیمیشنی با حضور امیر پوریا، منتقد و مدرس سینما، ادامه 
خواهد یافت. برای خرید بلیت این رویداد و کســب اطالعات بیشتر می توانید به کانال کانون سینما شریف 

telegram.me/CinemaSUT سری بزنید.

فستیوالی متفاوت
کانــون موســیقی از تمامــی نوازنــدگان و خوانندگان در ســبک های ســنتی و 
کالســیک و پاپ که مایل به اجرای صحنه ای در فســتیوال موســیقی هســتند، 
دعوت کرده اســت تا نمونه ای از قطعات اجرایی خود را حداکثر تا 8 اسفند ماه به 
sharifmusicfestival.info@gmail.com ارسال نمایند. متقاضیان توجه کنند 

که فایل ارســالی باید تصویری باشد و از کیفیت صدای مطلوب برخوردار باشد. متقاضیان همچنین عالوه 
بــر نام و نام خانوادگی اجراکنندگان، باید اســم تمامی قطعات اجرا و مدت زمان آن همراه با ژانر موســیقی 

قطعات را در فایل های ارسالی ذکرکنند. این فستیوال در تاریخ 14 و 15 و 18 اسفند برگزار خواهد شد. 
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عکس خبری

دکتــر فتوحی، طــی احکامــی جداگانه،   
دکتر جواد صالحی را در ســمت »مشــاور 
امور پژوهشــی و فناوری ریاست دانشگاه« 
و دکتر یدالله صبوحی را در ســمت »رئیس 
پژوهشــکده علوم و فنــاوری انــرژی« ابقا 
کرد. همچنین ایشان دکتر امیر صفدریان 
را در مقام مدیر جدید ســتاد دانشــجویان 

شاهد و ایثارگر دانشگاه معرفی کرد.
مســابقات شــنا ویژه خواهران به مناسبت   
گرامی داشــت دهــه مبــارک فجــر برگزار 
می شــود. عالقه مندان جهت شــرکت در 
این مســابقه می توانند دوشــنبه 2اسفند 
ساعت 12:۳0به سالن کنفرانس مدیریت 

تربیت بدنی مراجعه نمایند.
همایــش مدیریــت اســتعدادها درهزاره   
ســوم همــراه بــا نمایشــگاه دســتاوردها 
 در تاریــخ 1و 2 اســفند برگــزار می شــود. 
بــرای شــرکت در ایــن همایش به  ســایت

www.tmc.insf.org مراجعه کنید.
جناب آقای مرتضی زمانیان دکترای اقتصاد   
از ایتالیا، ســخنرانی علمی ای بــا موضوع 
»خلق پول وشکنندگی درشبکه های مالی« 
درتاریخ 2اسفند ساعت16برگزار می کند. 
عالقه منــدان جهــت ثبت نــام باشــماره 

0۹۳714۹5۹12تماس بگیرند.
ثبت نــام هفتمیــن مســابقه ملــی نانــو تا   
تاریخ  28 اســفندتمدید شد. برای ثبت نام 
می توانید به سایت edu.nano.ir یا انجمن 

علوم وفناوری دانشگاه مراجعه کنید.
امروز جــدول مســابقات فوتبال دســتی   
تربیت بدنی، پس از قرعه کشــی مشخص 

خواهد شد.
بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر، برنامه   
طبیعت گردی)دریاچــه آهنــگ( برگــزار 
می شــود. جلســه هماهنگی ایــن برنامه 
1 اسفند از ساعت12در ســالن کنفرانس 

مدیریت تربیت بدنی تشکیل می شود.
دهمیــن دوره نمایشــگاه بــازای، جهــت   
دســت دوم  کتاب هــای  خریدوفــروش 
دانشــجویی از 26 بهمــن تــا 11 اســفند 
شــهیدرضایی  ســاختمان  درهمکــف 
برگزار می شــود. جهت هماهنگی فروش 
کتاب هــای خــود می توانیــد بــا شــماره   

0۹10۹۹06101 تماس بگیرید.

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد...
امسال دومین دوره  نمایشگاه هنرهای تجسمی 
»جام عقیق« در دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
شد. کانون هنرهای تجسمی دانشگاه صنعتی 

شریف با همکاری ستاد مناسبتی دهه فجر و 
کانون های عکس و موسیقی و شعر و ادب، این 
نمایشگاه را در سالن شهید رضایی برگزار کرد. 

این نمایشگاه که از شنبه 2۳ بهمن شروع به 
کار کرد و تا چهارشنبه 27 بهمن ادامه داشت، 

آثاری هنری از دانشجویان و کارمندان دانشگاه 
شریف را به نمایش گذاشت. برخی از آثار این 

نمایشگاه درصورت تمایل صاحب اثر، به فروش 
می رسید.

سه شــنبه هفته گذشــته بســیج  برنامه ای با عنــوان »از آرمان های گزارش
انقــالب 57 تا کاســتی های نظــام ۹5« برگــزار کرد. 
مدعوین این برنامه دو استاد سرشناس داخل و خارج 
دانشگاه، آقایان دکتر محمد باقر مالئک و دکتر رسول 

جلیلی بودند.
در خــالل این جلســه موضوع اختــالف وضع کنونی 
دانشــگاه های کشــور و وضــع مطلــوب و منطبق بر 
آرمان های 57 مطرح شد. آرمانی که معروف ترین مؤلفه 
آن قول مشــهور امام خمینی )ره( اســت که گفته اند: 

»دانشگاه کارخانه آدم سازی است«.
هر دو اســتاد نظرات تقریبًا مشــابهی درخصوص این 
داشتند که امروز اختالف بسیار اســت با آنچه در ایام 
انقــالب از دانشــگاه در ذهن مردم و مســئوالن وقت 
بود. البته دکتر مالئک اصل اینکه دانشــگاه کارخانه 
آدم ســازی اســت را به چالش کشــید و اظهار کرد که 
ایــن وظیفه بر گــردن حوزه اســت. وی در ادامه گفت 
که دانشــگاه امروز صرفًا جایی اســت که مدرک تولید 
می کنــد. وی یکــی از بزرگ تریــن دردهــای جامعــه 
دانشگاهی را فقدان پرسشــگری دانشجویان عنوان 
کرد و یکی از دالیل اصلی خودسانسوری دانشجویان را 
حجب و حیای بی مورد حاکم بر فرهنگ جامعه دانست. 
مالئک در همین راستا یکی از انگیزه های مهاجرت را، 
همین نرسیدن به پاسخ سؤاالت مطرح یا سرکوب شده 

عنوان کــرد. او در ادامه مثل اکثر ســخنرانی هایش، 
خاطرات و نمونه های عینی خود را چاشنی سخنرانی 
کرد و خاطره ای از داخل دانشگاه تعریف کرد. مالئک 
چند ســال قبل از کسی که مشــغول  زدن درخت های 
دانشــگاه بوده ســؤال کرده اســت که دلیــل این کار 
چیســت؟ طرف مقابل از او پرسید: »شما استادید؟« 
او پاســخ داده که بله. ســپس فرد مذکور به دکتر گفته 
است: »مگر من از شمای استاد می پرسم که چرا فالن 

درس را به فالن صورت ارائه می کنید؟«.
دکتــر جلیلــی هــم ضمــن تأکید بــر فرمایــش امام 
درخصوص آدم سازی دانشگاه به عنوان رکنی اصلی، 

در پاسخ به ســؤال مجری درخصوص مقایسه جوانان 
امروز و جوانان دوره انقالب گفت کــه جوانان امروز را 
از لحاظ بینش و ایمان، پای کارتر از آن دوره می دانند.
ســاعت 14:45 دکتر جلیلی با عذرخواهی از حضار، 
جهــت حضــور در کالس ســاعت 15، جلســه را ترک 
کردند. جلسه تا دقایقی پس از آن با دکتر مالئک ادامه 
پیدا کرد کــه ناگهان برق قطع شــد. در همین هنگام 
یکی از حضار گفت که ظاهرًا نور را از باال قطع کرده اند 
که موجب خنده حاضران شــد. نهایتًا مشخص شد به 
دلیل عملیات تعمیر آسانســور ســاختمان اداری این 

اتفاق افتاده بود.

دانشگاه ها فاصله بسیاری با آرمان هایمان دارند

خودسانسوری، درد دانشجوی امروز
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قله عریان
گروه کوه دانشــگاه این بار در نظــر دارد قله دیگری را فتح کنــد و به همین منظور 
برنامه ای ویژه پســران تدارک دیده اســت تا عالقه مندان به کوهنوردی بتوانند در 
آن شرکت کنند. قله سات با ارتفاع 4050 متر در شــرق قله شاه البرز قرار دارد و از 
روستای جزینان و گردنه تنورکان می توان به آن صعود کرد. علت نام گذاری این قله 

به ســات، نبود پوشش گیاهی در قله آن است به همین دلیل آن را سات یعنی عریان نامیدند. این برنامه در 5 
و 6 اسفند برگزار خواهد شد. پیش نیاز شــرکت در این کوهنوردی که برای همه الزامی است، داشتن سابقه 

صعود زمستانی یا شرکت در کارگاه برف 2۹ بهمن است.

به سرعت در حال تعمیر
در روزنامه شنبه هفته پیش گزارشی از آسانسورهای دانشگاه ارائه شد که بر مبنای 
آن تعداد درخورتوجهی از آن ها غیرفعال بودند و این طور به ذهن خوانندگان رسیده 
بود که نوســازی آن ها فرایندی طوالنی را  ســپری می کند. حال براساس اطالعات 
دریافتی از معاونت اداری و مالی دانشگاه مشخص شده است که همه آسانسورهایی 

که مؤسسه استاندارد پلمب کرده، درحال تعمیرند که تعمیرات تعدادی از آن ها به پایان رسیده است و در مرحله 
اخذ گواهی استاندارد هستند. با توجه به حادثه سقوط آسانسور، سخت گیری های دانشگاه و مؤسسه استاندارد 

در این زمینه افزایش یافته و هزینه بسیاری هم شده است. 

سرمقاله 95بــــــــخش  خـــــــبری بهمن   30 شنبه    704 شماره 

یاد بعضی نفرات
ادامه از صفحه اول

چای آوردند و آقای هاشــمی یک قرص کوچک 
گلوکز داخل فنجان چای انداخت و آن را با قاشق 
چای خوری هم زد و نوشــید. بعد گفت: »در عین 
حال به شــما مطلبــی مهم تر بگویم. مــن با کار 
اقتصادی آشنا هســتم؛ چون در گذشته کارهای 
مختلفی ازجمله ساخت وســاز انجــام داده ام. با 
کارهای دولتی هم همین طور. به نظر من، هزینۀ 
کار در بخش خصوصی کمتر و واقعی تر اســت. به 
نظر من، هــر کاری که در بخــش خصوصی 100 
تومان هزینه داشته باشد، در بخش دولتی به 200 
تومان بودجه نیــاز دارد. با این حــال، من ترجیح 
می دهم برنامه های توسعه را در بخش دولتی ادامه 
دهیم. من از روزی می ترســم که در ایران به دلیل 
زیادبودن هزینه هــای پروژه هــای دولتی، هیچ 
پروژه ای را اجرا نکنیم. آنگاه مدعیان خواهند گفت 
پس در هزینه ها صرفه جویی کرده ایم؛ درحالی که 
همه بودجه آن پروژه به بخش فساد منتقل خواهد 
شــد. بگذارید ما ایران را با انجــام همین پروژه ها 
بســازیم. اشــکاالت پروژه ها را می توان برطرف 

کرد«.
***

در انتخابات ریاســت جمهــوری 1376 با یکی از 
دوستان رفتیم قم خدمت آیت اهلل العظمی فاضل 
لنکرانی. ایشان ما را به شــام دعوت کرده بود. روی 
زمین کنار سفره نشســتیم. در میانۀ شام، یکی از 
فرزندان آقای فاضل رو کرد به دوســت من و گفت 
که آیا برای انتخابات کاندیدا می شود یا نه، دوست 
من گفت که باید دید نظر حاج آقا چیســت. آقای 
فاضل عادت داشــت که غذا را با دســت بخورد و 
معتقد بود که این روش هم سنت پیامبر)ص( است 
و هم اینکه خداوند انسان را این چنین آفریده است 
که در شیارهای انگشتان آدمی آنزیم هایی ترشح 
می شود که موجب گواراتر شدن غذا می شود. آقای 
فاضل مایل نبود که در این مــورد حرفی بزند، اما 
باالخره گفت: »من زمانی که مجبور به استراحت 
هستم، تلویزیون تماشــا می کنم. زمانی که آقای 
هاشمی به مناطق مختلف سفر می کند و به جاهای 
بیرون از شهرها می رود، توجه می کنم و می بینم در 
آن منطقه چیزی نیست. صحرایی خشک است یا 
دشتی بدون هیچ گونه امکانات. اما دوربین صورت 
آقای هاشمی را که نشــان می دهد، در چشمان او 
برقی می بینم که انگار آقای هاشــمی آن صحرا را 
به صورت مجموعه عظیم کشت وصنعت می بیند 
یا آن دشت را مشــحون از کارخانه جات کوچک و 
بزرگ. این برق در چشمان هاشمی مرا وا می دارد 
که بگویم هاشــمی برای همیشــه باید در مقام 

تصمیم گیری برای این سرزمین باقی بماند«. 
فرزند آقای فاضل ادامه داد: »ولی آقا، آقای هاشمی 
دو بــار رئیس جمهور بوده اند و دیگــر نمی توانند 
کاندیدا شوند«. آقای فاضل پاسخ دادند: »بله. این را 
می دانم، اما برق نگاه هاشمی را نمی توانم فراموش 

کنم«.

 26 سه شــنبه  روز  گزارش
بهمن مــاه به همت امیرمحمد واعظی

جامعه اســالمی دانشــجویان دانشگاه 
شــریف پس از گذشــت چندیــن ماه  از 
آخرین تریبون آزاد در دانشگاه، تریبون 
آزادی درمورد پیشــرفت پــس از انقالب 
اســالمی، با عنوان »از انقالب تا آزادی« 

برگزار شد.
ساعت 12:45، ضلع جنوبی ساختمان 
ابن ســینا تریبون و بنری بــرای تریبون 
آزاد قــرار دارد و عــده ای هــم بــه عادت 
دیرین درحال ناهارخوردن در آن اطراف 
هســتند. ناگهان چنــد نفــر می آیند و 
باندی در آنجا قــرار می دهند و با صدای 
بلند آهنگ نوســتالژیک »یار دبستانی 
من« را پخش می کنند کــه یعنی »ملت 
بیایید که اینجا خبری هســت!«. بعد به 
مرور ناهارخــوران محل را ترک می کنند 
و صندلی ها چیده می شــود برای شروع 

برنامه تریبون آزاد.
با کمی تأخیر از زمان اعالم شده، ساعت 
12:52 مجری به پشــت تریبون می رود 
و از همــه دانشــجویان و دانشــگاهیان 
درخواست می کند که در تریبون شرکت 
ــْر ِعَباِد  کنند و متنی با این نکته که َفَبِشّ
ْحَسَنُه 

َ
ِبُعوَن أ ذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیَتّ اَلّ

" )پس به بندگان من بشارت ده، همانانی 
که ســخن را می شــنوند و از بهترین آن  
پیروی می کنند(، می شــود سرآغازی بر 
تریبون آزاد در دانشگاه شریف که مدت ها 

جایش خالی بود.
به هر نفــر زمانی در حــدود چهار دقیقه 
برای ســخنرانی داده شده بود. نفر اول، 
دکتر محمدحســین بادامچی، ورودی 
سال 84 دانشگاه شریف به پشت تریبون 
رفــت و اظهار کــرد )نقل بــه مضمون(: 
»انقالب اسالمی قیام سنت علیه مدرنیته 
یا بالعکــس یا قیام اســالم در برابر غرب 
نبود، بلکه قیام شــکلی از ســنت علیه 
شکلی دیگر و قیام نوعی تجدد و پیشرفت 
علیه نوعی دیگر بود. گفتمان شاه، رونق 
اقتصــادی و اقتدار و امنیت بود و شــعار 
انقالب، آزادی، عدالت، استقالل، مردم 
و نفی استبداد و استحمار و استثمار بود. 
اما اکنون همان گفتمان شــاه در قالب 
توسعه بازتولید شده است. ارتباط نسل 
ما با گفتمان انقالب قطع شده و یادمان 
رفته که آزادی و عدالــت و نقش مردم در 
قانون اساسی ما آمده است و باید به آن ها 
بازگردیم«. اتمام ســخنان وی با تشویق 

حضار همراه بود.
پس از این صحبت های ســنگین، نوبت 

به دانشجویان جوان تر رسید تا به پشت 
تریبون بروند. پس یکی دیگر از دوستان 
به پشــت تریبون رفت و گفــت که قطعًا 
حکومت شــاه فاجعه بوده است و پس از 
انقالب ما از بند خارجی ها رها شــدیم و 
به امنیت و استقالل رسیدیم؛ ولی آزادی 
را هنــوز نیافته ایــم. مقــدس نمایاندن 
حکومت کار درســتی نیســت و تنها راه 
حفظ نظام اسالمی اصالحات گسترده 

و غیربراندازانه است.
نفر بعدی که پشت تریبون رفت از قیاس 
تاریخی ما با غرب و شکست ما در خودمان 
در چنــد قرن اخیر صحبــت کرد و گفت 
که ما باید پیشرفت حاصل از تکنولوژی 
را بشناســیم و عاقالنــه برخــورد کنیم، 
نه این که دائمــًا نفت بفروشــیم و صرفًا 

استفاده کننده محض باشیم.
نفر بعد در ابتدا با تشکر از جامعه اسالمی، 
برقراری چنیــن تریبونی را در راســتای 
قانون اساسی دانست و سپس بیان کرد 
که آزادی در جمهوری اســالمی باید به 
سبک اسالمی باشد که می توان آن  را در 
آثار شهید مطهری و بهشتی یافت و نه در 
حرف هــای کراوات قیچی کن های دهه 
60 و مدعیــان آزادی امروز. او با اشــاره 
به تأکیــدات رهبری بر امــکان انتقاد از 
ولی فقیه و جرم نبودن آن، مشکل را کاسه  

داغ تر از آش شدن عده ای دانست.
نفر بعدی که به پشــت تریبــون رفت، دو 
شــاخصه مهم بــرای آزادی را نبود مانع 
و توانایــی انجام عمل آزاد دانســت. او با 
انتقــاد از رعایت نکردن حقــوق قانونی 
تعدادی از اقلیت هــا و طرد آنان، این امر 
را نشــان دهنده تکثرگرانبودن حکومت 
دانســت. این دانشــجو ایــن موضوع و 
نرســیدن امــکان آزادی به فرودســتان 
جامعه را نشــانه  دیگری از نبود آزادی در 

کشور برشمرد. ســپس دوستی دیگر به 
پشت تریبون رفت و سخن خود را با تشکر 
از معاونــت فرهنگی جدید دانشــگاه به 
دلیل دادن مجوز به این برنامه شروع کرد. 
او ادامــه داد که پس از انقالب کشــور ما 
اسالمی نشده است و کسی هم ادعایش را 
ندارد. این دانشجو عواملی مثل کم کاری 
مسئوالن و مردم، فشارها و جنگ و تحریم و 
شکاف فکری در جامعه را از مشکالت مانع 
پیشرفت برشمرد. وی در عین حال اشاره 
کرد که انقالب با وجود مشکالت فراوان در 
کل به سمت درستی پیش می رود و الاقل 
برای ما اســتقالل و عزت آورده است که 

خود به خیلی چیز ها می ارزد.
نفر بعدی آقای بابک بهادری، دبیر سابق 
انجمن اسالمی بود که پشت تریبون رفت 
و اظهار کرد )نقل به مضمون(: »انقالب 
اســالمی حرکتی طبیعی در شرایط آن 
روزگار بود. حکومت مستقرشــده پس از 
آن باید راهبردی مشــخص داشته باشد 
برای ادامه مسیر که متأسفانه ما تاکنون 
نداشته ایم و نمود آن را در اتفاقاتی مثل 
مسابقه فوتبال در روز تاسوعا یا اتفاقات 
ســال 88 که هنــوز تمام نشده اســت، 
می توان دیــد. همچنین باندبازی هایی 
که صورت می گیرد و برخالف ســخنان 
رهبری رفتار هایی از سوی دولت، سپاه و 
سایر نهاد ها صورت می گیرد که آزادی ها 
را محدود می کند و تا نیافتن فهم مشترک 

وضع به همین منوال است«.
دوست دیگری که به پشت تریبون رفت، 
از عام تر بودن خواســته ها از اســالم در 
انقالب سخن گفت و اینکه مردم در قوای 
مختلف نمایندگان خود را می خواهند و 
نه تأییدصالحیت شدگان را. اینکه مردم 
قوه قضاییه ای می خواهنــد که عادل و 
مستقل باشد و خودی و غیرخودی نکند 

و برای مثال از این گفت که قضات آمریکا 
حکم رئیس جمهور آمریکا را نقض کردند.
نفر بعــدی که به پشــت تریبــون رفت، 
صحبت کرد از چیزی که به نام اسالم به ما 
عرضه می شود که ملغمه ای است از همه 
چیز، از ســرمایه داری گرفته تا تفکرات 
چپ. به گفته او تا زمانی که جو دانشگاه و 
جامعه به همین صورت در رخوت و بدون 
مطالبه گری باشد، وضع به همین صورت 

ادامه خواهد داشت.
در آخــر آقــای پویا مصدق دبیــر جامعه 
اسالمی دانشجویان دانشگاه شریف به 
پشــت تریبون رفت. او با اشــاره به محل 
دفتر جامعــه اســالمی در ســاختمان 
ابن سینا از همه حضار تشکر کرد و آرامش 
و حضــور دانشــجویان در ایــن برنامه را 
نشان دهنده امید به نسل ما دانست و از 
همه خواست تا ایده هایشان را با جامعه 

اسالمی به اشتراک بگذارند.
حواشی:

در میانــه صحبت هــای نفر دوم که   
خیلــی موافق پیشــرفت در آزادی 
نبــود، ناگهــان شــارژ بلندگــوی 
پورتابــل به پایــان رســید و برخی 
علت آن را دســتور از »بــاال« تلقی 
کردند! اما مشــکل با سرعت عمل 
دست اندرکاران، با کشیدن کابلی 

طویل و رساندن برق رفع شد!
شــاید جالب تریــن حاشــیه برنامه   
تریبــون آزاد روز سه شــنبه، بــدون 
حاشــیه بودن و عقالنی بــودن آن 
بود. حتی وقتی از شــخصیت های 
سیاسی و وقایعی مثل سال 88 نام 
برده شــد، تشــنجی در فضا ایجاد 
نشــد و همه چیز در آرامش و منطق 
و حداکثر بــا چند کــف زدن آرام در 

جریان بود.

گزارش برنامه تریبون آزاد در دانشگاه

آزادی عقالنی 
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مســئولیت های ســنگین آیت الله چه 
تأثیری در رابطه پدر و فرزندی داشت؟

این رابطه دو بخــش دارد؛ قبل و بعد از انقالب. 
تا هفت ســالگی بنده مربوط به قبــل از انقالب 
است؛ اما خاطرم هست که وقتی ما برای دیدار 
حاج آقا به زندان می رفتیــم، عاطفه پدری بروز 
پررنگی داشــت و خأل حضور خودشان را نزد ما 
با مهر و محبــت فراوانی جواب می دادند که این 
عاطفه بعدها هم با ما ماند. بعدًا در اوایل انقالب، 
دردسرهای استقرار نظام، وقت زیادی از ایشان 
گرفت. وقتی کم کم انقالب تثبیت شــد، جنگ 
شروع شد و ایشــان مجبور بودند برخی اوقات 
در محــل کار بخوابنــد و خانه هــم نمی آمدند. 
به هرحال من فکر می کنم به خاطر حضور ما در 
دفترشان و همراهی شان در سفرها و آخر هفته ها 
و البته نقش مادرم، این روابط خانوادگی حفظ 
شــد. تقریبًا همه ما جمعه ها بــرای ناهار منزل 

پدر بودیم. 
 لــذا ما در رابطه بــا روابــط خانوادگی کمبودی 
احساس نکردیم. اینکه فرزند توقع نصحیت هایی 
را از پدرش دارد، یا اینکه پدرش مطلع از احوالش 
باشــد، یا اینکه احســاس کند پــدرش همواره 

پشتوانه اش است، همه پررنگ بودند.
شــما در ایــن ســال های پایانــی همراه 

همیشگی ایشان بودید؟
بله منتها صحبت های من ناظر به زمان تحصیل 
مــن اســت. در آن زمــان هر شــب بیــن نیم تا 
یک ساعت را با ایشان می گذراندیم. همان زمان 
یک سری صحبت ها از بیرون بود که ما به ایشان 
منتقل و از ایشان پیگیری کنیم. البته در ده سال 
اخیر که من در دفتر ایشــان کار می کنم، رابطه 

کاری و اجرایی زیاد بود.
کجا با آیت الله کار می کردین؟

در دوجا بودم. یکی مرکز تحقیقات استراتژیک 
که مســتقیم زیرنظــر ایشــان بــود و االن زیر 
نظر دکتر والیتی مدیریت می شــود. یکی هم 
دانشــگاه آزاد اســالمی که ایشــان هر زمان 

احساس می کرد، حضور می یافت.
ایشــان  در خصــوص ســاعت کاری 
یک ســری توضیحــات دادیــد. در کل 
می خواســتم بدانم زمان بندی ایشــان 

چگونه بود؟
یکی از دالیل موفقیت آقای هاشمی نظم عجیبی 
بود که در کار داشــتند. برنامه هفتگی ایشان از 
چهارشنبه هفته قبل تنظیم می شد. صبح زود 
صبحانه را با خانواده می خورد که این اواخر خود 
ایشــان صبحانه را آماده می کرد و میز صبحانه 
را می چید و یکــی از زمان های خوب مالقات ما 
همین زمان صبحانه بود. ایــن زمان حدود 20 
دقیقه طول می کشــید. بعد با ماشین به محل 
کار میرفتند که حدود 20 دقیقــه در راه بودند. 
در همین فاصله تنظیم می کرد که اخبار رادیو را 
بشنود یا برخی بولتن ها را کم و بیش مطالعه کند. 
برخی مالقات های ضرب العجلــی هم در این 
فاصله انجام می شد. در محل کار اگر در کارتابل 

ایشان نام هایی بود فورًا رســیدگی می کردند و 
تقریبًا نام های روی میز ایشان معطل نمی ماند. 
تا نماز ظهر ایشان معمواًل مالقات داشت. بعد از 
نماز و ناهار یک استراحت و خواب کوتاه نیم روز 
داشت، بعد از آن دوباره کار ایشان شروع می شد. 
اگر جلسه عمومی، هفتگی یا مجمع بود، شرکت 
می کردند و معمواًل تا نماز مغرب و عشا ادامه پیدا 
می کرد. برخی وقت ها هم جلسه نمی گذاشتند 
و این زمــان را صــرف مطالعه می کردنــد. این 
اواخر هم به دلیل کســالت مادرم تأکید داشتند 
جوری خانه بیایند تا ایشــان احســاس تنهایی 
نکند. به طور کلی حــدود 7 صبح از خانه خارج 
می شــدند و بعد از نماز عشا برمی گشتند. آخر 
شب هم خاطراتشــان را می نوشتند. یک زمان 
خوبی هم صــرف اینترنــت و ســایت هایی که 
خودشــان می دانســتند می کردند. ایشان به 
کامپیوتر و اینترنت تسلط کافی داشتند و کارهای 
تحقیقی را خودشان انجام می دادند. پنجشنبه و 
جمعه هم ایشان معمواًل جلسه نداشت و صرف 
کارهای تحقیقی و مطالعه می کرد. جمعه ها هم 
معموال 2-۳ ساعت صبح و همین مقدار در عصر 

مطالعه داشتند. 
پس زمان مطالعه ایشان قابل توجه بوده؟
روزی 2-۳ ســاعت که در اواخر هفته بیشتر هم 

می شد. 
زمینه مطالعه شان بیشتر چه بود؟

صفحه اول اکثر روزنامه ها را مطالعه می کردند و 
اگر الزم بود محتــوای داخلش را هم می دیدند. 
البته دفتر مجمــع  هم روزانه برای ایشــان یک 
بولتن از محتوای رسانه های ایران و جهان تهیه 

می کردند.
بحث سیاسی هم در خانه رایج بود؟

بله. واقعش غیر از مسائل خانوادگی، خیلی از 
صحبت های ما حول و حوش مسائل روز بود.

بچه ها اختالف نظری هم داشتند؟
بله. این گونــه بود که جمعه ها ســر میز ناهار ما 
معمواًل وارد بحث می شدیم و ایشان بیشتر گوش 
می کرد. اگر هم تذکری الزم می دانستند وسط 

بحث می گفتند.
نظرشان در مورد فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرزندان 

و خانواده و فامیل چه بود؟
ایشان از فعالیت های ما مطلع بود و اگر نیازی بود 
یا نکته ای را ازکسی شنیده بود، سؤال می کرد. ما 

هم زیاد مشورت می گرفتیم.
دخالتی می کردند؟

ســعی ایشــان عدم دخالت بود، مگر جایی که 
احساس می کردند باید دخالت کنند. یعنی در 

کل آزادی عمل ما باالتر بود.
من جلــد دوم »دوران مبــارزه« را که در 
ســال 76 منتشر شــده نگاه می کردم، 
در اسناد ساواک نوشــته بود علی اکبر 

هاشمی. اسم ایشان دقیقا چیست؟
اکبر هاشمی بهرمانی درســت است. در اسناد 
ساواک و بعضی از مکاتبات، به اشتباه علی اکبر 

خورده است.
گویــا ایشــان هرشــب خاطراتشــان را 

می نوشتند.
من گمان کنم در دنیا تنها سیاست مداری است 
که خاطراتش را هر روز و برای ۳5 ســال نوشــته 
اســت. یعنی از اول ماه فروردین سال 60 تا 18 
دی مــاه ۹5 قبل از خــواب دفترچه خاطراتش 
)که سررسید هر سال بود( را از کشو پشت میزش 
درمی آورد و در ســالن می نشست و یک صفحه 

می نوشت. 
انتشــار خاطرات زیــر نظر شــما انجام 

می شود؟

تا زمان حیات ایشان توســط فرزندان و  زیر نظر 
مستقیم خودشان بود.

آخرین نسخه مربوط به چه سالی است؟
سال 72. دو سه سال دیگر هم آماده است.

آیــا نظــم خاصــی دارد؟ بــرای مطالعه 
خاطرات ســال های اخیر باید 20 سال 

صبر کنیم؟
هر سال یک ســال خاطره را چاپ کردیم. شاید 
روال تغییر کند. به سیاســت دفتر نشر بستگی 

دارد.
تفریحات آقای هاشمی چه بود؟

یکی از تفریحات ایشــان همان جابه جایی بین 

محل کار و خانه بود. رفتارهای مردم، پروژه های 
عمرانی و ساختمانی شهر و از این قبیل را زیر نظر 
می گرفتند. اتفاقًا به همین دلیل در حوزه های 
شــهری اطالعات خــوب و دقیقی داشــتند. 
هفته ای یک روز هم که معمواًل پنجشنبه ها بود، 
به استخر می رفتند و 45 دقیقه شنا می کردند. 
همان اســتخری که در آن فــوت کردند. گاهی 
اوقات هم در حیاط منزل قدم می زدند و هفته ای 
یکی دو بــار هــم از تردمیل در منزل اســتفاده 
می کردند. ولی اصل تفریح ایشان مطالعه، کار 
و وقت گذاشــتن با مردم بود. خصوصًا وقتی به 
ســفر می رفتند و از پروژه ها بازدید می کردند یا 

مصاحبه با فرزند آخر مرحوم هاشمی

آیت الله پرمشغله از زبان پسر
پنجشــنبه، صبح روز مراســم چهلم مرحوم آیت الله هاشــمی، با وقت قبلی به دفتر هیئت امنای دانشــگاه آزاد  پرونده

اسالمی، در میدان نیاوران رفتیم تا با مهندس یاسر هاشمی، آخرین فرزند مرحوم دیدار کنیم و از احوال بزرگ مرد محمد صالح انصاری
تاریخ معاصر در زندگی شــخصی و در منزل پرس وجو کنیم.

تاریخ سیاســی ایران عاوه بر نام حاکمان هــر عصر، مملو از نام  امین اهلل داد

رجالی است که بر سرنوشت این کشور تأثیر داشته اند. برخی از این چهره ها به نیکی 
یاد می شوند و برخی نیز، مشمول مذمت آیندگانشان هستند. بماند که این تمجیدها 
و نفرین ها، با گذر زمــان و زدودن غبار هراس و احســاس از صفحات تاریخ هر عصر، 
گهگاه تغییر هم می کنند. چه عزیزانی که به خاک مذلت کشــیده می شــوند و چه 
منفورانی که دادگاه تاریخ، تبرئه شان می کند.  در این میان اما، زیاد نیستند رجالی که 
سهم »حافظه  جمعی« آیندگانشــان را به ارث می برند. نام میرزا شفیع مازندرانی با 

قریب به بیست سال سابقه صدارت فتحعلی شاه، امروز برای عموم مردم ایران چندان 
شناخته شــده نیســت؛ اما هر ایرانی نوجوانی با نام امیرکبیر آشناست. سیزده سال 

نخست وزیری امیرعباس هویدا نیز حریف دو سال حکومت محمد مصدق نیست. 
واقعیت آن است که این جنس از حافظه، بیش از آنکه متأثر از تعدد بلندگو ها باشد، 
از دو ویژگــی تاثیر می پذیرد؛ اول جســارت در گرفتن تصمیم های بــزرگ و غالباً 
خیرخواهانه برای کشور و مردم و دوم شجاعت مواجهه علنی با تصویر خود در آینه 
جامعه. مصادیق انگشت شــمار این دو ویژگی، در برابــر رویکردهای همواره غالب 

اولویت منافع فردی و رضایت حاکمان بر منافع و رضایت مردم و نیز نگاه همیشگی 
به ملت در جایگاه رعایای ممالک محروســه و نه شــهروندان جامعه مستقل و آزاد، 

همچون دّری دردانه در صندوقچه اذهان به یادگار مانده اند. 
چهل روز از درگذشــت اکبر هاشــمی رفســنجانی می گذرد و پرونده  شصت سال 
فعالیت سیاسی مملو از فراز و نشیب او، بسته شــده و به قضاوت تاریخ سپرده شده 
اســت. حاال کارنامه  هاشمی پر از مســئولیت های تاریخ ســاز و ویژگی های خاص 
شخصیتی با هزاران موافق و مخالف پیش چشم ماست. با اتکا به تراز تدبیر و جسارت 

هاشمی؛ تصویر ماندگار ایران عصر ما 

س: علی سینا اسالمی
عک
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مسئولی به ایشان گزارش راه اندازی پروژه ای 
می دادند، روحیه می گرفــت و لذت می برد. 
درخصوص سفر هم ســالی دو بار معمواًل به 
سفر تفریحی می رفتند. یک بار به مدت ۳ روز 
مشــهد، مهمان آقای طبسی و یک بار هم به 
کیش به اتفاق خانواده. دیگر سفر تفریحی به 

یاد ندارم از ایشان.
مشــوش ترین دوران حاج آقــا چــه 

دورانی بود؟
مشــوش ترین دورانی که من به خاطر دارم از 
ایشــان اواخر دوران آقای احمدی نژاد بود که 
تحریم های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل 
شــد. نظر ایشان را پرســیدم و ایشان گفتند: 
»هرگز در یاد ندارم دورانی را پس از انقالب که 
اوضاع این قدر سخت بوده باشد«. من تعجب 
کردم و پرسیدم: »حتی در مقایسه با سال 60 
و خیل تــرور شــخصیت ها و بی نظمی؟« که 
ایشــان اشــاره کرد که آن دوران با وجود همه 
اتفاقات ناگوار، رونــدی رو به جلو را می دیدند 
و آن روز )ســال های ۹0، ۹1( دیگــر انقــالب 
به تثبیت رســیده بود و انتظار پیشرفت های 
بزرگی را داشــتند، در حالی کــه در آن دوران 
عقب گردهای عجیب و نگران کننده ای رخ داد.

آرام ترین دوران چطور؟
کاًل ایشان آدم آرام و پرامیدی بودند. ولی آنچه 
من در یــاد دارم در این روزهــا انتخاب آقای 
روحانی بود. چون احساس می کردند مردم 

آگاه شده اند و انقالب به ریل خود برگشته.
چرا آقای هاشمی عضو حزبی نبود؟ 

نظرشان در خصوص تحزب چه بود؟
ایشــان عضو حزب جمهوری اسالمی بودند 
و بــا جامعه روحانیت ارتباط مداوم داشــت و 
خود را از اعضای آن می دانست. ولی به خاطر 
نوع رفتارشان معمواًل همیشه به دنبال حفظ 
تعادل در جامعه بودند. ولی اطمینان دارم که 
به تحزب اعتقاد خاص داشت و سعی می کرد 

با تمام احزاب ارتباط مستمر داشته باشد.
ماهانــه چند بــار با رهبــری انقالب 
دیدار داشتند؟ نظم خاصی داشت؟
بله. تا پنج شش سال پیش هر هفته سر وقتی 
منظم با ایشان جلســه داشتند. اخیرًا کمی 
این نظم به هم خورد، ولی ارتباط و صمیمیت 
بین این دو مستمرًا ادامه داشت. ولی هرگاه 
موردی اضطراری از هر طرف پیش می آمد، 

این مالقات صورت می گرفت.
فعالیت هــای اقتصــادی غیردولتی 

آقای هاشمی چه بودند؟
آقای هاشــمی قبل از انقــالب فعالیت های 
اقتصادی گســترده ای در زمینه کشاورزی، 
زمین و ســاخت و ســاز داشــت. بخشــی از 
هزینه هــای مبارزه را هــم از همین جا تأمین 
می کرد. بعد از انقالب فعالیت های ایشان به 
صفر رسید و هرچه داشتند از پیش از انقالب 
بود. هزینه های ســاالنه خــود را هم از زمین 
پســته ای که در نوق دارند، تأمین می کردند. 

تعدادی زمین هم در قم داشتند که بخش قابل 
توجهی از آن ها را به طالب اهدا کردند و بقیه 
را هم در صورت لزوم می فروخت و هزینه های 
زندگی را تأمین می کرد. در ساالریه قم تعدادی 
زمین داشت که بخشی از آن را  به فرزندان)به 
هر نفر 5 قطعه( دادند. خالصه ما ارث خود را 

چند سال پیش از ایشان گرفتیم.
پنج شــخصیت مورد عالقــه و پنج 
شخصیت ناخوشــایند ایشان را نام 

ببرید.
االن در خاطرم نیســت. ولی به طورکل تنها 
کسی را که مطلق دوســت داشت، امام بود. 
زندگی و عملکرد دیگران را در خارج یا داخل 
کشور مطالعه می کرد، ولی این که بخواهیم 
بگوییم مورد عالقه ویژه، به خاطر ندارم االن. 
در خصوص شخصیت ناخوشایند هم ایشان 
کاًل در ذاتشــان نبود که اگر نســبت به فردی 
حسن ظن نداشت، بخواهد دائم درخصوص 
وی صحبت کنــد. اگر هم به نــدرت چیزی 

می گفت به طور کلی می گفت.
ارتبــاط آقای هاشــمی با دانشــگاه 

چطور بود؟
من به شــخصه برخالف عامه مردم که آقای 
هاشمی را در بعد سیاســی نخبه می دانند، 
وجهــه علمــی ایشــان را بســیار پررنگ تــر 
می دانــم. یکــی از کارهای بزرگ ایشــان که 
شاید بزرگ ترین دستاورد علمی بعد از انقالب 
باشد، تأســیس دانشــگاه آزاد اسالمی بود 
که امروز دســتاوردهای بزرگی، چه در تولید 
علم چه در تربیت نیروی کار داشــته اســت. 
ضمن اینکه امروز دســت کم 6 میلیون نفر، 
یا فارغ التحصیل دانشــگاه آزاد هســتند، یا 
درحال تحصیــل. فرض کنیــد 10درصد از 
این جمعیت به دلیل عدم توانایی قبول شدن 
در دانشــگاه های ملی و سراســری به خارج 
می رفتند و در دانشگاه های اغلب بی کیفیت 
حاشیه خلیج و... تحصیل می کردند و برای 
دوره کارشناسی دست کم 50هزار دالر خرج 
می کردند، امروز ۳0 میلیارد دالر پول از کشور 
خارج شــده بــود، فقط به خاطــر تحصیل. 
ضمن آنکه آقای هاشمی بسیار به تغییر نسل 
دانشگاه آزاد از نسل یک به سه تأکید داشتند 
و مرتب آن را دنبــال می کردند. به طور خاص 
روی نوآوری های حوزه آب و انرژی به شخصه 
ورود پیدا می کردند و پیگیر می شدند و معتقد 
بودند 200 تــا ۳00 تا ایده را حمایت کنیم تا 
حتی یکی از آن ها به ثمر بنشــیند و کشور را 

متحول کند، کافی است.
سخن آخر؟

چون ایــن روزنامه را شــریفی ها می خوانند، 
یاد ناراحتی عمیق آقای هاشــمی از خروج 
دانشجویان از کشور می افتم. هرچند بسیار 
با تحصیل علم و تبادل علمی با دانشگا ه های 
خارج از کشور موافق بودند، ولی همیشه آرزو 

داشتند که دانشجویان برگردند.

ســوم شــهریور 1313 تا نوزدهم دی ماه 1395،  محمد صالح سلطانی

مسیر 82 ســاله  و پرتاطم که هر آدمی با هر سطح فکر و فعالیتی در آن 
می زیســت، دورانی پر از فراز و فرود را تجربه می کرد. قهرمان قصه ما اما 
خود، بخشی از این تاریخ 82ساله را ساخته است. مردی که آن قدر »بود« 
که نبودنش برای همه ما غیرعادی است. اکبر هاشمی رفسنجانی، مردی 
که با همه عناوین سیاسی این سال ها شناختیم و زیر چتر سیاست های 
درست و غلطش بالیدیم، 40 روزی می شود که در میان ما نیست. مروری 
گذرا بر مهم ترین نقاط این خط سیر 82ســاله، خالی از لطف نیست.

تولد تا جوانی: در مسیر تکوین
 علی اکبر، در خانواده ای تقریبــاً متمول به دنیا آمد. از 5ســالگی وارد 
مکتب خانه شد و در 14ســالگی، راه قم را پیش گرفت.  دروس حوزوی 
را نزد امام خمینی، آیت اهلل بروجردی، آیت اهلل حائری یزدی و بسیاری 
از بزرگان عصر خود فرا می گرفت و آرام آرام، از نوجوانی ساده و روستایی 

بدل به جوانی پرشور و پیچیده و دارای نگاه های ملی و جهانی می شد. 

مبارزات: آن 1946 روز
اکبر آقای هاشمی، از سال های دهه 30 به جمع حلقه همراهان آقا سید 
روح اهلل موسوی خمینی پیوست؛ اما نخستین بارقه های کنش سیاسی 
را در دهه 40 بروز داد. او، کتاب »سرگذشت فلسطین« را در سال 1342 
به فارســی ترجمه کرد، تا طایه دار بحث هایی عمیق و اساسی درباره 
رژیم نامشروع اسرائیل باشد. هاشمی سال ها بعد، به رسمی همیشگی، 
سخنران اصلی مهم ترین مراسم ملی حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
بود.  هاشمی در سال 43، یکی از مهم ترین حامیان و همراهان ترور انقابی 
حسن علی منصور بود و پس از تبعید امام از ایران، مانند بسیاری از مبارزان 
زندانی شد. مجموع دوران اسارت هاشــمی در زندان های رژیم شاه را 5 
سال و 4 ماه گفته اند. به عبارتی 1946 روز. روزهایی مملو از شکنجه و رنج 

که هاشمی را برای روزهای بزرگ، آماده می کرد. 

پیروزی انقالب: همیشه حاضر
نزدیکی و محبت میان هاشــمی و امام، میان یاران روح اهلل زبان زد بود. 
متن انتصاب نخســت وزیر دولت موقت را او خواند و در روزهای آغازین 
جمهوری اسامی، همواره در خدمت حکومت نوپا بود، گاهی در شورای 
انقاب،گاهی در وزارت کشور و گاهی در تشکیل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی. قانون اساسی که نوشته شــد و نهادهای انقاب که به سامان 
رسیدند، راه پارلمان را پیش گرفت و ریاســت مجلس را عهده دار شد. 
اعام رسمی عزل ابوالحســن بنی صدر از ریاست جمهوری را با صدای 

خاص و ته لهجه کرمانی او به یاد می آوریم. 

دهه شصت: هم سرهنگ، هم حقوق دان
این دهه خاص از تاریخ معاصر ایران، برای هاشــمی در دو چیز خاصه 
می شد، مجلس و دفاع مقدس. او از یک سو رئیس نهاد قانون گذار کشور 
بود و از سوی دیگر، فرمانده نبرد نظامی با دشمن متجاوز. هاشمی دهه 
شصت، توأمان سرهنگ و حقوق دان بود و گذشته از برخی انتقادات، در 
هر دو هم موفق. او در خاتمه جنگ و قبول قطعنامه 598 نقشی مهم ایفا 
کرد و البته به دلیل همین نقــش و البته ماجرای پرچالش مک  فارلین، 
بخش هایی از مردم او را نقد کردند. با این حال اما حضور مســتمرش در 
دوران متاطم نبرد، در نهایت از هاشمی دهه شصت، تصویری انقابی و 

محبوب و جذاب برای مردم می ساخت. 

درگذشت امام: حماسه یار دیرین
درگذشت امام خمینی)ره( ضربه ای ســنگین برای او و همه همراهان 
امام بود. 30 ســال همراهی استاد و شــاگرد به آخر رسیده بود و موعد 
انتخاب جانشین برای امام. هاشــمی، در کسوت مدیر جلسه تاریخی 
خبرگان، با بیان خاطره ای که از امام داشت و اصرار در برابر مخالفت های 
آیت اهلل خامنه ای، در شــرایطی که دنیا به انتظار آغاز جنگ قدرت در 
جمهوری اسامی نشسته بود، کار رهبری نظام را سامان داد و نامش را 
در تاریخ جمهوری اسامی، ماناتر از گذشته کرد. روابط صمیمانه  آقای 
خامنه ای و آقای هاشمی، تا آخرین روزهای حیات شیخ  اکبر تداوم یافت 

و رفاقت 60 ساله این دو دوست دیرین جاودانه شد. 

نیمه اول دهه هفتاد: سالم آقای رئیس جمهور!
قانون اساسی اصاح شده بود و حاال رئیس جمهور، واقعاً نفر اول اجرایی 
کشور تلقی می شد. انتخابات 68 با پیروزی مقتدرانه هاشمی تمام شد و 

او از پارلمان به پاستور رفت. هاشمی خوب می دانست چه کار می خواهد 
بکند. او نه به دنبال گفت وگوی تمدن ها بود و نه جامعه مدنی، نه رفع فقر 
و نه توزیع برابر ثروت. گفتمان اول و آخر او »سازندگی« بود و »توسعه«. 
او می خواست کشوری زخمی از خسارات جنگ را احیا کند و راه این احیا 
را از مسیر اقتصاد لیبرالی می دید. دیگر چیزی مهم نبود. دوران ریاست 
هاشمی، دوران ســاکتی در تاریخ جمهوری اسامی است. منتقدان و 
دانشگاه ها ساکت اند و مردم عموماً ناظر. هرقدر هم که به سیاست های 
هاشمی در این دوران معترض باشیم، نمی توانیم سدها و کارخانه ها و 

بلندپروازی های او برای ایران را نادیده بگیریم. 

نیمه دوم دهه هفتاد: اولین تخریب ها
بحث  انحرافی ریاست جمهوری مادام العمر هاشمی که یکی از نیروهای 
تند آن روزهــا و ضدانقاب این روزها مطرح می کند، به ســرعت جمع 
می شود  و انتخابات 76 با نتیجه ای شــگفت  آور به اتمام می رسد. سید 
محمد خاتمی، دوران جدیدی برای ایران می ســازد و هاشــمی قصد 
می کند تا دوباره ردای نمایندگی مجلــس به تن کند. نتیجه انتخابات 
مجلس ششم اما عجیب است. هاشمی سی ام شده و در جایگاه آخرین 
نفر از تهران راهی مجلس می شود. منتخب های جدید اما زمزمه هایی 
از تأییدنشدن اعتبارنامه هاشــمی دارند. فضای سنگینی علیه او ایجاد 
می شــود. مدعیان اصاحات، یار دیرین امام و رهبــری را »عالیجناب 
ســرخپوش« می خوانند و تندترین هجمه ها را بــه او می کنند. دوران 

سخت آیت اهلل آغاز می شود. 

انتخابات 84: اولین شکست
احســاس خطر می کند؟ نمی دانیم. هرچه هســت، آیت اهلل در 71 
ســالگی هوای پاســتور می کند و وارد رقابت پرمدعی 84 می شود. 
در دور اول نفر اول می شود؛ اما آرای کافی را ندارد. رقیب او، شهردار 
جوان تهران اســت. تقریباً تمام ظرفیت جریان هایی که هاشــمی 
را تا چند ســال قبل تخریب می کردند، حاال از ترس شهردار جوان 
پشت او جمع می شود. نتیجه اما سهمگین اســت. این، نخستین و 
تنها شکست هاشــمی در انتخاباتی عمومی است که رقم می خورد. 

HASHEMI 2005  شکست خورده است. 

عملکرد در 88: آرام مثل کویر
بازی عوض شده، اما داستان تخریب هاشمی، هنوز ثابت است. این بار از 
سوی جناحی دیگر. مناظره های انتخاباتی 88 محملی برای شدیدترین 
هجمه ها علیه هاشمی اســت. هجمه هایی که با انتقاد جدی رهبری 
همراه بود. هاشــمی اما، چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه در دوران 
آشــوب های پس از آن، دعوا و عمل هیجانی ندارد. حتی در نمازجمعه 
پرحاشیه 26 تیر هم آرام است و راهکارهایش برای حل مشکات را بیان 
می کند. این آرامش از کجا می آید؟ شاید از کویر، سرزمینی که هاشمی 

را در خود پرورانده. مردان کویر، مردان آرامی هستند. 

فصل پایانی: روی موج امید
هاشــمی در 79 ســالگی هم برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام 
می کند و ردصاحیت می شود. اعتراض می کند؟ هرگز. فقط مهره های 
بازی را عوض می کنــد. نزدیک ترین فرد به او و رفتــارش، تحت تأثیر 
فضای خاص کشور در سال 92 برنده می شود. حاال مسیر کشور بیش از 
همیشه شبیه دوران او شده است. هاشمی در آخرین انتخابات عمرش، 
خبرگان94 هم مقتدرانه منتخب اول تهران می شــود. حاال سال 94 
است، نه 78، نه 84. تخریب ها علیه او هست، اما دیگر برندگی گذشته را 
ندارد. مردم، با نگاهی به کارنامه 20 سال مبارزه و 38 سال سیاست ورزی 

هاشمی، در مجموع قضاوت منصفانه و درستی از او دارند. 

درگذشت: در کنار مراد
شامگاه یکشنبه 19 دی 95، در شــبی که دانشجویان آماده امتحانات 
پایان ترم خود می شدند و مردم، از روزی معمولی به سوی روز معمولی 
دیگری می رفتند، خبر رسید هاشــمی رفسنجانی در استخر کوشک 
سعدآباد دچار عارضه قلبی شده و دو ساعت بعد، در بیمارستان شهدای 
تجریش جان سپرده است. تشییع جنازه اش جایی برای حضور گسترده 
مردم با طرز تفکــرات گوناگون اســت. حتی پیکر او هــم، در آخرین 
لحظات منشأ خلق سیاست می شود. هاشمی ظهر سه شنبه 21 دی، 
در کنار مرادش، به خاک سپرده می شــود. کنار مردی که با او بالیدن را 

آموخته بود.  

اولویت منافع فردی و رضایت حاکمان بر منافع و رضایت مردم و نیز نگاه همیشگی 
به ملت در جایگاه رعایای ممالک محروســه و نه شــهروندان جامعه مستقل و آزاد، 

همچون دّری دردانه در صندوقچه اذهان به یادگار مانده اند. 
چهل روز از درگذشــت اکبر هاشــمی رفســنجانی می گذرد و پرونده  شصت سال 
فعالیت سیاسی مملو از فراز و نشیب او، بسته شــده و به قضاوت تاریخ سپرده شده 
اســت. حاال کارنامه  هاشمی پر از مســئولیت های تاریخ ســاز و ویژگی های خاص 
شخصیتی با هزاران موافق و مخالف پیش چشم ماست. با اتکا به تراز تدبیر و جسارت 

در گرفتن تصمیمات تاریخ ساز و نیز قرارداشتن همیشگی در معرض انتخاب ملت، 
باید اعتراف کرد اکبر هاشــمی رفســنجانی از هم اکنون تصویر ماندگار عصر ما در 

حافظه جمعی آیندگان ساکن این سرزمین خواهد بود. 
نگاهی به روش و منش هاشمی در سال های پایانی عمر، نشان می دهد که خود او نیز 
بر این نکته واقف بوده و خودآگاه بر کیفیت تحقق آن تأثیر گذاشته است. به هر حال، 
ســال ها تاریخ خواندن و خاطره نوشــتن و از همه مهم تر عبرت گرفتن، وجه تمایز 

هاشمی با بسیاری از دولت مردان عصر ما بود... 

مروری گذرا بر 82 سال زندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی

مردی از جنس کویر 



تبدیل پالستیک به غذا
جمعی از دانشجویان بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه ییل آمریکا در سفری تحقیقاتی 
به جنگل های آمازون در اکوادور، قارچی را کشف کردند که قادر به تجزیه پلی اوِرتان 
است. از آنجا که این قارچ در شرایط بی هوازی فعالیت می کند، گزینه مناسبی برای 
کاربرد در اعماق لندفیل های زباله برای تجزیه پســماندهای پالستیکی است. اما 

قبل از همه کاترینا آنِگر،  با همکاری دانشگاه اوترخت هلند دستگاهی را طراحی کرده است که این قارچ های 
کمیاب روی بستری ژالتینی که تکه های پالستیکی در آن وجود دارد، کشت داده می شوند و پالستیک را تجزیه 
modern farmer منبع: نیوزویک و سایت می کنند و  به موادی خوردنی تبدیل می کنند. 

گذار عربستان سعودی به سمت انرژی های نو
 عربستان سعودی در حال انتقال سیستم انرژی خود به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
خورشــیدی و بادی است با این هدف که عمر منابع فســیلی خود را طوالنی تر کند. 
عربستان سعودی قصد دارد تا سال 202۳ به میزان 10 گیگاوات از منابع تجدیدپذیِر 
باد و خورشید، انرژی تولید کند و این کار را در صحراهای پهناور شمال غربی خود انجام 

خواهد داد. این انرژی تولیدی، از مصرف روزانه 80 هزار بشکه نفت خام جلوگیری خواهد کرد. عربستان برای 
توسعه این ظرفیت تجدیدپذیر نیازمند ۳0 تا 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری است. وزیر انرژی عربستان اشاره 
منبع: بلومبرگ کرد که هزینه تولید انرژی تجدیدپذیر در عربستان یکی از کمترین رقم ها در دنیا خواهد بود. 
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اهمیــت برچســب دهی انرژی به  انرژی
ســاختمان و نقــش آن در کارایی مرتضی حدادی

مصرف انرژی بر کسی پوشــیده نیست. برچسبی که 
حق هر ساکن ســاختمان اســت تا درمورد آن بداند و 
حوزه و حدود مصرف انرژی ساختمان خود را به صورت 
نسبی با دیگر ساختمان ها مقایسه کند. مسلمًا وجود 
این برچسب می تواند درجهت کاهش مصرف انرژی 

ساختمان نقشی مؤثر ایفا کند. 
برچســب انرژی ســاختمان به صورت کلی می تواند 
به اســتناد تجهیــزات و مصرف داخلی ســاختمان به 
مصرف کنندگان تعلق گیرد، یا اینکه در ساختمان های 
درحال ســاخت با رویکرد نظارت فنی بر ســازندگان و 
افزایش کیفیت ساخت لحاظ شود. هر کدام از این دو 
رویکرد نیز اهمیت و مزایای خــود را دارند. در نوع اول 
برچسب دهی به مصرف کننده، می توان انگیزه بهبود 
وضعیت کارایی انرژی را برای ســاکنین ساختمان ها 
به ارمغــان آورد. در نوع دوم، یعنی تعلق برچســب به 
ســازندگان نیز می توانــد بازوی رقابتی برای ســاخت 

خانه های با کیفیت تر در بین سازندگان به وجود آورد.
اما این موضع را کــه در ایران کدام رویکرد در دســتور 
کار قــرار دارد و به کدام شــیوه تالش بــرای رتبه بندی 
ســاختمان داریم، باید در مطالعات اخیر جست وجو 
کرد. در ســال های اخیر، متولیــان مختلف این حوزه 
اعــم از وزارت خانه هــای راه، مســکن و شهرســازی، 
نیرو و ســازمان نظام مهندســی در کنار برچسب های 
موجود متعلق به ســازمان ملی اســتاندارد، به صورت 
مجزا به دنبال نصب برچسب های معتبر خود بر سردر 
ســاختمان های مســکونی و غیرمســکونی و افزایش 
نظارت فنی و مهندسی خود بر عملکرد مصرف انرژی 
بوده اند. مطالعات ســال های اخیر در حوزه معماری 
ســاختمان بــوده و گاه به صورت جزئی تــر تجهیزات 

مختلف موجود در ساختمان را مطالعه کرده است.
در حــدود مربوط برچســب دهی بــه مصرف کنندگان 
ســاختمان، کارهای مختلفی صورت گرفته که عمدتًا 
با مشــکالتی روبه رو شده  اســت؛ چراکه واقعی نبودن 
هزینه هــای انرژی در ســبد هزینه ای خانــوار، در کنار 
نبــود تعریف دقیق از قــوای نظارتی جهــت اجرای آن 
موجب فقدان انگیزه الزم بین ســاکنان شــده اســت. 
در این بین یکــی از قدیمی ترین مطالعــات را می توان 
مطالعات سازمان ملی استاندارد دانست که در مباحث 
ISIRI 14254 و ISIRI  1425۳وضعیــت عملکردی 
دوره ای مصرف کنندگان انرژی ساختمان را بررس کرده 
است. این مطالعه چندین سال مالک رتبه بندی وضعیت 
مصرف انرژی ســاختمان ها در پروژه های ممیزی قرار 
گرفت؛ اما به علت ویرایش نشدن و رکود، تقریبًا از دستور 
کار خارج شد. با خالی بودن جای برچسبی دقیق، وزارت 
نیرو با هدف پرکردن این جای خالی، اخیرًا موفق شده 
است از پروژه ای با عنوان »برچسب انرژی ساختمان« 
برای برچسب دادن به مصرف کننده ساختمان رونمایی 
کند. این پروژه رویکرد جدیدی به مطالعات انجام شده 
دارد و با تقسیم بندی حوزه مصرف انرژی ساختمان در 
قسمت تجهیزات و تأسیســات و معماری به روش های 
فازی، درصــدد تجمیع ضرایب بخش هــای مختلف با 
یکدیگر است. هرچند هنوز این برچسب از لحاظ فنی 
ایراداتی دارد و نمی تواند مالک دقیقی برای رتبه بندی 
ساختمان  ها باشد، باید گفت درمقایسه با فعالیت های 

موجود در رویکرد دوم با فاصله پیشتاز است. 
اعطای برچســب به ســاختمان های درحال ساخت 
طبیعتًا در نهایت تأثیر کلیــدی بر انتخاب خریداران و 
مستأجران برای انتخاب محل ســکونت دارد؛ چراکه 
می توان بــرای برچســب دهی به ســازندگان به آن ها 
استناد کرد و ســازندگان باکیفیت و بی کیفیت را از هم 

تفکیک کرد. در این نوع برچســب دهی دفتر مقرارت 
ملی ساختمان، ســه نهاد شهرداری، ســازمان نظام 
مهندسی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی را پرچم دار 
تلقی می کند. سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها، 
با توجه به داشتن اهرم های الزم جهت نظارت، ظاهرًا 
می توانند نقش پررنگی در این زمینه ایفا کنند؛ اما این 
دو نهاد همچنان بعد از سال ها نتوانسته اند سازندگان 
ساختمان ها در کشور را شناسنامه دار کنند و به کمک 
آن بتوانند جایگاه و رتبه بندی ســازندگان را در اختیار 
ساکنان قرار دهند. وزارت راه، مسکن و شهرسازی نیز 
نقشی کلیدی و ریشه داری در این حوزه دارد و با توجه 
به ساختارها و ســازمان-های مربوط به خود می تواند 
خیلی پیشــروتر از دیگر نهادهای هم سو در این حوزه 
فعالیت کند؛ اما این نهاد نیز هنوز در تدوین برچســب 
انرژی دقیق و عملیاتی که بتواند مالک عمل سازمان 
نظام مهندســی و شــهرداری ها قلمداد شود، ناموفق 
بوده اســت. نتیجه این ناهماهنگی ها این اســت که 
امروز بسیاری از ساکنان هســتند که مجبورند هزینه 
ساخت وســازهای بی کیفیت سازندگان ناشناس را در 

سبد هزینه خانوار خود ببینید.
طبــق آنچــه بیــان شــد، مشــخص اســت درمــورد 
برچســب دهی انرژی بــه مصرف کننــدگان انرژی در 
ساختمان، تالش های مختلفی شده است که نیازمند 
تکامل است؛ اما آنچه مهم به نظر می رسد آن است که 
اگر به دنبال تحقق پروژه های برچسب انرژی هستیم، 
بایستی به اهمیت برچسب های نوع دوم، به علت وجود 
نهادهای نظارتی تعریف شــده و قابلیــت تأثیرگذاری 
اجتماعی-شان واقف باشیم و تمامی زیرساخت های 
الزم را جهــت شناســنامه دارکردن ســازندگان بــرای 
تخصیص برچسب انرژی به آن ها که در رتبه بندی شان 

مؤثر است، مهیا کنیم.

جای خالی برچسب انرژی برای سازندگان ساختمان در ایران

قفلی با کلید قانون گذاری
دانش بومی و چالش های آب 

در ایران 
محمد فاحی دوشــنبه هفتــه گذشــته 

دانشکده عمران دانشگاه شــریف میزبان سه 
مهمان محیط زیستی بود. خانم خدیجه رضوی 
از مؤسسه توسعه پایدار ِسِنستا، محمد درویش 
مدیر کل دفتر آموزش و مشــارکت های مردمی 
ســازمان حفاظت محیط زیست و خانم فاطمه 

ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار. 
ابتدا خانم رضوی درباره دانش کهن و چندین 
هزار ساله ایران در مدیریت منابع آب سخرانی 
کرد. وی بر توانایی ایران کهن در »مدیریت یک 
قطره آب« تأکید داشت. به نظر رضوی ایران در 
حدود سه هزار سال پیش صاحب نظام کارآمدی 
در مدیریت آب خود بود. خانم رضوی در پاسخ 
به این ســؤال که »اگر این نظام، کارآمد و مفید 
بوده است، چرا هم اکنون اثری از آن نیست؟«، 
یکی از دالیل آغازین را اجرای قانون اصالحات 
ارضی و ملی شــدن جنگل ها و مراتــع و به تبع 
آن ازدســت رفتن نظام-هــای مدیریتی منابع 
طبیعی کشور دانست. او با اشاره به سازه های 
آبی شوشتر در قدیم، به تبلور دانش و مهندسی 
و هنر در آن اشــاره کرد. رضــوی یکی از دالیل 
اصلی مواجه شــدن ما با بحران های کنونی در 
حوزه آب را مفتون فناوری غرب شــدن دانست 
و این موضوع کــه بدون آنکه اثــرات نامطلوب 
فناوری هــای وارداتی را به صورت ژرف بکاویم، 

از آن استفاده افسارگسیخته کرده ایم. 
در ادامــه آقــای درویــش بخــش مهمــی از 
صحبت هــای خود را به ارزیابــی هزینه و فایده 
در کشــاورزی ایــران اختصــاص داد. به گفته 
او براســاس آمار، تولید کشــاورزی ایران 117 
میلیون تن در ســال است و این بخش به میزان 
180 هزار میلیــارد تومان، معــادل حدود 50 
میلیارد دالر برای کشور درآمد اقتصادی دارد. 
این در حالی اســت که با توجه بــه برآوردهای 
خوش بینانه از فرســایش خاک ایران، در سال 
معادل 2 میلیــارد تن با ارزش هــر تن 28 دالر 
بر اســاس کانی های خاک، هزینــه  هدرررفت 
خاک 56 میلیارد دالر می شود - هرچند در این 
محاسبه برآورد هزینه آب نیست. درویش تأکید 
می کند که بحران آب ایران به بیماری می ماند 

که نیازمند جراحی است. 
در پایان این نشست خانم ظفرنژاد در جاسگاه 
آخرین مدعو سخنرانی کرد. او سخنان خود را 
به آخرین گزارش انجمن ُرم از حکمرانی مدرن 
 Living planet بر کــره زمین و گزارش مجلــه
به دو فاکتور فقر گســترده ســاکنان و وخامت 
وضعیت منابع طبیعــی زمین اختصاص داد. 
ظفرنــژاد تأکید کــرد که ایران باید کشــاورزی 
خود را حفظ کند تا در آینده پس از اتمام منابع 
فســیلی با خطــر امنیت غذا مواجه نشــود. او 
سپس با اشــاره به آمار سدســازی های فراوان 
و انتقــال آب آن ها به شــهرها، مهم ترین دلیل 
هدررفتن منابع آب را انتقال افسارگسیخته آن 

به شهرها خواند.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری
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دکتــر مهری یکــی از چهره هــای خاطره آفرین دوران  هزار قلم
تحصیل من هســتند. در تمام ایام دانشجویی هر وقت شهربانو فریزهندی

صبح جمعه برای رســیدن به شیرپال حدود ســاعت هفت صبح از ابتدای 
ســربند و بعد از مســجد اولیــن شــیب های نفس گیــر را خواب آلود طی 
می کردیــم، دکتــر مهــری را پرانــرژی و سرشــاد می دیدیم که با ســرعت 
برمی گردد. با سالمی از کنار هم می گذشتیم و همیشه این سؤال برایم باقی 
می ماند که چه ساعتی دکتر راهی باال شده بود. اما خاطره من از دکتر مهری 

زمانی پررنگ تر شد که آخرین ترم تحصیلی را در پاییز 56 طی می کردم.
در سال های آخر بعد از دو ترم تعطیل شده به علت تنبلی در درس خواندن، 
با گرفتن واحدهای ریاضی اختیاری از دانشکده ریاضی تالش می کردم از 

شر دانشگاه خالص شوم.
حیف که انســان دیر متوجه می شــود که فرار از مرحلــه ای به مرحله دیگر 
نجات بخش نیست. در زندگی اصلی به نام اصل بقای سختی وجود دارد و 
مهم فهم شرایط و کنارآمدن با آن است. درس سه واحدی محاسبات عددی 
را بــا دکتر مهری ثبت نام کــردم. پاییز 56 بیش از یک ســال بود که ازدواج 
کرده بودم و در انتظار تولد اولین فرزندم بودم. هردو دانشــجو بودیم و برای 
گذران زندگی کار می کردیم. همســرم در کارخانــه و من با تدریس ریاضی 
در دبیرستانی دخترانه. مهر آن ســال تعداد بسیاری از درس های ریاضی 
مدرسه را به من داده بودند، به همین علت حتی برای یک ساعت هم موفق 
به حضور در کالس درس دکتر نشدم. روزی از دانش آموزانم امتحان گرفتم 
و خودم را با سرعت به دانشگاه و ســاختمان مجتهدی رساندم تا به کالس 
بروم که با کمال ناراحتی متوجه شدم نمی دانم کالس کجا برگزار می شود. 
ساعتی بعد دوسه نفر از دوستان را دیدم که همین واحد را داشتند و بعد از 
کالس بــه کتابخانه آمده بودند. با هم ســالم علیک کردیم و من از حماقتم 
گفتم. دوســتان دلداری ام دادند و گفتند جزوه دارنــد و اینکه این آخرین 
جلسه بوده و روز امتحان فالن تاریخ است و باید برنامه ای هم اجرا کنیم به 

جای میان ترم برای استاد ببریم.
چند روزی با دوستان در کتابخانه از صبح تا غروب با استفاده از جزوه های 
کالس، درس ها را زیرورو کردیم و مســئله حل کردیم. یک پایمان کتابخانه 
بود و پای دیگرمان مرکز محاســبات با مین فریم ها و دیسک های رعب آور و 
کارت پانچ های پرسروصدا. بعد از چندین بار مرور و اصالح سرانجام جواب 
گرفتیم و درس را هم با کمک دوســتان تمام کردیم و روز امتحان فرا رسید. 
امتحان در تاالر 6 بود. برای اولین بار دیدم که تعداد بســیاری دانشجو آن 
واحد را گرفته اند و فهمیدم فقط خودم تنبل و طرفدار ریاضی نیستم. تاالر 
مثل واحدهای عمومی ســال اول پر بود. شاید به همین دلیل دکتر مهری 
هم کمی عصبانی شــده بود. بــاز فهمیدم که فقط من غایب همیشــگی 
کالس نبودم. تقریبًا ردیف آخر و نزدیک در نشستم. وقتی آخرین ورقه های 
امتحانی را دکتر به دستم داد، یک دفعه ســرم داد زد تو کی هستی تا حاال 
ندیدمت. از ترس خودم را جمع کردم و هیچ نگفتم و شروع کردم به نوشتن.
روش دکتر این طور بود که درحضور دانشجو ورقه را تصحیح می کرد. طبق 
زمان بندی فردای آن روز به دانشکده ریاضی رفتم. دم در اتاق دکتر مهری 

منتظر شــدم تا نوبتم شــد. رفتم داخل، باز هم با ترس ســالم کردم. دکتر 
نگاهی به من کردنــد و گفتند: »آهان تو بودی که اصاًل ســرکالس نیامده 
بودی!« بعد ادامه دادند مادر هم داری می شــی؟ گفتم: »دکتر ببخشــید 
تدریس می کنم، زیاد نمی تونم بیام دانشگاه«. پرسیدند چه تدریس می کنم 
وگفتم ریاضی. سری تکان دادند و شروع به تصحیح کردند. شانسی ورقه ام 
را خوب نوشته بودم و برنامه فورترن هم جواب داده بود. سری تکان دادند و 
گفتند:  »همینه، با اینکه کالس نیامدی، خوب نوشتی چون معلم ریاضی 

هستی. نمره ات 16 می شه، ولی 14 می دم چون سر کالسم نیامدی«. از 
خوشحالی تشکر کردم و پریدم بیرون .

سال ها بعد دخترم واحد ریاضی یک را با دکتر مهری داشت وگفت که هنوز 
دکتر ورقه ها را در حضور دانشــجو تصحیح می کنند. این خاطره را برایش 
تعریــف کردم و گفتم وقتی رفتی برای تصحیــح ورقه ات به دکتر بگو: »این 
دومین باره با شــما واحد گرفته ام؛ یک بار امسال، یک بارهم 1۹ سال پیش 

تو شکم مامانم«.

خاطره ای از آقای دکتر مهری استاد عزیز دانشکده ریاضی

من تنها نبودم

هــــــــــزار قلــــــــــم

ماه باالی سر آبادی است
اهل آبادی در خواب است

باغ همسایه چراغش روشن
من چراغم خاموش.

یاد من باشد تنها هستم.
ماه باالی سر تنهایی است

ابیانه

عشق ازین گنبد دربسته برون تاختن است
شیشه ماه ز طاق فلک انداختن است 

)اقبال الهوری(
مشهد الرضا

sara-zm96 hamidrezaa-hosseiniiF-haghpanah

نامــه 72 مــدرس دانشــگاه صنعتــی شــریف کار 
 کــرد، ایران بــرای تیــم کشــتی آمریــکا ویــزا صادر 

می کند.

قطره ای هوافضا

72 اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف از دولــت 
خواســتند تــا بــا پرهیــز از اصل عمــل متقابــل، به 
آمریکایی ها در فرودگاه ویزا بده؛ فنی و مهندســی ها 

سیاستمدارترن.

Agh bahman

Ardavan roozbeh

من از روزی که دیدم دانشگاه شــریف برا استیو جابز 
خرما نذر کردن اون آدم سابق نشدم.

بیگ هد



صفحـــــــه آخـــــــــر

647...0910: سام. چطوری؟ داداش اوضاع مهم نی. 
مهم اینه که چارسال بعد بتونم اپای کنم برم. شریف 

فقط به عشق رفتن. مرسی اه.
   دوســتان می گفتن کار ترامپ خوب 

بوده ها. نمی دونم من چرا قبول نمی کردم!
0۲۲...0933: در مســابقات فوتســال کارکنان تیم 

پشتیبانی تیم اخاق شد، چرا نگفتید؟
   چــون اون وقت بقیــه می فهمیدن 

و از اخالق خوبشــون سوء اســتفاده می کردن. 
#کمیـتحقیقـبدـنیست

936...0935: پیامک!
   مرسی که هستی.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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95 بهمن   30 شنبه    704 شماره  وصله پینه

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 0۲166166006  

مدیر عامــل جدید صندوق ذخیره 
فرهنگیان: »اموال فرهنگیان در هوا نیســت که کسی 

آن را ببرد.« 
در همین مورد برخی از کارشناســان نظراتی داشتند 

که به شرح زیر است: 
کارشــناس اول: پس شــاعری که پیش از این سروده 
بــود: »می زنی زمیــن هوا مــی ره، نمی دونــی تا کجا 
می ره« برای اموال فرهنگیان این شعر را نسروده بود؟ 
خب چرا این گونه موارد را زودتر اعالم نمی کنید تا ما از 
اشــتباه دربیاییم؟ در زمان کودکی، پدرمان که ازقضا 
بازنشســته فرهنگی اســت، بارها برایمان این شــعر را 
خوانده بود: »اموال فرهنگیــان قلقلیه، می زنی زمین 
هــوا مــی ره... «. ای کاش زودتر اطــالع می دادید تا 
بنده خدا تا وقتی کــه در قید حیات بــود، درمی یافت 
که اموال فرهنگیان نه تنها قلقلی نیســت، بلکه در هوا 

هم نیست. 
کارشــناس دوم: اصاًل چرا کســی باید فکر کند اموال 

فرهنگیان در هوا هستند که شــما بیایید و درهوابودن 
اموال را تکذیب کنید؟ مگر کسی اموالش را در هوا قرار 

می دهد؟
کارشناس سوم: از ما می شــنوید اموالتان را آن طرف 
ســوراخ الیه اوزون ذخیره کنید. ســوراخ اوزون تنگ 
اســت و احتمــال آنکــه کســی متوجــه پول هایتان 
آن طــرف الیــه اوزون شــود، بســیار انــدک. جــای 
مطمئنــی اســت و عمــرًا کســی متوجهش شــود یا 

بخواهد آن را بردارد.
کارشــناس چهارم: پیش از این چطور؟ آیا بخشــی از 
امــوال در هــوا بــوده اســت؟... یعنــی االن آن هایی 
کــه پول هــا را هاپولــی می کننــد، فقــط پول هــای 
روی هوامانــده را برمی دارنــد؟ یعنــی بــه پول هــای 
ذخیره شده در حســاب ها کاری ندارند؟ یعنی خاوری 

هم آن همه پول را از روی هوا برداشته بود؟
کارشــناس پنجــم: نگهــداری پــول در هوا؟ اگــر باد 
بیاید و پول هــا به صورت خیلی اتفاقــی بیفتد در خانه 

فردی دیگر چه؟... آفرین به شــما کــه به مانند برخی 
پول هایتان را در هوا نگه نمی دارید. اصاًل باد هم نیاید، 
شاید برف و باران ببارد، شاید کبوتری از آن طرف ها رد 

شود و زبانمان الل روی پول ها کارخرابی کند. 
کارشناس ششــم: یعنی آن »کســی« فقط پول ها را از 
»هوا« برمــی دارد؟ اختالس گــران ایــن روزها عجب 
شکم ســیر و راحت طلب شــده اند که فقــط پول های 
روی هــوا را برمی دارنــد و دیگــر به مانند قدیــم به فکر 
مدرک ســازی و رانــت و این طــور چیزهــا نیســتند. 

اختالس گر هم اختالس گرهای قدیم!
کارشــناس هفتم: آقای مدیرعامل گفته اند که اموال 
فرهنگیان روی هوا نیست و برای ما این سؤال در ذهن 
متبادر شــد که نکنــد پول های فرهنگیــان روی زمین 
است؟ اگر این گونه است، یکی سریع تر آن ها را از روی 
زمین جمع آوری کند؛ زیرا آدم ســربه زیر کــم نداریم و 
آن ها خیلی زود متوجه این پول ها خواهند شد و برشان 

خواهند داشت.

ذخیره اموال در پشت الیه اوزون

پایان 50 سال تالش صادقانه
یار دیرین شیمی و 

شیمی دان  ها رفت.

تاریخ 
و تاریــخ بر وزن )بــا میخ(، 
اندر لغت علــم وقایع قدما 
را گویند و آن خود مشتمل 
است بر شرح احوال بالد و 
حاکمان و سالسل و جمیع 
اکابر که جملگی در پاسخ عبارت »که بود و چه 
کرد؟« خالصه شود. موالنا ابوالخسرو معتضد 
الخیال باف صاحب »التواریخ فی روایة الحاکم 
من الشاهنشاهی الی الجمهوری االسالمی« 
در رقعــه ای چنین نصیحت کنــد فرزندش را: 
»تاریــخ را عبرت فراوان اســت و مــدام در حال 
تکرار، پــس بیاموز که نه آن ماند و نه این بماند؛ 
پس شــر مجو و چشــم فرو بند و تکریم کن تا در 

گذر حاکمان دوام یابی«.
راحت و امن و عافیت گر طلبی درین جهان

مدح و ثناء پیشه کن مملکت رضا طلب
تاریخ را آثار و تألیفات نفیس و ارجمند کثیر است 
و من جمله تاریخ طبری و بلعمی و ویل دورانتی 
و ورزی شــهره تر افتاده اند. این واپســین از هر 
حیث بدیع تــر و ثمین تر اســت؛ چنان که نقل 
است چون خواجه عزت الدوله ضرغام المیلی،  
کاتب »خواص عصارة النارنکی موقع الخشکی 
البرتقال« دیده بر فصل »مّعمی الشــاه« از آن 
انداخــت، چشــمانش از ذوق َبرقید و فی الفور 
دسته چک برکشید و ثلث دخل سازمان به ورزی 

بخشید و خواند:
گزارش های بی اندازه کردی

بدان تاریخ ما را تازه کردی
نه گل دارد بدین تری هوایی
نه بلبل زین نوآیین تر نوایی

معروف اســت که بعدها مریدی سّر این توفیق 
از ورزی بخواســت و وی چنیــن پاســخ بداد: 
»آگاه باش که در مطالعه تاریخ منفعتی از برای 
مردم است و در ندانســتن آن الف الف منفعت 

از برای ما«.
و اما تاریــخ به مقاطع مختلف قســمت شــود 
کــه شــهره ترین آن »مقطع حســاس کنونی« 
اســت. این مقطع را خصوصیت بارز  این است 
که بالــکل مصلحت و عافیت جــای خیر پیش 
گیرند و عجیــب آنکه این مصلحــت همواره به 
کام حاکمــان و نه مردمــان باشــد و عجیب تر 
خاصیتش این باشد که َمَثل سیاهچاله است و 

چون در آن افتی از آن رهایی نباشد.
بسی مشهور اســت میان عوام که »تاریخ تکرار 
می شــود«. حالی، ایــن نصیحــت حاکمان را 
کارگر نیفتد و عیش حال رجحان داده و به ثناء و 
تمجید چاپلوسان دل از کف داده و آنان را به جاه 
و منزلت رسانده و گوششان از شنیدن نصیحت 
مشــفقان سنگین گشــته، به مقام خویش غره 
شــوند و به غایت جمال و کمــال جمله افعال و 
اعمال پیشــنیان تکرار نموده و سرانجام نیز به 

همان چاه فرو روند.
دیدار تیره روزی نابینا

عبرت بس است مردم بینا را
ای دوست، تا که دسترسی داری

حاجت بر آر اهل تمنا را

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود بــه اطالعاتی کــه نداریم و همیشــه با قاطعیــت در تاکســی و مهمانی و 
تریبون های غیررســمی آن ها را به اشــتراک می گذاریم، تا مبادا کســی در این میان بدون داشتن این اطالعات 
ناموثق از دنیا بــرود. تقدیم می کنیم به غیبــت که نقل مجالس و محافل ماســت و لذت نقــد آن را به قیمت گران 
روزهای سخت پس از مرگ به جان و روح خود می خریم. این شماره را تقدیم می کنیم به آسیاب که روزی نوبت آن 
به ما هم خواهد رســید. تقدیم می کنیم به زبان که برنده ترین و دردسترس ترین سالح است و اگر استفاده از آن را 

بلد نباشیم، خسارات زیادی را به بار خواهد آورد.

تقدیم می شود به ...
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