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یادداشت

اگر آنارشیسم زایش نکند
آرمان افراسیابی

شاعر و نویسنده

نخســت باید به معنا و مفهوم«آنارشیســم» بپردازیم
آنارشیسم یا آنارشیســتهایی که در معنا و عمل نیز
دستخوش تعریفهای متفاوت و عملکرد گوناگوناند
و در برخورد بــا اجتماع و سیســتمهای مختلفاند.
آنارشیســتهایی که در برخی سیســتمها از آنان به
عنوان آشــوبطلب یا هرج و مرج طلــب و در معنی
عامیانهتر«خودســر» یاد میشود ،نگاهی سطحی که
با دیدگاه و خاســتگاه آنارشیســم و آنارشیستها در
تضاد است .آنارشیســتها را میتوان خواهان نظامی
اجتماعی و سیاســی بدون دولت یا جامعهای فارغ از
هرگونه ســاختار طبقاتی یا حکومتی تعریف کرد .در
بطن آنارشیســتها همکاری داوطلبانه و به دنبال آن
گروههای خودگردان در جریان اســت .آنارشیستها
نظامی اقتصادی در یک جامعه آزاد و بدون اجبار (بدون
دولت) در قالب افراد داوطلب را راه پیشرفت اقتصادی
هموارتر و مفیدتر میبینند .گونههای نخست آنارشیسم
از یونان سرچشــمه میگیرد و در ادامه سیر خود را در
فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا ،روسیه ،آمریکا و دیگر کشورها
آغاز کرد؛ ســیری که در بطن آن آنارشیستها تسلط
انســان بر انسان دیگر را امری پذیرفته نمی دانند و در
ادامه خود را از صف دولتها بیرون کشیدند و بینیازی
از دولت را در راس عملکرد و هســته خود قرار دادند.

حافظه تاریخی

افرادی چون«چامسکی»«،تولستوی» «،باکونین» ،
«اشتیرنر» و نوقدمایی چون«هوپ» و«رتبارد» با چنین
نگاه و رویکردی از پیشــگامان و نامداران آنارشیســم
و آزادی طلبی به شــمارمیروند هر چنــد برخی از
این نامهــا نوعی رفتار محافظانهکارانــه در برخورد با
آنارشیسم داشتهاند اما حضور آنارشیسم مسالمتجو
و آنارشیسم انقالبی را کامال میتوان در آثار این نامها،
حس و تجربه کرد .البته آنارشیسم شاخههای دیگری را
تولید و تجربه کرده است که دور از فرصت و مجال این
نوشته است .مسئلهای که برجسته است برداشتهای
اشتباهی از مارکسیسم در همراهی با آنارشیسم است؛
جایی که آنها به نوعی مســیر دیگری را برای خود در
پیش گرفتنــد و از همراهی با«مارکس» برای ایجاد
طرحهای دولتی و ایجاد کمونیسم دولتی چشم بستند.
امروزه شاهد گروههای آنارشیسم در جای جای حهان
هستیم و بهتر است بگویم شاهد نوعی ایستایی در عمل
و انتقال هستیم و بیشتر تمرکز آنارشیستها به صورت
گفتاری و نوشــتاری و در پــارهای به صورت عملی اما
محدود و دایرهوار است .نکته مهمی که آنارشیستها از
آن غافلاند و دست به نوعی انحصار در گفتار و رویکرد
یکجانبه زدهاند که این نوع برخورد و تکتازی ،خود به
نوعی انحصار و قدرتطلبی تبدیل شده که با تعریف و
خاستگاه آتارشیسم کامال در تضاد است .آنارشیسمی که
نزاید و انتقال پیدا نکند ،در ادامه ساکن و ایستا میماند
و این سکون و دست به دست نشدن خود نوعی انحصار
است که عدهای محدود آن را در اختیار دارند که نوعی
قدرتدوستی به شمار میرود.

آغاز شورش دانشجویی مه ۶۸

روز ســوم ماه مه  ۱۹۶۸بدون تردید روز آغاز شورش
دانشجویی مه  ۶۸ب ه شــمار میرود .این درگیریها
شــب این روز در محله «کارتیه التَن»،
تا ساعت ۱۰
ِ
محله مجاور دانشگاه سوربُن که به دستور رئیساش
درهایش را به روی دانشــجویان بسته بود و پلیس را
به محل دعوت کرده بود ،ادامه یافت .رئیس دانشگاه،
بعدها گفت که دلیل بستن دانشگاه ،نگرانی از حمله
اعضای گروه شبهفاشیســتی «اکسیدان» (به معنای
غرب) به اعتراضات دانشــجوییای بــود که در درون
دانشــگاه و در آمفیتئاترها برقرار بــود .با این همه،
دســتِکم باید بــه روز قبل از این واقعه برگشــت تا آزاد به خوابگاههــا» و «دفاع از خلق ویتنام در مقابل
هم ابعا ِد گســترده درگیریها را فهمید و هم توضیح امپریالیسم آمریکا» تدارک میدیدند ،همین گروه یک
رئیس دانشگاه سوربن را .روز دوم ماه مه ،حدود  ۳۰۰بار دیگر هم در  ۲۲مارس تظاهراتی را در دانشــکده
دانشجویان دانشــکده جدیدالتأسیس نانتر به نانتر ترتیب داده بــود که منجر به درگیری با پلیس
تن از
ِ
دعوت «جنبــش  ۲۲مارس» ،برای اجرای برنامههای – که علیاالصول حقَ ورود به دانشکده را نداشت  -و
ویژه «روز مبارزه با امپریالیســم» تقاضای استفاده از تعطیلی دانشکده شده بود« .جنبش  ۲۲مارس» که
آمفیتئاترهای این دانشــکده را کرده بودند .علیرغم پس از اتفاقات دوم مــاه مه تعداد زیادی از اعضایش
ترین آنها دانیل کوهن
آنکه یکی از آمفیتئاترها در اختیار دانشــجویان قرار (و از جمله شــناخته شــده ِ
گرفت ،آنها بر خواســته خود مبنی بر اشــغال همه بندیت) به کمیته انضباطی دانشــگاه فراخوانده شده
آمفیتئاترها پافشــاری کردند و مانع ورود استادان به بودنــد ،تصمیم گرفتند که در دهم ماه مه ،این بار در
این کالسها شدند .از میان استادان ،یکی ،رونه ِرمون ،سوربُن تظاهرات مشابهی را برگزار کنند .اما سازمان
(اولین استاد کرسی تاریخ قرن بیستم در فرانسه) به دانشجویان سوربُن که عضو «اتحادیه ملی دانشجویان
همراه سیصد دانشجوی کالسش حاضر به تبعیت از فرانسه» بود ،پیشدستی کرد و در سوم ماه مه دست
دانشــجویان معترض نشد و تالش کرد وارد کالسش به تظاهرات زد .دلیل اعالم شــده انجمن دانشجویان
شــود .ممانعت دانشــجویان معترض ،بــه درگیری ســوربُن برای این فراخوان آن بود که روز پیش یعنی
بیــن معترضان و دانشــجویان عالقمند به حضور در همان دوم ماه مه ،دفتر این انجمن در دانشگاه سوربُن
ســر کالس انجامید که در آن تعداد زیادی دانشجو طعمه حریق شده بود و دانشجویان ،گروه ماوراء راست
زخمی شــدند .این حرکت اعتراضی توسط گروهی «اکســیدان» را مسئول این کار میدانستند .در عین
ترتیب داده شــده بود که به «جنبــش  ۲۲مارس» حال گفته میشــود که یکی از دالیل پیشدســتی
شهرت داشــت .در  ۲۲مارس همین سال ،گروهی از انجمن دانشجویان سوربُن ،امکانی بود که این انجمن
دانشجویان با پیشینههای سیاسی متفاوت از یکسال در شــرایط پیش آمده دید تا با اُفت محبوبیتش در
قبل در دانشکده نانتر فعال شده بودند و فعالیتهای میان دانشجویان مقابله کند و پایگاه اجتماعیاش را در
نمایشی بسیاری را حول مطالباتی همچون «رفتوآمد میان دانشجویان مجددا ً به دست آورد.

کتاب

تا  ۱۰سال بعد ،جمعیت این گردشگران به ۳۰هزار
نفر رسید .از ســال  ۱۳۴۲اجرای تور در خارج از
کشور را آغاز کرد .اولین تور خارجی به کشور مصر
با حدود پنج نفر گردشگر ایرانی برگزار شد .او روز
شنبه  ۱۱اردیبهشت بر اثر کهولت سن درگذشت.

نگاهی به كتاب «آلن روبگريه» نوشتهی «ژانين پ .پلوتل»

فرصتی برای زندگي

احمدرضا حجارزاده

نویسنده

فرانســه از تاثيرگذارترين فرهنگها و ادبيات در
مجموعهكشورهایاروپايیاست.جريانهایفكری،
ادبی و فلسفی زیادی از فرانسه سرچشمه گرفتهاند
و بخصوص بيشتر جريانهای پيشر ِو ادبی در قرن
بيستم ريشه فرانسوی دارند .از اين منظر آشنايی
با نويســندگان و نخبههای ادبی اين کشور مهم
جلوه میكند .نويسندههايی نظير مارسل پروست،
اوژن يونســكو ،روالن بارت ،لويی فردينانسلين،
آندره برتون ،ژان پلســاتر و آلن روبگريه كه هر
كدام از جهانبينی عميق و دســتاوردها و تجارب
ارزنــدهای در حوزه ادبيــات برخوردارند و نه تنها
در فرانســه،كه در سطح جهان با نوشتههای خود
جريانهای ادبي ماندگار ی بر جا گذاشتند اما به
راستی اين نويسندگان چگونه میتوانستند تا اين
حد بينظير ،دقيق و درســت بنويسند؟! كدام را ِز
ناگفته ،دليل ماندگاری نوشتههای آنهاست؟ نشر
ماهی چند سال پیش ،مجموعهی كوچكی با عنوان
«نويسندگان قرن بيستم» را روانهی بازار کرده بود
که به اين پرسشها ،پاسخ داده است .اين انتشارات
پيش از نیز نمونهای از همين مجموعه را دربارهی
نويسندگان روس چاپ كرده بود .جلد هفتم اين
ســری به نام «آلن روبگريه» ،با توضيح و تشريح
يك عكس يادگاری تاريخی آغاز میشود؛ تصويری
كه در آن جمعي متشــكل از بهترين نويسندگان
فرانســه يعنی آلن روبگريه،كلود سيمون،كلود
ندن ،روبر پَنژه ،ســاموئل بكت (با
مورياك ،ژروم ل َ ُ
اصالت ايرلندی) ،ناتالی ساروت (روستبار) و كلود
اوليه در مقابل «اديسون دو مينويی» (شركتی كه
ندن تأسيس شد تا آثار نهضت مقاومت
به همت ل َ ُ
فرانســه را چاپ و توزيع بكند) ايستادهاند .نقطه

یادداشت

سعید مسعودی
شاعر

دکارت میگوید«:من فکر میکنم پس هســتم»؛
حســین پناهــی میگوید«:ما میترســیم ،پس
هستیم» .هدف این نیســت که دو شخص با هم
مقایسه شــوند ،بل هدف ماقال دو شخص است.
انســان بدوی اولین باری که با پدیده تفکر مواجه
شد ترســید و اولین باری که ترسید احتماال قبل
از پدیده تفکر بوده اســت .پــس ترس غریزی در
وجود ما نهادینه اســت .شاید هم این دو رابطهای
شــبیه مرغ و تخم مرغ دارند ،امــا آنچه از متون
علمی برآمده گواه این اســت چنین نظریهای که
اول انســانها وقتی با پدیده تفکر مواجه شــدند،
گمان میکردند خدایان در سرشــان نشستهاند و
بــا هم حرف میزنند! به هر شــکل ،ترس چیزی

اشتراك اين نويسندگان ،اين بود كه هيچكدام به
«ايســم»ها و گرايشهای آن زمان پاريس تعلق
نداشتند و اهل كافهنشينی و تجمع در پاتوقهای
فرهنگی در محافل عمومی هم نبودند .آنها با نوعی
انتزاع ادراك حســي شناخته میشدند كه در آن
زمان نوآوری خاص گروهشان بود و چيزی نگذشت
كه جمع اين نويســندگان را به نام «رماننويسان
نويســان
نگاه» ناميدند و اندکی بعد اصطالح رمان
ِ
نو جای آن را گرفــت .كتابهای نامبرده به دليل
حجم اندكشان و عدم ضرورت ،فصلبندی نشده
و به صورت پيوسته ،شرح حال مختصری از تولد و
زندگی نويسنده مورد نظر را در خود جای دادهاند.
سپس به بیان خصوصيات و چگونگی آفرينش آثار
نويســندگان آنها پرداخته شــده .در جريان اين
واكاویهای ادبی ،نكات ريزی به چشم میآيد كه
میتوانند به اندازهی چند سال تحصيل در دانشگاه
مفيد و آموزنده باشند .اين مجموعه از سه ویژگی
خوب برخوردار است :نخست آنكه كتابها مصورند
و ميتوانيــد در پايان هر جلد ،تصاويری از زندگي
خصوصي و فعاليتهای نويسنده را مشاهده بكنيد.
دوم آنكه در خالل متن ،هر کجا توضيحی در باب
شيوهی نگارش نويســنده آمده ،براي روشنشدن
مطلب ،مثالی از متن كتابهای او نیز آوردهاند كه
باعث ســهولت در تفهيم موضوع ميشود .و سوم،
ترجمههای روان ،درست و خواندنی متن هستند
كه از دشــواری درك مطلب كاسته و نوشتههای
موجود را به آنچه در اصل اثر فراهم بوده ،نزديكتر
كردهاند .خوشبختانه از آلن روبگريه كتابهای
ارزشمنــدی در ايران به چاپ رســيده و به قدر
كافی ميان جمعيت كتابخوان شناخته شده است.
او پيش از نويسندهشدن ،مهندس كشاورزی بود،
ولي در سی سالگی همهچيز را كنار ميگذارد و به
نويسندگی و فيلمسازی رو میآورد.گرچه بيشتر
به اعتبار نوشــتههای خود شــناخته ميشود تا

میترسم ،پس هستم

غریبی اســت .داشتم به این مسئله فکر میکردم
تا آنا پناهی شــعری از پدرش«حسین پناهی» و
کتاب«نامههایی به آنا» را به اشتراک گذاشت .اول
ترسش آنجا بود که سربازهای دو به دو و سهبهسه
ایستاده در گوشههای خیابانها را به«سینا»هایی
(پسرش) سرتراشیده تشبیه کرده بود که عشق به
«ویسواوا» را به چکمهها و لباسهای ببری معامله
کرده بودند .جلوتر که میآید ،میگوید«:ما بیشتر
عمرمان را ترسیدهایم/ما میترسیم پس هستیم/ما
بیهیچ جرمی میترسیم/ما خوبیم و میترسیم/
خوبترینیم و میترســیم» .و به نظــرم یکی از
زیباترین فیلسوفانههای پناهی این چند جمله در
مورد ترس اســت .ما همواره و دائما در حال ترس
از گذشته ،حال و آیندهایم و خندهآوراینکه هیچ
جرم و جنایتی هم مرتکب نشــدهایم .ما بیش از
ترس به شک نیاز داریم اما متاسفانه ترس و زمان
رابطه مستقیم و بیرحمانهای با هم دارند و هرچه
سنمان باالتر میرود و تعلقاتمان بیشتر ،ترس خود

ساختههای سينمايياش .همچنين دو زندگينام ه
خودنوشــت دارد بــا عناوین «آينــه بازتابنده» و
«آنژليك» كه متمايز و به سبك پسامدرن نوشته
شــدهاند .در اين زندگینامهها ،واقعيت و داستان
در هم میآميزنــد و بر اين نكته صحه میگذارند
كه روبگريه در زندگی مثلهشــدهی نسلی كه از
رويدادهای جنگ جهانی دوم آسيب ديده ،سهيم
است و اين تاثيرپذيری در نوشتههای او پيداست.
میتوان درباره روبگريه گفت نويسندهای است كه
مانند بسياری ديگر از داستاننويسان ،در آثارش به
زندگي فرصتي دوباره میدهد .در صفحهی هفدهم
كتاب «آلن روبگريه» میخوانيد« :چشــمچران
نام رمان بعدي روبگريه اســت كه ســال 1955
به چاپ رســيد و موفق بــه دريافت جايزه پري ِد
كريتيك شد .بر سر اين رمان بحثي درگرفت كه
در يك طرف كسانی بودند كه از شگرد روبگريه
در عريانكردن فرم رمان ،هواداری میكردند و در
مقابل،كســانی بودند كه اين شگرد را كام ًال زننده
میدانســتند .روالن بارت در ميان گروه نخســت
جای داشــت و مقالهای با نام «ادبيات عينی» در
مورد رمان چشمچران نوشت كه به اندازه خود رمان
مورد توجه قرار گرفت».

را نیز ناخواسته بیشــتر کردهایم .شاید آن جمله
معروف نیچه ناشی از همین باشد؛«شاید کودکان
به خاطر نترسیدن و عدم رویش ترس در اقیانوس
ناخودآگاهیشان است که با جدیت هر موضوعی را
یاد میگیرند» .گوستاو فلوبر در مقدمه کتاب«بووار
و پکوشه» میگوید«:شاعران آدمهایی القیداند .این
القیدی را سالهاست که در موردش فکر میکنم.
بارهــا تجربه اش کرده ام به هر شــکل .فوئنتس
کتابی دارد به نام«آب سوخته» ،او خون را به آبِ
سوخته تشبیه کرده و این ترسناکترین ،بیقید و
بندترین و ترســناکترین تعبیری بود که از خون
دیده بودم .پناهی در اواخر شعرش دخترش را به
بدبینی و روی آوردن به کتاب خواندن برای تقویت
این بدبینی دعوت میکند .این حجم از تحیر است
که آدم را میترســاند .به نظرم ما تا میترسیم از
فکر کردن فرار میکنیم و تا فکر میکنیم به سمت
ترس گام برمیداریم .هر چه هست نمیدانم این دو
چگونه مرا به بازی گرفتهاند.

دنیای علم

کشف مولکول ضد پیری
دانشمندان در جدیدترین مطالعات خود یک قدم دیگر
به معکوس کردن روند پیری در انسان نزدیک شدند و
ممکن است اکنون راههایی عملی برای استفاده از این
دانش در اختیار داشته باشیم .بر اساس یک مطالعه
تازه منتشــر شــده در مجله  ،Natureدانشمندان
دریافتهاند که آســیب دیانای بیشترین تاثیر را در
این پدیده و بروز اغلب ویژگیهای پیری دارد .از نظر
فیزیکی ،هر ارگانیســمی هم متاثر از شرایط و آرایش
ژنتیکی و هم تأثیرات محیطی اســت .پیری با طیف
گســتردهای از ویژگیها در سطح مولکولی ،سلولی و
فیزیولوژیکی مرتبط اســت که شامل تغییرات ژنومی
و اپیژنومی ،کاهش عملکرد کلی سلولی و زیرسلولی
و از بین بردن سیســتمهای ســیگنالینگ و از بین
رفتن «پروتئوستاز» اســت .مطالعه جدید شواهدی
را جمعآوری کرده اســت که نشــان میدهد آسیب
دیانای موثرترین عامل در پیری فنوتیپها اســت.
محققان میگویند ،تالش برای معکوس کردن پیری

در انســان احتماال باید روی ترمیم آســیب دیانای
متمرکز باشــد .در ماه مه ســال گذشــته یک روش
پیری معکوس شــامل دادن پالســمای موش جوان
به موشهای مســن بــا موفقیت توانســت تغییرات
اپیژنتیکــی را در این حیوانــات معکوس کند که در
نهایت منجر بــه بهبود عملکرد اندامهای آنان شــد
و ســلولهای پیــر را پاک کرد .ایــن مطالعه به طور
موثری توانست موشها را تا ۵۴درصد جوان کند .در
همان ماه مه ســال  ،۲۰۲۰دانشمندان علوم اعصاب
موسسه فناوری ماساچوست( )MITآنزیمی معروف
به« »HDAC۱را کشــف کردند که ممکن اســت
در ترمیم آســیب دیانای مربوط به افزایش سن به
ژنهای شناختی و حافظه مرتبط باشد .دانشمندان در
این مطالعه مشاهده کردند که چگونه آسیب دیانای
در موشهــا با کاهش ســطح آنزیــم«»HDAC۱
ارتباط دارد ،اما پــس از تزریق دارویی که دوباره این
آنزیم را فعال میکند ،بهبود یافتند.

ذخیره قانونی:
مبالغی کــه بانک مرکزی از ســپردههای بانکهای
تجاری دریافت میکند تا در صورت بروز مشــکالتی
چون بحرانهــای مالی و ورشکســتگی و نظیر آن
بتواند از آن مبالــغ در جهت کمک به بانکها برای
رفع مشــکل اقدام کند .درصــدی که از جانب بانک
مرکزی اعالم میشود را نرخ ذخیره قانونی میگویند.

درست بنویسیم

کوشش كنیم چند جمله را با یك فعل به
هم عطف نكنیم:
هر چه شــمار فعلها و جملهها بیشــتر باشــد،
جملهها كوتاهتر و قابل دریافتتر میشوند:
پدرش عبداهلل از مردم بلخ در روزگار نوح پسر منصور
سامانی كه در آن عهد از شــهرهای بزرگ بود ،كار
دیوانی در روســتای خرمیثن در نزدیكی روســتای
افشنه پیشه و با دختری به نام ستاره ازدواج كرد.
این جمله بلند و نامفهوم را میتوان به چند جمله
كوچكتر تبدیل كرد:
پدرش عبداهلل نام داشــت .وی از مردم بلخ بود و
در روزگار نوح پسر منصور سامانی میزیست .بلخ
در آن عهد از شهرهای بزرگ بود .وی كار دیوانی
را در روســتای خرمیثن پیشه كرد .این روستا در
نزدیكی افشــنه بود .عبداهلل در روستای افشنه با
دختری به نام ستاره ازدواج كرد.

ترازین

توافق والدین برای حضانت فرزند

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

آیا والدین میتوانند توافقکنند که حضانت فرزندان
اعم از دختر یا پســر تا زمان رسیدن به سن رشد ،به
عهده مادر باشد؟
با توجه بهاینکه حضانت هم حق والدین است و هم
تکلیف آنان و طبق مــاده ۱۱۶۸قانون مدنی هر یک
از والدین میتواند ،حق حضانــت خود را با توافق به
دیگری واگذار کند و این قرارداد که نوعی عقد اســت
وفق ماده  ۱۰قانون مدنی الزمالوفاء است .بنابراین با
توجــه به مقررات قانونی کــه اولویت حضانت با مادر
است ،ممکن اســت ،حضانت فرزندان اعم از دختر یا
پسر تا هفت ســال یا بعد آن تا زمان رسیدن به سن
رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.

مجازستان
یهبار منتظر اسنپ بودم دیدم یه پیرزن وسط خیابون
با عصا وایســاده ماشــینا راه نمیدن بــره ،همون موقع
یه موتور دو تَرک قیافه ارازل وایســاد ،گفتم اینا دزدن،
یکیشــون رفت پیرزن رو رد کــرد ،به خودم گفتن چرا
قضــاوت کردی! همونطوری که نادم بودم از قضاوتم اونا
رفتن اونور چهارراه موبایل یه دختررو از بغل گوشش زدن
(فرانسعیدسام)
رفتن.
بهنظرم خیلیا فقط به خاطر یهنفر زندهن .یعنی وقتی
غم دنیا میریزه تو دلشون و دنبال دلیل واسه زندگی
میگردن ،ته دلشــون میگن «هنوز فالنی هستا».
محمود درویش این موضوع رو قشنگ گفته؛«هربار که
نگاهت میکنم جملهای آشنا به ذهنم میرسد؛ در این
سرزمین هنوز چیزی هست که ارزش زندگی کردن
(اورج جورول)
دارد».
 تو ایران یه ســری سایتا رو حتما باید فیلترشکن
روشن باشه تا بتونی باز کنی ،یهسری سایتا هم باید
فیلترشــکن خاموش باشــه تا بتونی باز کنی .واسه
یهسری سایتا هم فیلترشکن باید یه حالتی بین روشن
و خاموش باشه .یه ســایتم جدید کشف کردم باید
حتما دوتا فیلترشکن داشته باشی جفتشم خاموش
(عذرا تو بیا من برم)
باشه خیلی عجیبه.
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ابوالقاسم مهاجری متولد سال  ۱۳۰۳در بیرجند
بود و بنیانگذار اولین آژانس مسافرتی در ایران .او
به زبان انگلیسی تسلط کامل و به زبانهای عربی،
فرانسه ،آلمانی و اسکاندیناوی نیز آشنایی نسبی
داشــت .تاریخ شروع بهکار کردن آژانس مسافرتی
را به گفته خودش در مصاحبهای میتوان  ۱۱دی
ماه  ۱۳۲۴ذکر کرد .مهاجری گفته است«:نظر به
اینکه توســعه کار را در زاهدان فراهم نمیدیدم
لذا با مذاکره با مدیر شــرکت توانستم موافقت او
را به عنوان رئیس حســابداری شعبه تهران (که
در آن زمان خالی شــده بود) جلب کنم .از شنبه
۱۰فروردین ســمت ریاست حسابداری شرکت را
به عهده گرفتم .در اردیبهشت ماه همان سال خبر
آغاز فعالیت و پرواز هواپیمایی ایران در روزنامهها
به چاپ رسید .این شرکت در سال  ۱۳۲۳توسط
عدهای از بازرگانان و اشــخاص سرشناس آنروز
که غالبا سیاستمداران معروف و سرمایهداران بنام
بودند پایهگذاری شــده بود .در آن زمان ازکننده

مجلس شــورای ملی از زاهــدان ،تقاضا کردم به
مدیران شــرکت هواپیمایی ایــران توصیه الزم را
کرده تاکنندگی هواپیمایی ایران در زاهدان را به
ما واگذار کنند .به زاهدان برگشتم تا فعالیت در این
حرفه را آغاز کنم .در آن زمان فرودگاه زاهدان دارای
باند بســیار خوبی باقیمانده از جنگ جهانی دوم،
ولی فاقد تجهیزات ســاختمانی بود یعنی در واقع
بیابانی بود که هفتهای یک پرواز مشــهد -زاهدان
در آن انجام میشد .در اثر کمبود امکانات مشکالت
زیادی وجود داشــت .شایع شده بود کهکنندگی
شــرکت هواپیمایی ایران قراردادش را باکنندگی
آبادان فســخ کرده و در پی یافتنکننده مطمئن
است .فورا خودم را به تهران رساندم و با مراجعه به
هواپیمایی ایران و مذاکره طوالنی موفق به کسب
کنندگی آبادان شــدم» .دفتر آبادان مهاجرین و
شرکا در تاریخ  ۱۳۲۶/۸/۱۲افتتاح شد .مهاجری
در ســال  ۱۳۳۷ورود گردشگران خارجی به ایران
را آغاز کرد .اولین گروه خارجی او شش نفر بود اما

Vangelis Pavlidis- Greece

کشف گورهای باستانی عجیب در مصر
وزارت گردشــگری و آثار باســتانی مصر از کشــف یک
گورســتان در منطقه باستانی در استان دقهلیه در شمال
شرقی شهر قاهره خبر داده است .این گورستان شامل 68
گور اســت که به شــکل بیضی حفر شده و قدمت آنها به
دوره پیش دودمانی مصر حدود  6000تا  3150سال قبل
از میالد مسیح باز میگردد .همچنین  37گور مستطیلی
شــکل نیز در این محوطه یافت شــده که مربوط به دوره
باستانی موسوم به دوره میانی دوم (از سال  1782تا 1570
پیش از میالد) است .شش گور باقی مانده دیگر نیز به شکل
بیضی هستند که قدمت آنها مربوط به دوره پیش دودمانی
سوم مصر بین سالهای  3200تا  3000قبل از میالد مسیح
اســت .طبق اعالم وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر،
باستانشناسان از درون این گورها بقایای انسانهای بالغ و
کودکان ،اشیای مربوط به مراسم تدفین و کوزههای تاریخی
را کشف کرده اند .باستان شناسان چندی پیش نیز در مصر
دست به اکتشافی بزرگ زدند و با کاوش در منطقه جنوبی
شهر اقصر مصر بقایای یک شهر گمشده با قدمت بیش از
ســه هزار را کشف کردند .گفته میشود این شهر که آتن
نام دارد توسط «آمن هوتب» سوم ،نهمین پادشاه دودمان
هجدهم مصر باستان بنا نهاده شده که بین سالهای 1391
تا  1353قبل از میالد بر مصر حکمرانی میکرده است.

