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بازخوانی یک سخنرانی از «پرویز شهریاری» پس از 17سال
عصب شناس و عصب پژوه

نگاهی به جدول تاریخ س��خنرانیهای جلس��ات مغزپژوهی در ماه آخر
پاییز نش��ان میدهد که  17سال پیش اس��تاد پرویز شهریاری ،سه سال
قبل از مرگش نکاتی جذاب و نو درب��اره تاریخ ریاضیات عنوان کرده که
حیفم آمد چکیدهای از آن را برای خوانندگان این س��تون ننویسم .برای
آشنایی مختصر با این ش��خصیت برجسته ،بد نیس��ت بگویم که استاد
شهریاری بیش از  50سال محقق و معلمی بینظیر در رشته ریاضی بوده
و عالوه بر آن فعال فرهنگی بینارش��تهای در عرصههای مختلف فلسفه،
علم ،هنر و ادبیات بود و عالوه بر ترجمه و تالیفات انبوه که س��ر به صدها
جلد کتاب میزند ،نش��ریات فرهنگی متع��ددی را در دورههای مختلف
زندگی منتش��ر کرده و عاقبت در سال  ،۱۳9۱در سن  ۸۶سالگی از دنیا
رخت بربسته است.
نگاه تاریخی استاد ش��هریاری به ریاضیات بیبدیل و نشانه وسعت مطالعه
شعورمندانه وعمیق او در این باره است .برداشت تاریخی او در این سخنرانی
تاییدگر این موضوع اس��ت که ریاضی محصول مغز انس��ان اس��ت و ریشه
ماورایی ندارد ،بلکه در طول تاریخ تمدن بشر فارغ از مکان جغرافیایی ،نژاد
و فرهنگ ،بس��ته به نیازها و نحوه زندگی و انباش��ت تجربیات زیستی ،در
مغز انسان تحول پیدا کرده است .اس��تاد شهریاری تأکید داشت که جدا و
منفک دانستن ریاضی کاربردی از ریاضی نظری و حجاب کشیدن بین این
دو ش��اخه از علم ریاضی ،از نظر تاریخی مردود اس��ت و آن را نش��انه نوعی
تحمیل برتریجویانه قومی ـ فرهنگی از سوی بعضی از تاریخنگاران غربی
دانست.
استاد پرویز شهریاری در این سخنرانی ادعا کرد
که به نقش تمدن ایرانی در پیشبرد ریاضی بهویژه
ریاضی کاربردی ،از س��وی تاریخنویس��ان غربی،
جفایی آشکار صورت گرفته است .او در این جلسه
گفت که بش��ر با پیش��رفت تمدنها برای تقسیم
زمین و س��اختن خانهها و معابد ،در محاس��بات
عملی حجمهای غیر س��هضلعی ،دچار اشکاالتی
ش��ده بود .عالوه بر آن ،در تمدنهایی چون بابل،
مصر و عیالم ،نظام ب��ردهداری متمرکز ،بین کار
فکری و کار یدی ش��کافی عمیق ایجاد کرده بود
و به همین دلیل رش��د نظری ریاضیات برای حل
مس��ائل عملی آن در زندگی روزمره ،در مناطقی
از تمدنهای بشری رش��د کرد که نظام بردهداری غیرمتمرکزتری چون
یونان داشتند .بهعنوان مثال ،ارشمیدوس که در ریاضی کاربردی و حساب
صاحبنظر بوده ،خود بردهای آزاد شده بود .پرویز شهریاری در این جلسه
گفت که بسیاری از نکات قضیه هندس��ه اقلیدسی را قبل از اقلیدس در
ابتدا ،کرجی ،دانشمند با اصلیت ایرانی از طریق ریاضی کاربردی مطرح و
حل کرده است .او تأکید کرد که کرجی نه کرخهای بوده و نه عرب ،بلکه
اهل کرج منطقهای نزدیک ری در خاک ایران امروزی بوده است .او گفت
عدد صفر را بابلیها هزار س��ال قبل از میالد مس��یح کشف کرده بودند و
بعدها هندیها در بار دوم ،آن را مجددا کشف کردند .استاد شهریاری به
رشد کند ابتدایی ریاضی از نظر تاریخی اشاره داشت و اولین دوره گذر از
ریاضی عملی به ریاضی نظری و رسیدن از ایران به یونان را هفت میلیون
سال ذکر کرد و اظهار کرد پس از آن ،ریاضی نظری حدود هزار سال طول
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درباره «علیرضا یلدا»؛ پدر طب عفونی
ایران که در شب یلدا درگذشت

بزرگ و سبکبار

ابوالفضل فربد

پزشک ،دانشآموخته
دانشگاه علوم پزشکی تهران

شب یلدا
استاد یلدای بزرگ در ِ
آس��مانی ش��د .اما چه میشود
که همه آنه��ا که اس��تاد یلدا را
عم��ق ج��ان
میش��ناختند ،از
ِ
بر «ب��زرگ» بودن ایش��ان باور
داش��تند؟ بزرگ��ی ،حاص��ل
همنش��ینی مل��کاتِ روح��ی و
اخالقی و ُحس��ن رفت��ار و کردار ب��رای بیش از  60س��ال خدمت
حرفهای اس��ت .استاد یلدا در عرصه علمی خود ،اولین پزشک حائز
عنوان «چهره ماندگار» و پدر طب عفونی ایران شناخته میشد و از
پیشگامان این رشته در ایران بود اما در همین حد متوقف نبود .عده
زیادی دم از اخالق میزنند اما اندکاند آنها که تجسم عملی اخالقی
باشند که آن را تبلیغ میکنند .استاد یلدا در سراسر عمر بابرکت خود
اولویت را مردم و بیماران میدانس��ت .بهجز مدت بس��یار کوتاهی،
مطب خصوصی نداش��ت و در بیمارس��تانهای دولتی بیماران را
ویزیتمیکردوشیرینترینروزهایزندگیخودرااینگونهتوصیف
کرده بود« :روزهایی که به تشخیص میرسیدم و میفهمیدم بیمار
از چه مشکلی رنج میبرد» .استاد بیش از هر چیز تبلیغ انسانیت و
معنویت میکرد و مهرش به کشور و وطن عیان و آشکار بود ،هیچگاه
کش��ور را ترک نکرد و برای مردم ،خالصانه خدمت کرد و همگان را
به خدمت دعوت میک��رد .در آخرین مصاحبههای خود خطاب به
پزش��کان جوان گفته بود که «تنها توصیهام این اس��ت که به اصل
پزشکی که انساندوس��تی و خدمت به مردم و بیماران است توجه
داشته باشند .به اینها که توجه کنند پول هم خودش میآید ،نگران
نباشند» .استاد یلدا محافلی که میتوانست واسط ه خیر به مردم باشد
را از دست نمیداد و بیسروصدا و تبلیغات در جاهایی که میتوانست
به امور خیریه بپردازد ،حضور مییافت .میگفت بیچشمداش��ت
محبت کنید ،خیلی چیزها را با پول و مادیات نمیتوان خرید ،محبت
و شادی با پول به دست نمیآید ،پس بیدریغ محبت کنید .ایشان
آموزگا ِر مجسم مهربانی بود .ماشین شخصی نداشت ،هر روز صبح
ت گزارش صبحگاهی
با تاکسی به بیمارس��تان میآمد و در جلسا 
زدن
بخش عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) حاضر میشد .قدم ِ
آرام و باوقا ِر استاد و سالم و خداحافظی با تکتک حاضران آن جلسات
صبحگاهی از دانشجویان تا اساتید و چهره پرمهر و لبخند استاد ،از
خاطرات ماندگار همه کسانی است که محضر استاد را درک کردهاند.
اتاق ایش��ان در انتهای راهروی بخش عفونی ،قوتِ قلبی برای همه
ِ
کسانی بود که در آنجا رفت و آمد داشتند .استاد برایمان میخواند
که «تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن  /به دمی یا د َِرمی یا قلمی
یا قدمی» .استا ِد عزیز ما ،پنجشنبه 30آذر در 87سالگی ،بزرگ رفت
و سبکبار؛ خود ایشان میگفت که «در زندگی سعی کنیم بارمان را
سنگین نکنیم .سبکباران ،سبکباالن هستند» .خدایش بیامرزاد
که خود نمونهای کامل از هر آنچه بود که میگفت و توصیه میکرد.
این چند کلم ه شتابزده هم در ش��أن استاد نبود و نیست اما چاره
ی شأن استاد در توان این قلم نیست.
چیست که پاس داشتن حقیق 

دکه

آشپزی و غذا در «داستان همشهری»
تازهترین شماره ماهنامه
«داس��تان همش��هری»
ب��ه س��ردبیری مین��ا
فرشیدنیک ویژه آشپزی
و غذا منتشر شد.در بخش
«درب��اره زندگ��ی» علی
خدایی ،جواد رس��ولی،
لی�لا نصیریه��ا ،عالیه
عطایی و ...هرکدام از غذا
و آشپزی بسته به جغرافیایی که تجربه کردهاند نوشتهاند.
از دیگر مطالب این بخش روایت عال پیشرو ،آشپز بینالمللی
است که با یادآوری یکی از خاطرات پختوپزش در سوئیس،
از تاثیر مکتب آشپزی ایرانی میگوید .روایتهای داستانی
این ش��ماره نیز با دو مطلب از قرن گذشته ،نگاهی درگذر
و اجمالی به آشپزی ایرانی دارد .مطالب بخش روایتهای
مس��تند هم حال و هوای غذا و باهمنشینی دارند« .از این
سر تا اون س��ر» روایتهای خوانندگان از ناهار روز جمعه
است و «منوباز»خاطرات 50سال کار یک پیشخدمت در
یکی از قدیمیترین رستورانهای تهران .شماره  84مجله
داستان همشهری در  ۲۷۸صفحه و به قیمت  8هزار تومان
در دسترس عالقهمندان است.
کتابخانه

آنچه از روابط عمومی نمیدانیم
کت��اب «رواب��ط عموم��ی
چیس��ت؟» ک��ه ب��ه تازگی
منتش��ر ش��ده ،در راس��تای
«روش��نگری حرفهای درباره
روابطعمومی» است تا جایگاه
علم��ی ای��ن عرص��ه ،تبیین
شود؛ مجموعه یادداشتهای
علمی «احمد یحیای��ی ایلهای» که طی  10س��ال اخیر
برای نش��ریههای تخصصی ارتباط��ات و روابط عمومی
و س��مینارها و کنفرانسه��ای مل��ی رواب��ط عمومی و
روزنامههای سراسری نوشته شده است.
کت��اب در  10فص��ل فراهم آمده اس��ت که مش��تمل بر
عناوین روابط عمومی علم اس��ت ،فلسفه روابط عمومی،
روابط عمومی و اخالق ،مطالعات اجتماعی ،برنامهریزی
روابط عمومی ،روابط عمومی و تبلیغات ،روابط عمومی و
تشریفات ،روابط عمومی و اطالعرسانی ،روابط عمومی در
عمومی ایرانی میشود .همچنین نگارنده ،در
عمل و روابط
ِ
پیشگفتار کتاب ،تحت نام به یاد استاد ،سطوری درباره
«کاظم معتمدنژاد»؛ پدر علوم ارتباطات ایران به رش��ته
تحریر درآورده اس��ت .او همچنی��ن از «حمید نطقی»؛
بنیانگ��ذار و پدر رواب��ط عمومی در ایران نی��ز یاد کرده
است .کتاب «روابط عمومی چیست؟» ،در  182صفحه و
به قیمت  15هزار تومان ،ازسوی انتشارات سیمای شرق
به طبع رسیده است.

لیچاربافان

ریاضی در مغز

عبدالرحمن نجل رحیم

طرح

به قول مردم گفتنی 42/

کشید تا مجددا در سطحی عالیتر ،کاربردی شود و به ایران برگردد و بعد
از آن ،رشد ریاضی ش��تاب بیشتری گرفت و در عرض 600سال در ایران
به مرحله کاربردی درخشانی رس��ید .او گفت :خوارزمی در هزار و 200
س��ال پیش راهحل جبری را برای حل معادالت عملی ریاضی پیش��نهاد
کرده اس��ت .جبر در ریاضی ابداع خوارزمی بوده است .ارزش عملی جبر
خوارزمی ،در فقه اس�لامی در تقس��یم ارث بی��ن وراث اهمیت عملی و
کاربردی خود را نش��ان داده و هنوز نیز در این زمینه مشکلگشاست .او
گفت :مثلثات اولین بار در ایران مطرح ش��د و خواجه نصیرالدین طوسی
اولین کتاب را درباره آن نوشت .هم چنین خاطرنشان کرد که خیام ،اولین
طرحکننده هندسه غیر اقلیدسی بوده ،نه دانشمندی ایتالیایی که سالها
بعد از او مطرح شده است .استاد شهریاری ،غیاث الدین جمشید کاشانی،
دانشمند ایرانی را اولین کس��ی دانست که اعداد اعشاری را کشف کرد و
برای معادالت درجه س��ه راهحل ارائه داده است .درحالیکه از او نامی در
تاریخ ریاضیات غربی نیست .البته استاد شهریاری به موازات رشد تاریخی
ریاضیات در فرهنگ چین و ژاپن و هند نیز اشاره کرد.
استاد پرویز ش��هریاری در این جلس��ه تأکید کرد که ریاضیات عمری به
فراخنای عمر بشر دارد .میتوان گفت حتی نشانههایی از درک اولیه ریاضی
در حیوانات نیز وجود داردـ مثل واکنش مرغ از گم شدن جوجهای از میان
تعداد جوجههای خود ـ .او گفت :ابتدای تمدن بشری عدد معنا نداشته ،از18
هزارسال پیش استخوانهایی پیداشده که روی آنها خط کشیده شده بود که
نشانه اولیه ثبت تعداد بوده است .در بعضی از قبایل آفریقایی عدد شماری
آنقدر محدود بوده که تا عدد دو یا سه را میشناختند و بعد از آن برایشان
فقط بسیار بوده است .برای بابلیها عدد هفت عدد بیشماری بوده که بعد از
آن وجود نداشته ،بنابراین فقط تا عدد شش قابل شمارش بوده و به همین
علت هفت آس��مان ،هفت برج و هفت...به این مناسبت شهرت پیدا کرده
که عدد هفت در حیطه عدد غیرقابل شمارش قرار داشته است .نحسی 13
شاید از این بابت باشد که در بابل به عدد  ۱۲که قابل
شمارش بوده است دوجین میگفتهاند و از  ۱۲به بعد
را یعنی  ۱۳را عدد شیطانی میدانستهاند .این شاید
به این خاطر باشد که ما در هر دست هفت بند انگشت
داریم .سرخپوس��تان از مبنای عدد پنج به نشانه پنج
انگشت استفاده میکردند ،چون اغلب پابرهنه بودند
از انگش��تان پا هم برای شمارش کمک میگرفتهاند.
خوب یا بد بودن اعداد ،اعتقادی فیثاغورثی است که
حتی شادی و غم انسان و گردش افالک را هم با اعداد
مرتبط میدانند ،که امروزه مبنای علمی ندارد .بین
ریاضی و موس��یقی نیز ارتباطاتی وجود دارد .فارابی
 ۱۱۰۰سال پیش موس��یقی را از شاخههای ریاضی
میدانس��ته اس��ت .در ضمن اس��تاد تأکید کرد در طول بیش از  50سال
معلمی خود هیچگونه تفاوت ماهوی در استعداد ریاضی آموزی بین پسران
و دختران ندیده است.
همه بخشهای این مرور تاریخی اس��تاد پرویز ش��هریاری در سخنرانی
17سال پیش در جلسه مغزپژوهی ما ،تأکیدی بر وحدت وجودی ریاضی
کاربردی و نظری بود و این که هردو شاخه ریاضی ،محصول فعالیت مغز
در طول تاریخ تمدن بش��ری و دس��تاوردی جهانی است و ربطی به امور
مافوقطبیع��ی و برترجوییهای نژادی و فرهنگی ندارد .راس��تش باید
دوباره تکرار کنم با مرور این سخنرانی و تطابق این نتیجهگیری تاریخی
استاد پرویز ش��هریاری در  17س��اله پیش با یافتههای جدیدتر در علم
مغزپژوهی امروز ،چنان هیجانزدهام کرد ک��ه الزم دیدم تا آن را با اهل
فرهنگ این مرز بوم شریک شوم.

یک دورهمیِ بینتیجه!
فرهنگنویس پیشکسوت

در میان صدها تن دانشمند برجسته ایرانی ،چهره
دو تن بس��یار نمایان و شگفتانگیز است ،رازی و
بیرونی .این دو تن بهجای بازتولید عقاید و افکاری
که مسلم فرض میشد ،در شیوه خردگرایی و اتکا
به مش��اهده و تجربه بس��یار به دانشمندان عصر
جدید میمانستند .بیش��ک رازی در این زمینه
در تاریخ علم دوره اسالمی یکی از پیشگامان بود
و بسیاری او را بزرگترین پزشک بالینی همه اعصار
دانس��تهاند .این او بود که دانش ش��یمی را از بند
خرافات کیمیاگری رهانید و راه را برای پیدایش
این علم گشود .او علم را تکاملپذیر دانست.
رازی زندگ��ی و کار روزم��ره را ج��دا از فلس��فه
نمیدانس��ت و فلسفه را در رویارویی با هر عمل و
پدیدهای الزم میشمرد .همین امر کسانی را که
چ��ون و چرا گفتن را حق مردم نمیدانس��تند به
مخالفت با او وامیداشت.

نویسنده و شاعر

● ●یک روز ی��ک مجهولالهویه به ی��ک معلومالحال
گفت :ما چه گناهی کردهایم که م��ردم با ما اینطور...
(گریه) معلومالحال گفت :حاال خوب اس��ت هویت تو
هنوز مجهول مانده ،مرا بگو ک��ه حالم هم معلوم همه
شده(.گریه).
● ●کسی که نس��بت به چاالکیاش خیلی خوشبین
بود ،وقتی میخواس��ت به سیاق مهارت پیشین ،خطر
ماشینی را که از روبهرو میآمد رد کند ،رفت زیر ماشین.
خوشبینیاش سالم باقی ماند همانجا در جاده برای
چاالک بعدی.
● ● 10سال زحمت کش��یدهام برای نوشتن یک رمان
که ت��و دو،س��ه روزه آن را میخوانی .کاش س��ه روزه
مینوش��تمش و تو  10س��ال وقت صرفش میکردی.
مخاطب که این مش��کل را از زبان نویسنده محبوبش
شنید ،گفت :استاد! من یکی همان کاری را کردهام که
میخواستهای ،االن چندسال است که رمانت را خریدهام
و الیش را باز نکردهام.
● ●بهعن��وان پیشکس��وت در بزرگداش��ت اف��رادی
میکوشند ،س�لام و ادای احترام و عکس یادگاریها.
معنای تلویح��یاش اینکه برو کنار بگذار جا باز ش��ود
برای دیگران .آیا رفتار معکوس��ی برای پسکسوتها
پیشبینی شده؟
● ●دوست پیشکسوتم گفتاز این تجلیلهای قالبی
بیزارم ،نه پیشکسوتم نه پسکسوتم ،اصال میخواهم
اعالم کنم بیکس��وتم .گفتم :آن وقت عدهای بهخاطر
شجاعتتدراعالمبرهنگی،مراسمتجلیلبهپامیکنند.
● ●در صف نماز میت شاعره مشهور ،پیرمردان و پیرزنان
بسیاری بودند که خبر داشتم برای اولینبار است نماز
میخوانند.
● ●اولین س��ؤالی که از نزدیکان مرده میپرسند اینکه
چند سال داش��ت و از چه مرضی مرد؟ البد مهم است
و تأثیر کل��ی دارد در میزان همدردی و اش��کریزی.
ضمنا با دانس��تن مرض متوفا نوعی ارزیابی تطبیقی با
خود میکنند.
● ●آنکه از زرنگی «بادس��ت دیگری م��ار میگیرد»،
باید حدس بزند که زرنگت��ر از او هم روزی جایی پیدا
میشود.
● ●«در تن��ور چوب��ی نمیش��ود ن��ان پخ��ت» ج��ز
سیاس��تمداران که از دیگ چوبین حلوا میخورند آن
هم به چه فراوانی.

یادداشت

حاشیهنگاری بر همایش بینالمللی رازی در کرمانشاه

غالمحسین صدریافشار

جواد مجابی

ابوبکر محمد ،پس��ر زکریا در س��ال  ۲۴۳شمسی
در ش��هر ری زاده شد و در س��ال  ۳۰۴درگذشت.
او پزشک ،شیمیدان و فیلس��وف بود و کتابهای
زیادی درباره این دانشها نوش��ت .در سال ۲۰۱۶
سازمان جهانی یونس��کو سال  ۲۰۱۷را سال رازی
نامید و شورای اداری انقالب فرهنگی دانشگاه رازی
کرمانش��اه را مأمور برگزاری همای��ش بینالمللی
بزرگداش��ت رازی کرد .این همایش ق��رار بود در
اردیبهشت ماه برگزار شود ،ولی تا آقایان بیایند بر
سر بودجه الزم و ترتیبات مصرف آن بهتوافق برسند
ماهها وقت صرف شد .سرانجام در روزهای  ۲۱و ۲۲
آذرماه امسال این همایش برگزار شد.
در ای��ن «همای��ش بینالملل��ی» نهتنه��ا هیچ
غیرایرانی حضور نداشت،بلکه کسانی هم که بنا
بر قاعده باید میبودند ،حضور نداشتند ،از قبیل
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزیر بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��کی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،وزیر آموزش و پرورش و دبیرکمیسیون
ملی یونس��کو در ایران .اینها پیش��کش ،دستکم
انتظار میرفت همایش با پی��ام رئیسجمهور یا
اق ً
علم شورای انقالب
ال با پیام رئیس کمیته تاریخ ِ

فرهنگی افتتاح شود .درحالیکه حتی استاندار،
مقامهای محلی و رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
دانشگاه رازی هم تشریففرما نبودند.
جالب اینکه برای بررس��ی جنبهه��ای گوناگون
زندگی و آثار یک چنین دانشمند بزرگی برای هر
سخنران تنها  ۱۵دقیقه وقت در نظر گرفته شده
بود ،که این پرس��ش و پاسخ را هم شامل میشد.
بسیاری از س��خنرانیها چیزی در حد انشاهای
دبیرس��تانی بود و بحث بر س��ر اینک��ه آیا رازی

مسلمان بود یا ملحد ،یا آیا شیعی بود یا سنی.
آنچه در پایان همایش میشد از آن نتیجه گرفت
این بود .۱ :بودجه اختصاصیافته به این همایش
بهطریقی مصرف شده باشد؛  .۲عدهای از اعضای
دانش��گاه با ش��رکت در برگزاری ای��ن همایش
امتیازی برای ارتقای رتبه بهدست آوردند.
اینکه مق��ام علم��ی رازی و دس��تاوردهای او به
جهانیان شناس��انده شود یا نش��ود چندان مهم
نبود .چون برگزارکنندگان به این نتیجه رسیده
بودند که « ُمشک آن است که خود ببوید ،نه آنکه
عطار بگوید» .رازی هم اگر بزرگ است که هست،
ما چرا خودمان را برایش به زحمت بیندازیم .کار
ما بیرون دادن فارغالتحصیل اس��ت که بهخوبی
انج��ام میدهیم ،م��ا را ب��ا مقام علم��ی رازی و
دیگران چهکار؟ خدا رحمت کند عبید زاکانی را
که میفرماید« :خطیبی را پرس��یدند ،مسلمانی
چیست؟ گفت ،من مردی خطیبم ،مرا با مسلمانی
چهکار؟» تازه ،ای��ن نمون��های از فعالیت علمی
دانشگاهی است که از دانشگاههای قدیمی و مهم
این کشور است و چندین رشته دکترا دارد و برای
آینده میهن ما ،محقق و دانشمند تربیت میکند
تا جانشینان ِ
خلف رازی و بیرونی باشند .از همین
یکی میتوان وضع همایشهای بیحساب و کتابِ
دیگر مؤسسات علمی و آموزشی را قیاس کرد.

روايت يک تصوير

پایان گروگانگیری وزیران اوپک
رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

یکی از بزرگترین رخداده��ای تاریخ بزرگترین
اتحادی��ه نفت��ی دنی��ا یا هم��ان اوپ��ک ،ماجرای
گروگانگیری حاضران در جلس��ه این مجموعه در
س��ال  1354اس��ت؛ ماجرایی که روز  30آذر سال
 1354آغاز و در روزی چون امروز یعنی 2دی همان
سال و پس از  44ساعت درحالی به پایان رسید که
در این ایام اخبار لحظهای آن از تمام خبرگزاریها
و رسانههای جهانی پخش میشد و اما اصل ماجرا
چیزی نبود جز ی��ک حرکت خاص از مردی خاص
به نام مستعار «کارلوس روباه » .او که اسم اصلیش
«ایلیچ رامیرز س��انچز» بود در آن دوران و تا حدود
20سال بعد یعنی مرداد سال  1373شمسی که در
یک بیمارستان سودان بازداشت شد ،مشهورترین
ت تعقیب دولتهای جهان بود که البته
چریک تح 
منابع غربی ب��دان دلیل که وی دارای گرایش��ات
سوسیالیستی و سپس اسالمی بود از وی بهعنوان
«تروریست بینالمللی» یاد میکنند .کارلوس در
این عملیات همراه  6فرد مس��لح که یک��ی از آنها
زن بود به ش��کل خدمتکار وارد س��الن کنفرانس

محل برگزاری جلس��ه وزیران نفت اوپک ش��ده و
ش��روع به تیراندازی کردند .در  5دقیقه اول آنها 3
نفر را کش��تند و سپس در س��الن مواد منفجره کار
گذاش��تند .آنان 80 ،نفر ،شامل  12وزیر نفت و 68
کارمند و عضو هیأت نمایندگی را به گروگان گرفتند
و س��پس از مقامات اتریشی یک دستگاه اتوبوس با
پنجرههای پوشیده ،یک هواپیما با  3خدمه و باک
پر تقاضا کردند .آنان همچنین با انتشار بیانیهای 8
مادهای که تمام آرمانهای اع��راب را در آن ایام در
خود داشت ،خواستار شعار «سه نه» (نه «معاهده»،
نه «مذاکره» و نه «شناسایی رژیم صهیونیستی»)
مصوب اجالس س��ران عرب در خارط��وم ،1967
تقبیح هر عملی که به اشغال هر قسمتی از سرزمین
فلسطین مشروعیت ببخشد و ...شدند .کارلوس و
یارانش که نام «س��ازمان بازوی انقالب عرب» را بر
خود گذاشته بودند ،در مرحله بعد گروگانها را به
چهار گروه دوست ش��امل الجزایریها ،عراقیها و
لیبیاییها ،بیطرف شامل نیجریهایها ،کویتیها،
اکوادوریها ،ونزوئالییه��ا و گابونیها ،کارمندان
دبیرخانه اوپک و س��رانجام دش��من ش��امل اتباع
ایرانی ،عربس��تانی س��عودی ،اماراتمتحده عربی
و قطر تقس��یم کردند و س��پس در بین افراد گروه
دشمن دینامیت کار گذاشتند .این امر باعث شد تا

یکی از معدود عکسهای موجود از کارلوس

پلیس اتریش همکاری با گروگانگیران را در دستور
کار ق��رار داده و در ازای آزادی تیمی از گروگانها با
هواپیمای «دی سی ـ  »۹آنها را راهی الجزایر کند.
کارلوس در الجزیره نیز ساعاتی چند با مقامات این
کش��ور مذاکره کرد و پس از آن همه گروگانهای
غیرعرب ،به جز اعضای هیاتهای نمایندگی ایران
و عربستان را که به ترتیب توس��ط آموزگار و زکی
یمانی هدایت میشدند آزاد و سپس به سمت لیبی
پرواز کرد .دو ساعت بعد هواپیما در طرابلس به زمین
نشست .مسافران تا نیمههای ش��ب منتظر آماده
شدن هواپیمایی بودند که باید آنها را به عراق ببرد اما
هواپیما در اختیار مهاجمان قرار نگرفت و کارلوس

با آزاد کردن  ۱۰گروگان ،به خلبان دستور داد تا بار
دیگر به سوی الجزایر پرواز کند .در میان راه کارلوس
تغییر عقیده داد و تصمیم گرفت به تونس برود ،ولی
تونسیها به هواپیما اجازه فرود ندادند و آنها ناچار به
الجزایر بازگشتند.گروگانگیران در این فرودگاه قصد
کشتن یمانی و آموزگار را داشتند اما وقتی اعالم شد
در صورت کشته شدن حتی یک نفر ،جان سالم به
در نخواهد برد ،این برنامه را اجرایی نکرده و دقایقی
بعد به ش��رط عدم تعقیب قضایی تسلیم شدند .تا
بدین گونه این گروگانگیری بزرگ به پایان رس��د.
گروگانگیری که بعدها فاش شد با هزینهکرد بسیار
عربستان و ایران بدینگونه خوش تمام شده است.

