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رو در رو با
 نماینده ایرانیان زرتشتی

آتش سده، دهم بهمن
 افروخته می شود

تعالیم اشوزرتشت ...

سابقه اش را تا حدودی 
مــی دانســتیم. اســتاد 
دانشگاه، معاون پیشین 
پارک علــم و فناوری 
یزد و دانشــگاه، استاد 
نمونه... پژوهشــگر  و 

کهن جشــن ســده، 
امســال نیز بــه آیین 
همــه  در  نیکانمــان 
شهرهای زرتشتی نشین 

برگزار می شود...

صلح و آشــتی: هنگامی 
که ملل و قبایل مختلف 
و  جنــگ  زمیــن  روی 
جــدال و قتل و غارت را 

کاری مباح دانسته...
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پیام دکتر اسفندیار اختیاری آتش سده، دهم بهمن افروخته می شود

به مناسبت جشن سده

اعتراض به خبر کذب سایت »شمیم والیت«

کهن جشن ســده، امسال نیز به 
آیین نیکانمان در همه شهرهای 

زرتشتی نشین برگزار می شود.
آیین جشن ســده، همزمان با روز مهر 
از مــاه بهمن برابر با  دهــم بهمن   در 
تمام شهرهای زرتشــتی نشین برگزار 
و آتــش پر فروغ آن در دمادم غروب 
بــا آرزوی صلح و دوســتی برای همه 

مردمان افروخته می شود.
جشــن ســده، جشــن پیدایش آتش، 
امســال نیــز همچون ســالیان پیش در 
کرمان با شــکوه هر چه تمــام تر و با 
حضــور ایرانیان عالقه مند به این آیین 
باســتانی در فضای باز محوطه  باغچه 
بوداغ آباد برگزار می شود. همکیشان 
کرمانی از مــدت ها پیش در تدارک 
برگــزاری این جشــن بــزرگ ملی و 
میهنی هستند. سده کرمان شامل برنامه 
هــای مرتبط به این جشــن و ســپس 
مراسم روشن کردن آتش سده توسط 

موبدان در هنگامه غروب است.
در یزد نیز امسال مراسم جشن سده در 
پیر رهگذر برگزار می شــود. بسیاری 

از همکیشــان به دعوت انجمن تفت و 
توابع مدت هاست که مشغول تدارک 
و آماده کردن این فضا برای برگزاری 

سده هستند.
امســال تورهای مختلفی نیز بســیاری 
از عالقه مندان را به شــهرهای کرمان 
و یزد برای حضور در آیین ســده می 
برنــد و از مدت هــا پیش هتــل ها و 
اقامتگاه های این شــهرها رزرو شــده 
اســت. عالوه بــر این در بســیاری از 
محله های زرتشــتیان یزد، نیز به طور 
جداگانه و با برگزاری مراسم فرهنگی 

و دینی، سده جشن گرفته می شود.
در تهران امسال جشن سده در مارکار 
تهرانپارس برگزار خواهد شــد و قرار 
اســت آتش ســده نیز هنگامه غروب 

آفتاب افروخته شود.
به همیــن مناســبت، دکتر اســفندیار 
اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس 
شورای اســالمی، نیز در بخشی از پیام 
خود کــه در ادامه خواهد آمد، ضمن 
شادباش این جشن نیاکانی می گوید: » 
ستوده باد اندیشه های پاک، قلب های 
پر مهر و اراده های اســتوار و شکست 
ناپذیــر و درودی دوباره بــر فرزندان 
دیــار پارس که با برپایی ســده به دنیا 
پیام می دهند که تنها مهر و دوستی از 

دل نیک اندیشی بر می خیزد.«
بنــا بر اعــالم صــورت گرفته، ســده 
تهران شــامل مراســم نیایش توســط 
هموندان کانون دانشــجویان زرتشتی، 

اســفندیار  دکتــر  شــادباش  پیــام 
ایرانیان زرتشــتی  نماینــده  اختیــاری 
در مجلــس، ســخنرانی موبــد دکتــر 
انجمن  فرنشــین  اردشیرخورشــیدیان 
موبدان، ســخنرانی رســتم خسرویانی 
فرنشــین انجمــن زرتشــتیان تهــران، 
اجــرای موســیقی ســازهای کوبه ای 
به سرپرســتی پانته آ کاویانی، اجرای 
بهنام  به سرپرســتی  موســیقی ســنتی 
به  جاوید، اجــرای حرکات مــوزون 
سرپرستی افسانه جمشیدیان و شاهنامه 
خوانــی بــه سرپرســتی پریــا ماوندی 

خواهد بود.
قرار اســت از ســاعت 17:15 مراسم 
اوســتا خوانــی، آتش نیایش توســط 
انجمن موبدان آغاز و سپس در ساعت 
17:45 آیین افروختن آتش ســده برپا 

شود.
مراســم جشن سده امســال با همیاری 
انجمــن زرتشــتیان تهــران، انجمــن 
موبدان، کانون دانشــجویان زرتشتی، 
ســازمان جوانــان زرتشــتی )فروهر(، 
خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان به همراه 
دیگــر ارگان هــای زرتشــتی برگزار 

خواهد شد.
در شــیراز، کــرج، اصفهــان و اهواز 
نیز جشــن ســده برگزار خواهد شــد. 
همچنین در تعدادی مدارس زرتشتیان 
با یک تغییر زمانی زودتر، آتش ســده 
افروخته و درباره فلسفه برگزاری این 

جشن توضیحاتی ارایه می شود.

خشنه اتره اهورهه مزداو
به نام داناي بزرگ هستي بخش

درود بــر فروهر پاک بــزرگ پیام آور 
آریایی، اشوزرتشــت اسپنتمان و آفرین 
باد بر گوهر راســتی و آنان که اندیشــه 
نیک و گفتــار نیک و کــردار نیک را 
سرلوحه کار خود قرار داده اند و سپاس 
از اهورامزدای یکتا و بی همتا، آن یگانه 
آفریننده سزاوار پرســتش که آذر، این 
فروغ پاک مینویــی را، این نماد بهترین 
راستی را، این نیکوترین آفریده اش را، 

به ما بخشید. 
آفرین باد بر خرد و وجدان همیشه بیدار 
و هوشــیار ایرانیان که از همان باســتانی 
تریــن زمانهــا، در پــی سودرســانی به 
دیگران بودند و با کشف گوهر سپندینه 
آتش و مهار آن به نیروی دانش و دستان 
پرتــوان خویش و پیشــکش ایــن یافته 
جهانتــاِب گرمابخِش ســودمند، جهان 
را تازه و جهانیان را خرســند و آســوده 

کردند. 
خوشا به نیک بختی ما که آتش در مهد 
مهر و راســتی، در سرزمین پرافتخارمان 

ایران اهورایی، کشف شد.
امروز هنگام جشن، شــادمانی و سپاس 
اســت. امــروز فرخنده روز مهــر از ماه 
بهمــن و روز چیرگــی نیکی بــر بدی، 
راستی بر دروغ، فروغ بر تیرگی و دانایی 

بر نادانی است.
"جشن سده، این جشن باستانی که نشانه 
غــرور و افتخار ملی اســت بــر همگان 

خجسته باد"
آتــش ســده کــه افروخته می شــود، 
نگاهمــان را به افالک خیره می ســازد 
و مــی آموزد کــه راســتی خواهان در 
جهان راســت قامتند و نگاهشــان رو به 
ســوی اوج. به ما می گوید که هر آنچه 
از جنس بهترین راســتی و پاکی است، 

جاودانه خواهد بود. 
ســتوده باد اندیشه های پاک، قلب های 
پر مهر و اراده های اســتوار و شکســت 
ناپذیر و درودی دوباره بر فرزندان دیار 
پارس که با برپایی ســده به دنیا پیام می 
دهند که تنها مهر و دوســتی از دل نیک 

اندیشی بر می خیزد.
باشــد که هر ســاله در کنار یکدیگر با 
افروختن شعله های آتش، بر پیمانمان در 
گسترش راستی و پاکی و آشتی استوار 
باشــیم و به همازوري با یکدیگر در راه 

راستی، بیش از پیش، افتخار کنیم.
                                             

  ایدون باد، ایدون ترج باد
 دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتي

دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده 
زرتشــتیان در مجلس شــورای 
اســامی، طی نامه ای رســمی 
به امام جمعه اصفهان، نســبت به 
انتشــار خبر کذب سایت »شمیم 
والیــت«، مبنی بر تشــرف یک 
زرتشــتی با نام  سورنا شجاعی به 

دین اسام، اعتراض کرد. 
در نامــه دکتر اختیاری آمده اســت: بنا 
بر اطالعات موجود، فرد معرفی شــده، 
در کل جامعــه زرتشــتیان ایران، وجود 
خارجــی ندارد و این خبر به نادرســت 

منتشر شده است.
وی در بخــش دیگــری از نامــه خود 
آورده اســت: عــدم راســتی در فضای 
سیاســی کنونی کشــور غیر از تشویش 

اذهــان عمومی نتیجه دیگــری نخواهد 
داشت و ســبب از بین رفتن همبستگی 
ملی، یکپارچگی قومی، دینی و فرهنگی 
کشــوری می شــود که افتخــارش در 
درازای تاریخ، تامین بســتری امن برای 

تمامی ادیان بوده است.
در ادامه متن کامــل نامه دکتر اختیاری 

می آید:
جناب آقاي آیت ا... طباطبائی نژاد

نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان

با درود
روز چهارشــنبه 16/دی مــاه/1394 در 
سایت رسمی "شــمیم والیت" خبری 
مبنی بر "تشــرف یک زرتشتی به دین 
اســالم" منتشــر گردید و به سرعت در 
شــبکه های مجازی داخلــی و خارجی 
گســترش پیدا کرد که نحوه تامین خبر 
و انتشار آن سئواالت بسیار زیادی را در 

اذهان پدید آورده است.
قبل از هــر نکته ای ذکــر این موضوع 
ضروری اســت که افتخــار پیروان دین 
اشوزرتشــت اســپنتمان،  "بزرگ پیام 
آور یکتا پرســت ایرانی"، آن است که 
"هر مرد و زن راه نیک و بد را شــخصا 
برمــی گزیند" و با اختیــار کامل اجازه 
انتخاب دیــن را دارد. بنابراین این اصل 
اولیه آزادی، در طول هزاران سال دست 
نخورده باقی مانــده و به آن افتخار می 
کنیم. اما این شــیوه تهیه خبر جای بسی 
شگفتی دارد. . بنا به نامه شماره 94/328 
مــورخ  1394/10/19 ریاســت محترم 

انجمن زرتشتیان اصفهان که به پیوست 
ارسال می گردد، چنین فرد زرتشتی در 
اصفهان وجود نــدارد و بنا به اطالعات 
موجود در کل جامعه زرتشــتیان، چنین 
فردی زرتشــتی نبوده و نیست و معرفی 
این فرد به عنوان یک زرتشــتی تعریف 
شــده در قانون "کذب محض" است. 
لذا تهیه خبــر، بدینگونه و بدون تائیدیه 
الزم، انتشــار "ناراســتی" را شامل می 

شود.
بحث بعدی گسترش این "عدم راستی" 
در فضای سیاســی کنونی کشــور است 
که غیر از تشــویش اذهان عمومی نتیجه 
دیگــری نخواهــد داشــت و ســبب از 
بین بردن همبســتگی ملی، یکپارچگی 
قومی، دینی و فرهنگی کشــوری است 
کــه افتخارش در درازنــای تاریخ تامین 
بستری امن برای تمامی ادیان بوده است 
و با تاکید بر آنکه مورد اعالم شده به دور 
از بیانــات رهبر گرانقدر انقالب مبنی بر 

حفظ یکپارچگی و وحدت است.
 لذا اینجانب اعتراض شــدید خود را از 
این روند اعالم می نمایم و درخواســت 
پیگیــری و اعــالم نتیجــه را از آن مقام 

محترم دارم.
در انتها از درگاه خداوند یکتا و بی همتا 
خواســتارم که تمام پیروان واقعی خود 
را به تنهــا راهی که وجــود دارد و آن 

"راستی" است هدایت نماید.
با سپاس

دکتر اسفندیار اختیاري
 نماینده ایرانیان زرتشتی
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 *برگزاری سدره پوشی دسته جمعی 
انجمن موبدان تهران در نظر دارد تا با همکاری انجمن زرتشتیان تهران 

، آیین سدره پوشی همگانی را برگزار نماید. 
این مراسم قرار اســت همزمان با آیین جشن خوانی به مناسبت سالگرد 

انقالب اســالمی در تاریخ هجدهم بهمن ماه برپا شود.
*برگزاری جام وهمن            

پانزدهمیــن دوره پیکارهــای تخصصــی والیبال جام وهمن ، از ســوی 
انجمن یانش وران مانتره برگزار می شود. 

این رقابت ها قرار اســت از بیســتم تابیست و ســوم بهمن ماه در سالن 
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شود.

زمان نامنویســی نیز از تاریخ 8 الی 12 بهمن و از طریق تارنمای رسمی 
   www.ashtad.ir/jamevahman : ایــن رقابت ها بــه آدرس

انجام خواهد شد.
تاریخ قرعه کشــی شانزدهم بهمن ماه اعالم شده است.

*کیخسرو خادم پدر شهید مهندس فرهاد خادم درگذشت
کیخسرو کیومرث خادم ، پدربهشــتی روان شهید مهندس فرهاد خادم 
و همســر خانم تاج گوهر خداداد کوچکی)خادم( شامگاه روز دوشنبه 

بیست و یکم دی ماه بر اثر بیماری درگذشت.
*برگــزاری بیســت و چهارمین ســالگرد روانشــاد آناهیتا 

ورجاوند   
مراسم بیست وچهارمین سالگرد شــادروان آناهیتا رشید ورجاوند روز 

ســه شنبه بیست ونهم دیماه در مهدکودک پرورش برگزار شد.
این مراســم دینی با حضور خانواده ایشــان، همکیشــان، کودکان مهد 

کودک و مسئولین جامعه  برگزار شد.
شادروان آناهیتا ورجاوند در روز 29 دی  ماه 1370 خورشیدی در سن 

26 سالگی و درپی بیماری، چشم از جهان فروبست. 
*اعام زمان نامنویسی در نمایشــگاه ابداعات و اختراعات 

همایش علمی      
امســال نیز همانند سال های پیشین کانون دانشــجویان زرتشتی در نظر 
دارد نمایشــگاه ابداعات ، اختراعات و ایده  های برتر را در دوازدهمین 

همایش علمی زرتشتیان سراسر کشوربرگزار نماید. 
هدف از برگزاری این نمایشگاه شناسایی و تقدیر از مخترعان، مبتکران 

و نوآوران زرتشتی است. 
امســال قرار اســت عالوه بر به نمایش گذاشــتن ایده هــا و اختراعات 
مبتکــران و مخترعــان، نمایشــگاه هایی نیز بــر پا می شــود که در آن 
آزمایش هایی را که اصل های علمی از آن سرچشمه گرفته اند اجرا و 

به نمایش گذاشته می شود.
این نمایشگاه هم زمان با برگزاری دوازدهمین همایش علمی در تاریخ 

29 و 30 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
*انتخــاب هیات مدیره و هیات رئیســه انجمن زرتشــتیان 

کوچه بیوک        
انتخابــات اعضــای هیات مدیره گــردش 12 انجمن زرتشــتیان کوچه 

بیوک برگزار و این انجمن هیات رئیســه خود را شناخت.
بر اســاس انتخابات انجام شــده در جلســه هیات مدیره، اعضای هیات 

رئیسه به این شرح است:افالطون یزدانی   رییس      
بهــروز جــراح      نایــب رییــس، بهرام کالنتری    حســابدار، رســتم 
پــای ســروی    دبیر، ســهراب یزدانــی     خزانه دار،فرامــرز بختیاری      

بایگانی،رامین امیرانی       عضو
همچنین آقایان کورش کالنتری و کــورش بختیاری به عنوان اعضای 

علی البدل این دوره انتخاب شدند.
در انتخابات بازرسین نیز خدارحم خداپرستی به عنوان بازرس اصلی و 

بهنوش بختیاری به عنوان بازرس علی البدل گزینش شــدند.
*انتخاب هموندان گردش بیســت و سوم انجمن زرتشتیان 

مریم آباد یزد        
هموندان گردش بیســت و سوم انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد انتخاب 

و در نخســتین جلسه ، هیات رئیسه  انجمن نیز تعیین شدند.
پــس از برگــزاری انتخابات هیــات مدیره و بازرس انجمن زرتشــتیان 
مریــم آباد یزد بــا حضور نماینده فرمانداری هفت هموند اصلی و ســه 
هموند جانشــین از بین 16 نامزد انجمن گزینش شدند و در اولین جلسه 
هموندان گردش بیســت و ســوم که در محل انجمن بــرای واگذاری 
مســئولیت   مختلف انجمن برگزار شده بود هموندان به این شرح قبول 

مسئولیت کردند:
مهربــان آفریــن  به عنوان فرنشــین ، مهربان بنشــائی به عنــوان معاون، 
خدایــار مهربانــی به عنوان حســابدار، فرزاد آتش بند بــه عنوان  دبیر، 
فریبــرز مالی به عنوان خزانه دار، ســهراب تیراندازی بــه عنوان عضو، 
ســروش مژگانی به عنوان عضو، آقایان اســفندیار خداداد نجمی، شاه 
جهان مالی و خســرو آتش بند نیز به عنوان هموندان جانشین این دوره 
انتخــاب شــدند. همچنین در این گــردش آقای کیوان مالــی به عنوان 

بازرس براي یک سال انتخاب شد.

خــبرهای کوتاه

وکیــل انجمن زرتشــتیان تهران اعام 
کرد: براســاس حکم صادره از ســوی 
دادگاه،حاجــب مرتاض بازنده اســت 
و زمین های غصب شــده مــارکار به 

زرتشتیان برمی گردد.
پرونده زمین های مــارکار یزد معروف به زمین 
های غصب شــده توســط مرتاض چنــد وقتی 
اســت که نگرانــی هایی را در جامعــه به وجود 
آورده اســت . این زمین ها کــه متعلق به انجمن 
زرتشــتیان ایرانی-بمبئی اســت و وکالت آن را 
انجمن زرتشــتیان تهران دارد، از حدود دو سال 
قبل ساخت و ساز غیر قانونی در آن شروع شده 

است. 

به دنبال آغاز این ســاخت و ســازها نامه نگاری 
هایی با اســتانداری، شــهرداری و شورای شهر 
یزد برای جلوگیری از این کار غیر قانونی انجام 
شد اما متاسفانه حتی با برگزاری جلسات متعدد 
بــه نتیجه ای نرســید از ایــن روی موضوع وارد 

دعوای قضایی شد.
پس از چند جلسه دادگاه، موضوع به کارشناس 
رسمی دادگســتری ارجاع شد و نظر کارشناس 
کامال ثابت کننده ادعا و حق انجمن زرتشــتیان 
تهران بــود اما در میانه راه مرتاض با ارایه الیحه 
ای تازه موضوع دیگری را دراین پرونده مطرح 

کرد .
دکتر حســین ســرتیپی، وکیل انجمن زرتشتیان 
تهــران درباره ی نتیجــه  رای دادگاه به صراحت 
گفت: ســرانجام نتیجــه  این رای اعالم شــده و 
حاجب مرتاض بازنده  این رای بوده است، زیرا 
دادگاه بــه آشــکارا حکم بر بی حقــی او اعالم 
کرده و او نتوانســته اســت هیچ دلیلی را مبنی بر 
انتقــال مالکیت این قطعه زمین ارایه دهد. گرچه 
بــه دلیــل برخی مالحظات شــکلی، نتوانســتیم 
رای مــورد نظر را در الیحــه دوم که ارتباطی با 
حاجــب مرتاض ندارد، دریافــت کنیم و نیاز به 
تکمیــل پرونده و ارائه مدارک بیشــتر در رابطه 
با انجمن ایرانی- بمبئی بودکه آن کار نیز انجام 
شده است و به دادگاه ارائه گردیده، بنابراین در 
دادگاه تجدیدنطر خواهیم توانست این بخش از 
رای را نیز به سود انجمن زرتشتیان تهران به پایان 

برسانیم.
وی ســخنانی که مبنــی بر بازنده شــدن انجمن 
زرتشــتیان تهران در این دادگاه گفته می شــود 
را بی ربــط دانســت و تاکید کرد که پروســه ی 
رســیدگی بــه پرونده هــای حقوقــی، زمان بر و 
دارای چنــد مرحله اســت و ما قطعــا برنده این 

پرونده هستیم.

یادواره شهدای ادیان توحیدی با هدف 
گرامیداشــت نام و یاد شهیدان برگزار 

می شود.
در این رابطه،  موبد دکتر اردشــیر خورشیدیان، 
فرنشین انجمن موبدان تهران گفت: ما زرتشتیان 
به نسبت جمعیت مان، شهدای بسیاری در جنگ 

داشتیم و به این می بالیم. 
وی افزود:بــه بــاور من برگــزاری یــادواره ی 
شهدای ادیان توحیدی بسیار ارزشمند است چرا 
که باعث حفظ هم بستگی وکشور  می شود و به 

دشمن این پیام را می دهد که در صورت تجاوز 
با دفاع مردم ما روبه رو می شود.

وی با اشاره به رفتار انسانی رزمندگان در جنگ 
هشــت ســاله ایران و عراق، گفت: ما به جنگ 
با عراق، دفــاع مقدس می گفتیــم از این رو که 
جنــگ در فرهنِگ ما، نامقدس اســت  و دفاع، 
حق همه اســت و در صورت یورش دشمن، ما 
ناچار به دفاع هســتیم. رفتار انســانی ما با اسیران 
عراقی در برابر رفتار غیرانسانی بعثی ها با اسیران 

ایرانی، بیانگر تفکر انسانِی ما بود.
فرنشین انجمن موبدان تهران، در باره ی تحوالت 
منطقه و جهان، گفت:کاِر دین ،انسان ســازی و 
وجدان سازی اســت و افرادی که هم اکنون دنیا 
را به این وضعیت کشــانده اند و میلیون ها انسان 
را به کشــتن می دهند، در کنــار تخصص خود 
وجدان آگاه و دین داری ندارند و به همین دلیل 

امنیت جهان را به هم ریخته اند. 
خورشــیدیان با اشــاره به ضرورت گفت و گو و 
هم بستگی ادیان توحیدی، گفت: همه ی پیامبران 
از سوی یک خدا آمده اند و آرمان شان، رسیدن 
به خــدا و کنار گذاشــتن اختالف ها و فرعیات 

است.

زمین های غصب شده مارکار به 
جامعه زرتشتی باز می گردد

آرمان پیامبران رسیدن به خدا
 و کنار گذاشتن اختالفات است

در خصوص خواســته آقای مرتاض راجع به الزام به انتقال حقوق خود در ملک موصوف به اتباع 
ایرانی نظر به عدم احراز انتقال مالکیت ملک از ســوی انجمن به آقای مرتاض و این که چه بســا 
در آینده با توجه به ضوابط جاری دولت بر تملک مجدد ملک مورد تنازع توسط انجمن موافقت 
نماید، لذا این قسمت از خواسته وارد و ثابت نمی باشد. حکم بر بیحقی وی صادر و اعام می دارد.
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مصاحبه

قرارمان یکی از روزهای اوایل زمســتان 
بود.روزی سرد و زمستانی. قرار در دفتر 
کارش بود. طبقه ســوم پالک 6 کوچه 
زرتشتیان. دفتری ســاده که او روزهای 
یکشنبه و سه شــنبه در آن تمام مدت 8 
ســال پذیرای همکیشــان بوده است . از 
او خواســتیم زودتر از موعد مقرر بیاید 
کــه فرصت کافی برای گفت و گو با او 
را داشــته باشیم، گفت و گویی متفاوت 
جهت پاســخگویی به برخی سواالت و 
شــبهات. او راس ســاعت آمد و گفت 
و گــو را آغاز کردیــم. مقدمه ای الزم 

نداشت. 
محور گفت و گو کارهای وی در دوره 
نمایندگی اش بود. کارهای تمام شــده 
و نیمه تمام. اصال او در این هشــت سال 
چگونــه زندگی کرده و چــه کارهایی 
انجام داده است؟ چرا کمتر کارهای در 

دست اقدامش را فریاد زده است و....
ســابقه اش را تــا حدودی می دانســتیم. 
استاد دانشگاه، معاون پیشین پارک علم و 
فناوری یزد و دانشگاه، استاد و پژوهشگر 
نمونه، دبیر کانون دانشــجویان زرتشــتی  
و... االن چند ســالی است که وارد دنیای 
سیاست شده و نماینده منتخب زرتشتیان 

در سال های اخیر است.
* آقای دکتر اختیاری شما به جز 
مجلس  در  زرتشــتیان  نمایندگی 
در  سمتی  چه  اســامی،  شورای 

مجلس دارید؟
یکــی از کمیته هــای مجلس شــورای 
اسالمی، کمیته پژوهش و فناوری است 
که در این 8 ســال بــا رای نمایندگان، 
ریاست آن را بر عهده داشته ام و افتخار 
می کنم که یک زرتشتی چنین پستی را 
داراســت. یکی از قوانین مهم و کلیدی 
کــه در این کمیته تدویــن و در مجلس 
بــه تصویب رســید و امروز بســیاری از 
کارشناســان آن را یکی از قوانین پایه و 
اساسی کشــور می دانند، قانون حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان است که به 
همین واســطه حتا در برنامــه گفتگوی 
ویژه خبری شــبکه 2 سیما و برنامه های 
مشــابه صدا و ســیما حاضر شــدم و در 
موارد مرتبط با آن، به خصوص موضوع 
پژوهش و فناوری، نظر داده ام و ســخن 

گفته ام. 
* موضوعی که شــما گفتید یک 
موضــوع کشــوری اســت، چه 
لزومی داشــت اصــا روی این 

مقوله کار کنید؟
فرامــوش نکنیــم که نماینده زرتشــتیان 
بمانند دیگر نمایندگان باید در پیشرفت 
کشور تاثیرگذار باشد. من به این معتقدم 
کــه جایــگاه نمایندگی جایگاه بســیار 

واالیی است و وقتی دراین جایگاه قرار 
می گیــری، باید برای پیشــرفت نه تنها 
ایرانیان بکوشــی.  بلکه کل  همکیشــان 
از سوی دیگر به واسطه تخصصم مورد 
نمایندگان  احتــرام مســئولین و دیگــر 
مجلــس بــوده ام و تــالش کــرده ام تا 
نماینده ی موثری نه تنها برای زرتشتیان 

بلکه برای تمام ایرانیان باشم.
* به نظر شــما نماینده زرتشتیان 
در مجلــس تــا چه حــد باید به 
گروه، دسته یا جناح سیاسی تعلق 

داشته باشد؟
قطعا نماینده زرتشتیان نباید وابسته وعضو 
یکی از جناح های سیاسی مجلس باشد، 
زیرا به واسطه قدرت و ضعف گرفتن آن 
حزب، جامعه زرتشتی ضربه پذیر خواهد 
شــد و در آن صورت، در هر دوره مورد 
غضب گروهی از نمایندگان قرارخواهد 
گرفــت کــه احتمــال دارد در دوره بعد 
مجلــس یا دولــت دیگــری، در قدرت 

باشند.
* شــما در دوره های نمایندگی 

تان عضو حزب خاصی نبودید؟
 مســلماً نــه، ولــي بــه عنــوان نماینده 
زرتشــتیان تمام تالشــم این بوده است 
کــه مــورد احتــرام همــه جنــاح های 
سیاســی داخــل مجلس باشــم، در همه 
تصمیــم هــای مهــم مجلــس از جمله 
رای اعتمــاد بــه وزرا، تصویب بودجه، 
تدویــن برنامه های توســعه و ... تالش 
و حضور موثر داشــتم، بــدون آنکه به 
صورت مســتقیم یک جناح را مخالف 
خــود کنم زیرا نتیجه اي به جز مخالفت 
بــا جامعه خوشــنام زرتشــتیان را در بر 
نمی داشــت. از ســوی دیگر به واسطه 
تخصصــم در زمینه پژوهــش و فناوری 
در نوشــتن الیحــه و تصویــب قوانیــن 
مرتبط نیز حضور مســتقیم و مشــخص 
داشــته ام. همیشــه تالش کــرده ام که 
جایگاه نماینده زرتشتیان را تاثیر گذار، 

متخصص و ویژه نگاه دارم.
* آقای دکتر، چرا هنوز مشــکل 
قانون مدنی  ماده 881 مکرر  این 

حل نشده است؟
در این 8 ســال اینجانب گاه به تنهایی و 
گاه بــا همراهی نماینــدگان دیگر ادیان 
الهــی، تــالش بســیاری برای حــل این 
مشــکل انجام دادیم. اولیــن طرحی که 
در این دو دوره مجلــس مورد پذیرش 
قــرار گرفت، طــرح اصالح ایــن ماده 

قانونی بود. 
برای حل این ماده قانونی که متاسفانه در 
سال 1370 در مجلس به تصویب رسیده 
، نمایندگان ادوار مختلف پیگیری ها و 

تالش های بسیاری کردند، حتا در دوره 
اي با اعالم نادرســت اینکــه، این قانون 
حل شده، مشــکالتی هم برای تعدادی 
از خانواده ها پیش آوردند. در طول این 
8 سال هم تالش های بسیاری انجام شد 
تا تبصره ای به این قانون اضافه شود که 
زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را از این 
قانون مستثنی کنند، اما متاسفانه با وجود 
همراهی رئیــس قوه قضائیه، مقننه و حتا 
دیــدار با برخــی مراجع تقلیــد و آیات 
عظام قم، مشخص شــده است که کلید 
حل ایــن موضــوع تنها، صــدور حکم 
حکومتی است، همچنان که مشکل دیه 
نیز به این طریق مرتفع شد. بر این اساس 
در ایــن رابطه با رهبــر گرانقدر انقالب 
نیز دیدار شده است و امید است مشکل 

این ماده قانونی هم حل شود.
مهمترین وظایف  نظر شــما  به   *
مجلس  در  زرتشــتیان  نماینــده 

شورای اسامی چیست؟
شرح وظایف وعملکرد یک نماینده در 
قانون اساســی و آیین نامه داخلی مجلس 
که از قوانین پایه کشور است، درج شده 
ولی به طــور کلی نماینــده رای خود را 
از تک تک افراد حوزه مســئولیت خود 
می گیرد و در برابرشــان پاسخگوست، 
بنابراین نماینده زرتشتیان هم، وکیل تک 
تک زرتشــتیان اســت و باید به همه آنها 
در چارچــوب قانون و مقدورات کمک 
کند. اینجانب هم بدون تفاوت بین افراد 
جامعه، ســعی کــردم اینگونه عمل کنم. 
از طــرف دیگر تک تک زرتشــتیان، با 
حضور در رای گیــری های انجمن ها و 
ارگان های زرتشــتی، آنان را نیز انتخاب 
می کنند بنابرایــن نماینده با انجمن ها و 
ارگان های زرتشــتی هم همراه اســت و 
در ایــن 8 ســال نیز اینگونه بوده اســت. 
مشــکالت تعدادی از انجمــن ها، چنان 
عمیق و پیچیده اســت که در این مدت، 
بیش از یک همراه، برایشان تالش کرده 
ام و خدا را سپاســگزارم که نتایج خوبی 

نیز برای جامعه به دست آمده است. 
نماینده زرتشــتیان همچنیــن باید حامی 
همــه انجمن ها و افراد جامعه زرتشــتی 
باشــد تا بتواند، پیش زمینــه امنی برای 
فعالیت های قانونی آنها به وجود بیاورد، 
در این راستا نیز بســیار تالش کرده ام، 
اگر بــراي یکي از افراد جامعه یا انجمن 
یا ارگان زرتشــتي مشکل به وجود آید 
و نیاز به حمایت داشــته باشــند، همیشه 
کوشــیده ام  در حد توانــم همکاري و 

همراهي الزم را انجام دهم.
عالوه بر این موارد، نماینده زرتشــتیان 
مانند دیگر نماینــدگان باید در موضوع 

قانون گذاری فعال باشــد که افتخار می 
کنــم کــه در تدوین قوانیــن بخصوص 
قوانیــن مربوط بــه پژوهــش و فناوری 

تاثیرگذاری مستقیم داشته ام.
* آقــای دکتر با ایــن همه کار 
چگونه به کارهای خود می رسید 
و چگونــه در اکثــر برنامه های 

زرتشتی حاضر می شوید؟
سخت است، بسیار ســخت. من نماینده 
زرتشــتیان در مجلس شــورای اســالمی 
هســتم، در طول این 8 ســال در جلسات 
مجلس حضور داشته ام و با توجه به اینکه 
رئیس کمیته پژوهش و فناوری هســتم، 
برای کمیته نیز وقت زیادی گذاشــته ام. 
همیشــه زمانی را که می توانستم درکنار 
خانــواده ام باشــم، صــرف حضــور در 
جمع همکیشــان کــرده ام و از این بابت 
بســیار خوشــحالم. بدون شک حضورم 
در بســیاری ازمواقع نیز تاثیرگذار بوده و 
باعث ارتباط بهتر و صمیمی تر نماینده با 
همکیشان وآگاهی از مسائل و مشکالت 

جامعه و حل آن شده است.
* روال کار شما چگونه است؟آیا 
شــما کارها را دنبال می کنید و 
پیشــنهاد می دهید یا مســووالن 

جامعه به شما رجوع می کنند؟ 
کارهــای انجام شــده در جامعــه، نتیجه 
یک کار تیمی اســت. نماینده به انجمن 
ها و جامعه زرتشــتی مــوارد مختلف را 
پیشــنهاد می دهــد، یا انجمن هــا آنها را 
پیشنهاد می دهند، ســپس باید شرایط را 
مهیــا کرد، مشــکالت قانونی را برطرف 
کــرد و در نهایت کمک و پشــتیبانی و 
راهنمایی کرد تــا یک کار یا یک طرح 
انجام شود. بنابراین این جمله که من این 
کار را انجام داده ام، از پایه اشتباه است و 
در این راه نباید فراموش شود که کیفیت 
هیــچ گاه، حد و مرز نمی شناســد و هر 
کاری می تواند و باید به سمت پیشرفت 

و بهتر شدن حرکت کند.
* آقای دکتر چند سال است که 
وزارت  بودجه  تقسیم  و  تخصیص 
کشــور میان همه انجمــن ها و 
سازمان ها و ارگان های زرتشتی 
امتیازدهی  جــدول  اســاس  بر 

رو در رو با نماینده ایرانیان زرتشتی
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مصاحبه

فعالیت های مصــوب در همایش 
انجمن ها و سازمان های زرتشتی 

سراسر کشور صورت می گیرد؟
ایــن بودجــه از ابتــداي دوره نمایندگي 
مــن، از ســال 1387 با تصویــب انجمن 
ها و ارگانهاي زرتشــتي داراي شاخص 
مشــخص شــد و از حالــت قبــل خارج 
گردیــد. این بودجه که فقط به حســاب 
انجمن هــا واریز مي شــود کــه پس از 
تصویــب توســط انجمــن هــا، توســط 
خودشــان هم پرداخت مي شود. حسابها 
هم کامال مشــخص و شــفاف در اختیار 
انجمن ها است و آنها پرداخت مي کنند. 
* در بخش آمــوزش و بخصوص 
آموزش دینــي در این مدت چه 
اقداماتی در جامعه صورت گرفته 

است؟
افزایــش کیفیت مدارس یکــی از برنامه 
هایی اســت که در این هشــت ســال به 
شدت به آن توجه شده و در دست اجرا 
بوده اســت. در این راه قــدم های خوبی 
نیز برداشــته شده، از تعویض مدیر گرفته 
تــا انتخاب آموزگاران در حد مقدورات 
و طرح های زیادی هم در دســت برنامه 

ریزی و اقدام است.
 در کارگروه دینی هم، افراد فعال انجمن 
ها بــرای انجام بهتر امــور، دور هم جمع 
شــده اند که نتیجه بارز فعالیت های آنها، 
تغییرات مثبت آموزشــی در کالس های 
دینی از جمله برگزاری کالس های دینی 
متمرکز در یزد،  نوشتن کتاب های دینی و 
آموزش اوستای دوره دبستان، هماهنگی 
آزمون ها، برگزاری دوره های بازآموزی 
بــرای تقویت بنیه های آموزشــی مربیان، 
حل شــدن مشــکل آزمون تیزهوشان و... 
بــوده اســت. امســال طــرح فعالیت های 
پرورشــی کالس های دینــی نیز در حال 
اجرا است . یکی از مهمترین اقداماتی که 
در این بخش صــورت گرفت اختصاص 
اعتبار ویژه و مجزا به عنوان ســرانه دانش 
آموزی، برای افزایــش کیفیت و رایگان 
شــدن آموزش دینی برای دانش آموزان 

زرتشتی است.
اما الزم اســت تاکید مجدد داشــته باشم 
که من ادعــا نمی کنم این کارها را انجام 
داده ام بلکه همیشــه همراه همه انجمن ها 
و فعــاالن اجتماعی بوده ام و در حد خود 
تالش کرده ام که زمینــه را ایجاد کنم تا 
تالش همه دلسوزان جامعه زرتشتی به ثمر 

بنشیند. 
پرونده  از  یکــی  آقای دکتــر   *
هایی که پس از ســال ها به نتیجه 
رســید زمین های شاه هرمز زرند 
کرمان بود، موضــوع این پرونده 
و روال کاری که صورت گرفته را 

بفرمایید؟
یکــي از پرونده هاي مهم کــه در دوران 
نمایندگي من به نتیجه رسید، باز گرداندن 
موقوفه شــاه هرمز زرند کرمان، که بخش 
وســیعي از شهرســتان زرند و ســندها و 
پالک هاي این شهرســتان را شــامل مي 
شــود، بــه جامعــه زرتشــتیان بخصوص 
کرمانــي هاي عزیز بــود. برگرداندن این 
موقوفــه در تالشــهاي قبــل متاســفانه به 
نتیجه منفي رســیده بود ولی ســرانجام با 
پیگیــري هایی که انجام شــد، نظر قطعي 
دیوان عالي کشور به نفع انجمن زرتشتیان 
کرمان صادر گردید و این انجمن در حال 
برنامه ریزي براي اجرایي کردن این حکم 
اســت که قدمهاي خوبي نیز در این راستا 

برداشته شده است.
زایشگاه)بیمارستان(بهمن  برای   *
یزد بعد ازچند دهه ســند رسمی 
تاکنون ســند  گرفته شــده، مگر 

داشت؟
زایشــگاه بهمن که یک ملــک حقوقي 
متعلق به جامعه زرتشــتیان است، از ابتدا 
داراي ســند رســمي نبود که بر اثر آن، 
اتفاقــات حقوقي و اجتماعــي خاص نیز 
براي آن پیش آمده است. اما خوشبختانه 
پس از ســالها، چندی پیش داراي ســند 
رسمي به اســم انجمن زرتشــتیان تهران 
شــد و از نظر حقوقي و قانوني نیز انجمن 

پیگیر امور آن است.
* سرانجام پس از مدت ها، جشن 
ســده  مانند جشــن  بزرگ  هاي 
کرمان و جشن مهرگان ثبت ملی 
شد.این کار چگونه صورت گرفت 
و شــما در این راستا چه اقداماتی 

انجام دادید؟
جسن ســده کرمان بزرگترین جشن سده 
اي است که در ایران اهورایي در سالهاي 
متمادي با شکوه هرچه تمامتر برگزار مي 
شود. لزوم ثبت این میراث معنوی فرهنگي 
از آن رو که ماندگاری آن پایدارتر شود، 
قابــل انکار نیســت. که خوشــبختانه این 
جشن باشکوه با همکاري میراث فرهنگي 
کرمــان، انجمن زرتشــتیان کرمــان و با 
همراهــي اینجانب، به عنــوان میراث ملی 
ثبت میراث فرهنگي گردید. این موضوع 
براي جشــن مهرگان و تعدادي از جشــن 
ها و مراســم دیگر نیز انجام شــد. در این 
راستا راه اندازی مجموعه ای آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه دین و فرهنگ و زبان 

و تاریخ ایران باســتان با مجوز رســمی از 
وزارت علــوم و تحقیقات تحت نام گروه 
پژوهشی یادگار باســتان را نیز در دستور 
کار خود قرار داده و به انجام رســانده شد 
تا ساختاري مناسب براي به نتیجه رساندن 
اینگونــه مــوارد و پژوهش هــا با حضور 

متخصصان وجود داشته باشد.
مــورد ســاخت آدریــان  * در 
مارکار  وهمچنین  تهــران  بزرگ 

تهرانپارس توضیح دهید؟ 
مــارکار  مجموعــه  و  بــزرگ  آدریــان 
تهرانپــارس متعلق بــه انجمن زرتشــتیان 
گذشــته  زمانهــاي  در  اســت.  تهــران 
تالشــهاي بســیار زیــادي براي ســاخت 
مجموعــه آدریان بزرگ انجام شــده بود 
که متاســفانه به دالیل گوناگون به نتیجه 
نرسید. خوشــبختانه با پیگیري هاي انجام 
شــده، فاز اول آدریان بــزرگ که حدود 
4000 مترمربع است، با بیش از 40 درصد 
پیشرفت فیزیکي، در دست ساخت است. 
الزم به توضیح اســت که طــرح آدریان 
بــزرگ در چهار فاز و در حدود 28 هزار 
مترمربع است. در اینجا الزم است از تمام 
همراهــان این پــروژه مهــم و تاثیرگذار 
جامعــه،  بخصوص نیــک اندیش بزرگ 
مهنــدس یگانگي و بنیاد خیریه ســیروس 

یگانگی سپاسگزاري کنم. 
الزم بــه یادآوری اســت کــه پیگیری و 
همراهی بــا انجمن زرتشــتیان تهران در 
زمینــه گرفتــن مجوز ســاخت، تخریب 
بنای نیمه کاره و فرســوده انتهای مارکار 
تهرانپارس و آغاز به ســاخت مجدد این 
فضا بــه عنوان یــک مجموعه ورزشــی 
تخصصــی تحت نظــارت و سرپرســتی 
انجمــن زرتشــتیان تهران و بــا همراهی 
مهندســین و خیراندیــش ســاخت ایــن 
مجموعه ورزشــی جناب آقای خراشــه، 
بعد از ســال ها نیز، از اقدامات ســازنده 

انجام شده در این مدت است.
* از دیگر طرح هایی که در این 

مدت انجام دادید، بگویید؟
برخي از طرح هایــي که با همراهی همه 
دلسوزان، انجمن ها و ارگانهای زرتشتی 
به ثمر نشسته را، بصورت خالصه و مثال 

وار می گویم:
در  مــارکار  دبســتان دخترانه  اختصاص 
یــزد ویژه دانش آموزان زرتشــتی، ثمره 
کار و تالش بســیار و همراهی بسیاری از 

دلسوزان جامعه بود.
اکنــون در یزد شــاهد راه انــدازی موزه 
تاریــخ و فرهنگ زرتشــتیان )مــارکار( 
هســتیم؛ شــهری که به راحتی نمی توان 
مجوز یــک نمایشــگاه ســاده در حوزه 
فرهنگ و دین زرتشتی را در آن گرفت، 
امــروز میزبان یک مــوزه دائمی در زمینه 
تاریخ و فرهنگ زرتشتی است. این کار با 

همراهی نیک اندیشان بخصوص خانواده 
شادروان شــاه جهان گودرز و گروهی از 
جوانــان کارکشــته و متخصص صورت 

گرفت. 
بخش خاکــی ورودی پیرســبز امروز با 
زیرســاخت خوب، آســفالت شده است 
ایــن کار نیز نتیجه یک کار تیمی اســت 
که بــا همراهی انجمن متولــی و نماینده 

صورت گرفت.
تالش قانونی برای بازپس گیری بخشــی 
از زمیــن های مــارکار یزد معــروف به 
زمیــن هــای 40/20/40 تحــت وکالت 
انجمــن زرتشــتیان تهران و حق مســلم 
جامعه زرتشــتی اســت و از حــدود دو 
ســال پیش، بصورت کامال غیرقانونی به 
تصرف شــخصی درآمده و هنوز هم این 
پرونــده تا حصول نتیجه قطعی در جریان 

و تحت پیگیری شبانه روزی است. 
همچنیــن تخصیص اعتبار از طرف دولت 
برای تجهیز پیــر رهگذر یزد برای برپایی 
هر چه باشکوهتر جشن سده، ثبت کرسی 
پژوهشــی شــادروان دکتر مینا ایزدیار و 
تخصیص اعتبار برای طرح های پژوهشی 
حــوزه بیمــاری هــای ژنتیکی خــون از 
طــرف معاونت علمي و فناوري ریاســت 
جمهــوري بــرای متخصصان زرتشــتی، 
همچنین همکاری مســتقیم بــا ارگان ها 
بــراي بهبود شــرایط زندگي همکیشــان 
مانند تجهیز و توزیع سیستم برق مجموعه 
دینی فرهنگی رستم باغ تهران به صورت 
کنتورهــاي مجــزا، رایگان شــدن هزینه 
هــاي مصرفــي بــرق و آب و گاز اماکن 
دینی زرتشــتیان سراسر کشور با تصویب 
قانون مربوطه در مجلس به صورت دائم، 
برگرداندن بخشــی از زمین های متعلق به 
ســازمان جوانان زرتشتی تهران)فروهر( با 
همیاری این ســازمان، تشکیل کمیته فني 
زیارتگاه ها و مکان هاي دیني زرتشــتیان 
جهت بازســازي مکان هاي دیني و آییني 
زرتشــتیان که این کمیته تاکنون کارهاي 
زیربنایی، ارزشــمند و ماندگاري را انجام 
داده و در دست انجام دارند، تامین بودجه 
و تخصیص آن به برنامــه هاي مختلف و 
متعدد کانون دانشجویان زرتشتی و دیگر 
جوانان زرتشــتي هم، نمونه هایی دیگر از 
این موارد است. البته این موارد بخشی از 
کارهای انجام گرفته در این مدت اســت.
الزم بــه توضیح اســت کــه در تمام این 
مدت 8 ســال کارهای انجام گرفته شــده 
به صورت پیوسته و مستمر توسط ماهنامه 
پارسنامه و ســایت برســاد به اطالع کلیه 

همکیشان رسانده شده است.
* و آخریــن ســوال، بزرگترین 

آرزویتان برای جامعه چیست؟
پیشــرفت، ســربلندي و افتخار براي جامعه 
خوشنام زرتشتیان، ایدون باد ایدون ترج باد.

رو در رو با نماینده ایرانیان زرتشتی



مش
هما

شه 
ات

و د
نه

 -ه
-یه

ا13
ا-1

-ی
مهن1

و1ه
ما

را
نه

اهم
هنی

مهد
و 1

هها
د1ه

ی

6

فرهنگ

ورستان

تعالیم اشوزرتشت... 
چکیده سخنرانی موبد موبدان رستم شهزادی، 18 

خورداد ماه 1325 ، سالن دبیرستان فیروزبهرام

اینک جداگانه و مختصراً به شــرح هر 
یک از این تعالیــم که مجموعاً تحت 
عنوان »اصول آیین )اشو(زرتشت« در 

می آید می پردازیم.
1- صلح و آشــتی: هنگامی که ملــل و قبایل 
مختلــف روی زمین جنگ و جــدال و قتل و 
غــارت را کاری مباح دانســته و ریختن خون 
برادران و افراد بشر را امری عادی می شمردند، 
اشوزرتشــت ترقی و تمدن را در سایه امنیت و 
صلح دانســته. طبق گاتهای 32 بند 4 در مذمّت 
از طرفــداران جنگ می فرمایــد:» از زمانی که 
شــما بر آن شدید که به مردمان بدترین صدمه 
وارد آوریــد از ارادهء اهورمــزدا گریــزان و از 
آیین مقدس او روی گردان شــدید.« باز در بند 
بعد در منع قتل و خونریزی می فرماید:» کسی 
که مردمان را از حیات محروم سازد و در تباهی 
زندگی بشر بکوشد ما او را از پیروان بداندیشان 

و بدکرداران می شماریم.«)هات 29 بند 10(...
2- آزادی فکر و اندیشه: زمانی که پیشوایان و 
علمای جهان روح آزادمنشی و ابتکار را از بشر 
سلب کرده و در مدارس و معابد فقط معتقدات 
و فرضیــات معموله قدیم را بــه جوانان تلقین 
مــی کردند و به جز تقلیــد کورکورانه به هیچ 
فردی تخّطی از آن حدود فکری را اجازه نمی 
دادند، اشوزرتشــت در نشر آزادمنشی پرداخته 
و طبــق گاتها در یکی از ســخنرانی های خود 
در برابر جمعیت بزرگی از مرد و زن چنین می 
فرماید:» ای مردان و زنانی که از نزدیک و دور 
برای شــنیدن گفتارم گرد آمده اید، به سخنان 
مهین گوش فرا دهید با اندیشه روشن و ایمانی 
درست در آنها بنگرید و سپس اگر صّحت آن 
را تصدیق  کردید، پیروی نمایید.« و در این آیه 
جملهء بسیار گرانبهایی است که فرموده: هر مرد 

و زنی باید با عقیدهء آزاد زندگی کند.
3- یکتاپرســتی: ســومین تعلیم حقیقت)اشو( 
زرتشــت تعلیم وحدانیت و یکتاپرستی است. 
در مذهب قبل از )اشو(زرتشت مانند برهمایی، 
یکتاپرســتی وجود نداشــت و برای هر یک از 
مظاهر طبیعت و حتــا صفات معنوی، معتقد به 
خدایان جداگانه بودند که در بین آنها سه خدا 
که یکی، خــدای آفریننــده و دیگری خدای 
پرورنده و ســوم، خدای نابــود کننده و مرگ 
باشــد، برترین مقام را در بین سایر خدایان دارا 
بودند ...تا هنگامی که مصلح حقیقی و قهرمان 
راستی یعنی اشوزرتشــت به عالمیان ندا در داد 
که هورمزد را به یگانگی بشناسید و او را ستایش 
کنیــد زیرا او ) ایک تن( یکتــا و در عین حال 
داتاچه سراتاچه باتاچه یعنی»دهنده، نگهدارنده 

و میراننده همه چیز است«...
4- قانون اشــویی: دانشمندان و علمای دین در 
عصر )اشو(زرتشــت صفا و سالمتی روح را با 
پاکی و بهداشت تن توام نمی پنداشتند و طهارت 
و پاکیزگی را الزمه ستایش و خداشناسی نمی 
دانستند مخصوصا در مصر و بابل و ... با وجود 
اینکه برای بشر امروزی درک فواید پاکیزگی 
و بهداشت تن کار آســانی است ولی در زمان 

ظهور اشوزرتشت که عقیدهء توام بودن کثیفی 
با خداپرستی عالمگیر شده بود ندای معروف آن 
پیامبر که فرمود:»پاکی تن اشــویی روان است« 
چــه حرف تــازه ای بود و در عیــن حال با چه 

مخالفتی روبرو شد.
5- منع قربانی های خونین: مردمان زمان )اشو(

زرتشت برای تسکین غصب و جلب رضایت 
خداوندان خود در مواقع قحطی، بیماری و آفت 
و حاجت خواستن، هزاران حیوانات بی زبان را 
در پای خدایان خود قربانی کرده و )آن اشــو( 
طبق آیــه 32 گاتها فرمود:» نفریــن تو ای مزدا 
به کســی باد که از تعلیمات خود مردمان را از 
نیکوکاری باز می دارد و فریاد شادی حیوانات 
را برای خداوند قربانی می کند.« در جای دیگر 
می فرماید:» ای انســان بهتریــن قربانی در نظر 

اهورامزدا، قلبی پاک و ایمانی درست است.«
6- جهانداری و کار و کوشــش: دانشمندان و 
روحانیون عهد آن اشو مانند صوفیان کنونی، دنیا 
را دار فنا و دلبســتگی به جهان را کار نابخردانه 
می پنداشــتند... در چنین هنگامی واضح است 
اشوزرتشــت با چه شــهامتی روحی مجهز بود 
کــه فرمود:» تنی و روانی، گیتی و مینو«... با این 
دستور بزرگ اشوزرتشــت به عالمیان فهماند 
که زندگی کردن جز در ســایه کار و کوشش 
فراهم نشود و آن اشو سرمشق و هدف جهانیان 
را »خشثروئیریه« یعنی نیروی کار و سروری قرار 

داد ...
7- فلسفه ســپنتامینو و انگره مینو: ... همه متفق 
الرای می گویند که اشوزرتشت دنیا را رزمگاهی 
بین نیروی خوبی و بدی قرار داده و عموم بشــر 
را در ایــن نبرد بر له نیکی و بر علیه بد به جهاد 
واداشته ]که[ بزرگترین سرمشق زندگانی و یگانه 
راه عملی برای نیل به مراحل تکامل جســمی و 
روحی است و در اثر همین تعلیم بود که ایرانیان 

را روحاً و جسماً متین و برومند بار آورده...
8- تســاوی حقوق مرد و زن: این حکم توسط 
)اشو(زرتشت در زمانی به جهان ابالغ شد که زن 
در حکم حیوانات باری بود و هندوان زنان را با 
شوهر متوفی خود در یک جا می سوزاندند ... 
و اقوام کلده و آشــور آنان را مانند حیوانات در 
پای خدایانشان قربانی می کردند و حتا اروپاییان 
تا قرون وسطی مقامی را برای زن قائل نبودند و 
حتا زنان شوهر دار نیز از خرید و فروش و معامله 

امالک و دارایی خود منع می شدند.
9- تعلیم و تربیــت: را برای عموم طبقات الزم 
می دانستند در حالی که پیشوایان و روحانیون بنا 
بر ذکری که گذشت کسب دانش و فرهنگ را 
مختص خود پنداشته، طبقات پست را به اجبار از 

آن باز می داشتند.
10- خیــرات و مبــرات: در یتــا اهــو مــی 
خوانیم:خشــنودی اهورامزدا از آن کسی است 

که بینوایان را دستگیری نماید.
11- میهن دوستی: که سراسر نامه های اوستا پر 

است از این گونه شواهد.
12- جاودانی روان: که بنا به عقیده دانشمندان 

اروپایی بعداً در مذاهب دیگران نیز وارد شد.
13-  هومــت و هوخــت و هورشــت: کــه 
اشوزرتشت جامع جمیع فضایل نیک اخالقی 

بشر را در این سه کلمه کوتاه مختصر کرد.
طبق مراتب باال خواهیم دید که اشوزرتشــت 
چــه تعلیمات و قوانین مفید و در عین حال تازه 
به جهان آورد. تعالیمی که هرگز قبل از آن بشر 
نه شنیده بود و نه در حیطهء فکر خود اندیشیده 

بود...

عدالــت و دادگــری از صفــات بارزه 
خدای هستی بخش است. او دادآفرین 
و دادگســتر بی چون و چرای هســتی 
است. داد او، قانون ازلی و ابدی اشاست 
که از روز نخست بر هستی برقرار نموده 
و خواســت خویــش را بر شــناخت و 
پذیرش و گســترش آن توسط انسانها 
قرار داده است و تا روز واپسین، یگانه 
حکم چیره بر جهان و جهانیان اســت. 
شــالوده و بند بند وجود انسان؛ که جز 
مهم و سرنوشــت ساز هستی است، نیز 
همیشه طالب و در جستجوی عدالت بر 

مبنای قانون الهی بوده است.
مبارزه همیشگی نیکی و بدی ، که بی 
شک با خود آسیب های مینوی و مادی 
فراوانــی به همراه دارد، بــر پایه همین 
قانون و میل به برقــراری عدالت الهی 
معنا یافته و نوید پیروزی نهایی نیکی بر 
بدی، خواسته به حق همه پیروان راستی 

و عدالت خواهان جهان است. 
هــات 32 بنــد 7: »هیــچ کــدام از آن 
گناهکاران از مفهوم پیشرفت واقعی که 
در اثر کار و کوشش حاصل و زندگی به 
انسان می آموزد، آگاه نیستند و از آزمایش 
آتشین بی خبرند. ای هستی بخش دانا! تنها 
تو از فرجام گناهکاران آگاهی و درباره 

آنها داوری خواهی کرد.«
در گاهان اشوزرتشت، اهورامزدا خود 
یگانه قانون گذار حقیقی جهان و برقرار 
کننــدهء آن و در نهایــت، داور کردار 
مردمان جهان است. خالق جهان بر پایه 
همه آگاهی و همه توانایی خویش، اشه 
را بر جهان حاکم و از طریق راهنمایان 
زندگــی و پیامبــران آن را جهانیــان 
شناســانده و به برقــراری آن اقدام می 
نماید و در نهایت به واسطه فروغ مینوی 
خویش یعنی آذر ، داوری نهایی را میان 

دو گروه به انجام می رساند. 
...ای مــزدا به وســیله فــروغ فروزانت 
سرنوشــت هر دو گروه را تعیین فرما.

)هات 31 بند 19(
آتش با فروغ جاودانه خود و شعله های 
ســر بر فلک  ســاییده اش، نماد پیوند 
دو جهان  گیتی و جهان مینوست. این 
گوهر دردانه، که تن سوزانش از جنس 
زمین و شــعله هایش با کششی عجیب 
رو به آسمان است، نگاه عقل را به خود 
خیــره میکند و بی درنــگ آتش جان 

را بــه دنبال خود به ســوی جانانه اش؛ 
اهورامزدا، روانه می کند. این کشــش 
ازلی عاشق به معشــوق را اشارتی این 
جهانی الزم بود تا دیدهء سر را به دیدهء 
دل نزدیکتر ســازد و ایــن ممکن نبود 
مگر با پرســتش ســو )قبله( قرار نهادن 

فروغ آتش.
آتشــی که روشــنگری، جان بخشــی 
و ســوزانندگی در ذاتش نهفته اســت. 
آتشــی که نماینــده ایــن جهانی برای 
بهترین راســتی یا اشاوهیشتاســت و از 
هــر خصلتــش، ذره ای در وجــود ما 
نهاده شــده است. روشنگری و آشکار 
کردن حقیقت که باعث تقویت توانایی 
تشخیص درســت نیک از بد در انسان 
اســت، همان چشــم خــرد و وجدان 
آدمی است. آموزش های دانای پارسا 
که خردمندانه اســت، بهترین وســیله 
برای بر هم زدن نقشــه تهدید و نفرت 
هواخواهان دروغ نسبت به دلباختگان 
مزداســت)هات 32 بند 16(. آموزش 
هایی که درمان بخش زندگانی اســت 

)هات 31 بند 19(
مشــابه خصلت جان بخشــی آتش در 
انسان را باید در تکاپو و جنب و جوش 
او بــرای گســترش حقیقت و راســتی 
جســت که خونی دوباره در رگ های 
خشــکیده زخم خوردگان از دروغ و 
خشــم و نفرِت دروغپرســتان، جاری 
می کنــد و به زندگانی سراســر نیکی 
امیدوارشــان می سازد. ســوزانندگی 
آتــش را بایــد در روحیــه مبــارزه و 
شجاعت دانای پارسا یافت که در برابر 
گسترانندگان دروغ و نفرت و خشم با 
سالح اشویی و دانایی ایستادگی کرده 
و بدی را با چیرگی نیکی و راســتی از 

صحنه زندگی حذف می کند.
سده نزدیک است و امسال نیز بار دیگر 
با برافروخته شدن آتش بزرگ آن، زیر 
لب زمزمه می کنیم:»ای خدای هستی 
بخش ما، فروغ توانای تو را که در پرتو 
راســتی فروزان اســت، خواهانیم. آن 
شعله فروزانی که ابدی و نیرومند است 
و پیروان راســتی را آشــکارا رهنمون 
گشته و یاری می بخشــد. ای خداوند 
خرد، همین شــعله فروزان اســت که 
پلیدی نهفته در نهاد بدخواهان را فوری 

آشکار می سازد.«)هات 34 بند 4(

آذر، دادستان دادگاه الهی
به مناسبت فرا رسیدن دهم بهمن ماه

 و جاودانه جشن  سده
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کودکان

جشن سده

شما در خانه چگونه می توانید به

 محیط زیست کمک کنید؟
* اســتفاده از مــواد و ترکیبــات تجزیه پذیر. یکــی از بزرگترین 
مشکالت فرآورده های پالستیکی و الستیکی می باشد. با استفاده 
از محصوالت غیر پالســتیکی یا الســــتیکی پر دوام می توانیم به 
طبیعت کمک بزرگی بکنیم. مثالً می توانیم از پالستیک خرید کاال 
هــا دوباره اســتفاده کرده یا پــس از جمع آوری آنهــا را به میوه 

فروشی محل بدهیم.
* اســتفاده از محصوالت بومی  بــه جای محصوالت وارداتی. خرید 
بــه این روش و نتیجه هــای آن باعث ایجاد رقابــت تولید کننده 
داخلی می گردد، تا سالیق و منافع مشتری وخود را در بلند مدت 

لحاظ کنــد و به محیط زیست هم کمک می کند.
* هدر ندادن آب شیرین. متاسفانه کشور ما از جمله کشور هایی 
اســت که آب شــیرین از مســایل مهم آن به شــمار می آید. هر 
چند به برکت دو رشــته کوه البرز و زاگرس، ما از بارش متوســط 
200 الی 300 میلی لیتر در سال برخورداریم، اما جمعیت و نیاز 
آنها و از طرفی اســتفاده نادرســت از آب شــیرین، سبب شده تا 
آب شــیرین را جدی تر نگاه کنیم.هر گونه کاهش در مصرف آب 

شیرین کمک به محیط زیست تلقی می شود.
*  عدم اســتفاده از اســپری هــا )حتی آنها که به عنوان دوســت 
الیــه ازن معرفی می شــوند( و ترکیبات کلر دار در ســرد کننده 
ها. تقاضای مشــتری از فروشندگان سرد کننده ها از محصوالت 
بدون کلر زیر بنای فرهنگ اســتفاده بهینه و جایگزین محصوالت 

مخرب را بنا می نهد.

کدام یک از 
پنج ضلعی های زیر یک 

جفت مشابه ندارد؟

یــک ســبد محتــوی ســیب 
روی  گالبــی  و  پرتقــال  و 
میــز اســت. نیمــا و کاوه و 
بختیــار هرکــدام میــوه ای 

برداشتند.

میــوه  دو  کاوه  و  نیمــا 
مختلــف برداشــتند. کاوه و 
بختیار هم دو میوه یکســان 
برداشــتند. انتخــاب نیما و 

کاوه گالبی نبود.

اگر نیما ســیب انتخاب می 
کرد بختیار هم از او پیروی 

می کرد.

سوال: هرکدام 
از آنها چه میوه ای 

برداشتند؟؟

جهان  اقوام  ديگر  نزد  در  بلكه  ايرانيان  نزد  در  تنها  نه  آتش 
جهانگير  دكتر  موبد  است.  بوده  برخوردار  بااليي  جايگاه  از  همواره 
اين گونه مي گويد:»آتش مثل  اشيدري در كتاب دانشنامه مزديسنا 
همه عناصر و كليه چيزهايي كه از جانب آن فايده اي به انسان مي 
رسد در مزديسنا ستوده شده و در نزد ايرانيان قديم و كنوني و نزد 
زرتشتيان گرامي بوده است. نظر به اينكه در آيين مزديسنا آفريده 
كه  را  آذر  آريايي  ايرانيان  شود  داشته  گرامي  بايد  اهورامزدا  نيك 
همان آتش است موهبت خداوندی دانسته، شعله آتش را يادآوري 
به  پرستشگاه  در  را  فروزان  آتشدان  و  اند  خوانده  رحماني  فروغ 

منزله مهراب قرار داده اند.«
و از همين روست كه نور و روشنايي پرستش سو )قبله(زرتشتيان 
است و زرتشتيان براي نماز در درگاه پروردگار بي همتا رو به سوي 

آن مي ايستند.
در شاهنامه حكيم طوس نيز سنت ديگري محفوظ مانده كه بنيان 

سده را به هوشنگ شاه نسبت مي دهد، استاد ابراهيم پورداوود اين 
با  شاه  هوشنگ  »روزي  كند:  مي  نقل  شاهنامه  از  اينگونه  را  داستان 
همراهانش از كوهي مي گذشت ماري سياه رنگ وبسيار بزرگ و با 
مار  انداخت  آن  بسوي  برگرفته  بديد سنگي  دور  از  چشمهاي سرخ 
از  و شراره  بشكست  بزرگتري رسيده  بسنگ  بگريخت سنگ خرد 

آن برخاست خداي را از اين فروغ سپاس گفته آن را قبله قرار داد«
يكي جشن كرد آن شب و باده خورد               

سده نام آن جش فرخنده كرد                                        
ز هوشنگ ماند اين سده يادگار
 بسي باد چون او دگر شهريار

اند كه چون  اينگونه گفته  را  نام گذاري سده  از داليل  يكي ديگر 
مي  سده  را  روز  اين  است  گذشته  بزرگ  زمستان  آغاز  از  روز  سد 
اول آبان آغاز مي شد و  از  باستان زمستان بزرگ  ايران  گويند. در 
تا ابتداي فروردين ماه به طول مي انجاميد. همچنين ايرانيان از شب 
چله تا جشن سده را چله بزرگ مي ناميدند و بيست روز آخر بهمن 
نام چله كوچك خوانده  به  بيست روز است  و  بيست شب  كه شامل 

مي شده است.
گفتني است به غير زرتشتيان سده را ديگر اقوام ايراني نيز جشن 
تا  امروزه  گويد:»  مي  رابطه  اين  در  ديگری  پژوهشگر  گيرند،  مي 
روستا نشينان  ميان  در  مراسم  اين  دارد،  آگاهی  نگارنده  كه  آنجا 
جوين(،  دشت  روستاهای  و  آزادَور  )همچون  كشور  شرقی  شمال 
در  »ِخـرپَـچار«(،  نام  )با  ميانه  آسيای  و  افغانستان  از  بخش هايی  در 
ايران  مركزی  نواحی  اورامانات(،  و  سليمانيه  )پيرامون  كردستان 
برخی  ميان  در  و  چوپانان«(  »جشن  »ُكـرده«،  »هله هله«،  نام های  )با 
روستانشينان و عشاير لرستان، كردستان، آذربايجان و كرمان رواج 

دارد.«
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آخر

آموزش نوین
* بهرام دمهری

در گذشته هاي نه چندان دور افرادي در جامعه خوشنام ما پیدا مي شدند که الگو بودند و با کردار 
و رفتارشان باعث تعریف و تمجید همگان مي شدند. اگرچه برخی افراد از روی تنگ نظری های 
خود، هیچ شخصي را نمي توانند ببینند، و به قولي دنیا و آخرت به خود آنان ختم مي شود، ولي 
انسان هاي با وجدان و حقیقت بین نیز وجود دارند که این اشخاص بزرگ را مي بینند و بر اعمال 
و کردارشان مهر تایید مي گذارند. پیش از دهه سي، کساني همچون روانشاد مارکار آمده بودند و 

راه علم و پیشرفت را با ساختن مدرسه نشان داده بودند.
شاید براي شما تعجب آور باشد که چرا گروهی نمی خواهند که مترقي باشند، با سواد شوند و 
همراه با دیگران در تکامل مادي و معنوي خود بکوشند. شاید جبر زمان و شاید فشار اجتماعي 
انسان ها را اینگونه مي سازد و هویت انساني خود را از دست مي دهند. از این جهت وقتي پارسیان 
برای کمک به همکیشان خود به ایران آمدند، تعدادی از آنها برخالف تصور با استقبال مواجه 

نمي شدند.
البته این پارسیان و همکیشان ما، بر این موضوع آگاه بودند و با صبوري و صرف هزینه، بچه ها 
را گرد هم مي آوردند و با دادن امکانات تحصیل و مخارج آن، آنها را  به آموختن ترغیب می 
کردند. در آن زمان بیشتر مردم کاري به جز زراعت نداشتند، ولي برنامه ریزان مي دانستند چه باید 

بکنند.
 آنها می دانستند که وقتي روشي فراگیر شود و مردم استقبال کنند، فعالیت ها نیز همه گیر مي شود. 
اواخر دهه سي همه نوجوانان به مدرسه مي رفتند و بعد از گذراندن دبستان با پاي پیاده به مدرسه 

شهر مي رفتند. این کلمه »رفتن به شهر« هنوز هم مرسوم است.
وضعیت رفتن دخترها به دبیرستان بسیار مشکل تر و پیچیده تر بود. حدود چهل یا پنجاه نفر از 
دختران براي رفتن به دبیرستان »شاهدخت« که یکي از چند دبیرستان دخترانه یزد بود، با یک نفر 
همراه و به صورت صف دو یا سه نفره مسیر را طی می کردند. جامعه اکثریت هنوز به نتیجه نرسیده 
بود که باید به دختران اجازه رفتن به دبیرستان داده شود. فقط دختران زرتشتی  بودندکه  آموزش را 
سرلوحه کاری خود قرار داده بودند. فرزندان ما سرما و گرما را تحمل می کردند و پیاده 6 کیلومتر 
راه را طي می کردند. چون مدرسه دو شیفته بود، ظهر در سرما و گرما با تحمل حرف هاي مدیر 

و مستخدم های مدرسه و با نان خالي خود را سیر می کردند تا راهي را براي آیندگان باز نمایند.
آنها در مسیري که به مدرسه مي رفتند مورد بي مهري و گاهي حب و بغض بعضي از مغازه داران 
و رهگذران قرار مي گرفتند و با زخم زبان و خشم حسودان مواجه مي شدند. هنوز افرادی که در 
آن صف ها حضور داشته و به مدرسه مي رفتند در قید حیاتند و از سرگذشت خود خاطراتی را 
مي گویند که باعث شگفتي است. بعد از این حرکت ها بود که زرتشتیان به آموزش به عنوان یک 

موضوع مهم و کلیدی نگاه کردند و تا امروز نیز اینگونه است.
کوشــش آن مردان و زنان نیک، به ثمر نشســت و نخستین فارغ التحصیالن به میدان آمدند. با 
استخدام شدن آنها دیگر همکیشان نیز متوجه شدند که آموختن و با سواد شدن عالوه بر سود 
معنوی، سود مادي هم دارد. از نخستین فارغ التحصیالن این مدارس، مي توان از روانشاد مهربان 
خاني نام برد. این بزرگمرد به مدت 16 سال معلم مدرسه مارکار بود. عالوه بر آن، عصرها بچه ها 

را به آموزش اوستا، شعر، ادبیات و آداب اجتماعي ترغیب و تشویق مي کرد، این در حالی است 
که زندگي خانوادگي ایشان هم الگو بود. دختران ایشان نیز از نخستین فارغ التحصیالن این مدارس 

بودند و به همراه سایرین، بیشتر در آموزش و پرورش آن زمان استخدام شدند.
شادروان مهربان خانی بعد از شانزده سال، به بانک رفت و در آنجا هم با راستي و درستي جوهره 
زرتشــتي بودن خود را اثبات نمود و بر آبروي زرتشــتیان افزود. عالوه بر کالس هاي مرتب و 

هفتگي، هرجا مراسمي بود و از ایشان درخواست مي شد، راه و رسم زندگي را می آموخت.
آن روزها هر کس هر شغلي داشت، چون وارث زمین هاي کشاورزي هم بود، باید سري به صحرا 
و زمین هاي کشاورزي هم می زدند. روانشاد مهربان خاني هم روزهاي تعطیل یا عصرها که از 
بانک به خانه بازمی گشت، سوار بر دوچرخه به مزرعه مي رفت و به کار کشاورزي مشغول می 
شد. در کشاورزي هم فرد با انضباطي بود. حساب شده و با علم مي کاشت. او سعي مي کرد روش 
های جدید کشت و کار را  نیز به دیگران یاد بدهد و اینکه چگونه از کود و سم به موقع استفاده 

کنند تا محصول بیشتري برداشت نمایند.
به دالیل متعدد، ایشان هم به تهران رفت. دیگر او را نمي دیدم، فقط شعر و نوشته هایش را در مجله 
هوخت می خواندم. آخرین بار همین چند سال پیش به یزد آمده بود که به من گفت:» یزد را با 
همین دوچرخه قدیمی ام دور زدم و خاطراتم زنده شد.« درگذشتگان را نام برد و آنان را به نیکي 

یاد نمود و از همه احوال پرسید و رفت.
 امروز من نشسته ام و خاطرات آموزش و تحصیل، شادروان مهربان خانی و کارهاي ارزشمندي 
که انجام داده و راهگشاي نسلي بوده که مي خواست از فضای خاص آن روزها به دنیاي تازه و نو 
پا بگذارد را می نویسم. آموزش و آموزش دیدگان و کسانی که برای آموزش فرزندان ما تالش 

کرده اند، همیشه از افراد نیکی بوده اند که راه پیشرفت را در افزایش دانش جامعه می دیدند.
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