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سين خبرهای هازمان زرتشتيان و نيز رویدادهای فرهنگی ایران را در این سایت هر روز بخوانيد

 وگوي اعتماد با پرويز رجبي واآنش اردشير خورشيديان، فرنشين انجمن موبدان تهران به گفت -سرويس زرتشتيان

 :وگوي اعتماد با پرويز رجبي واآنش اردشير خورشيديان، فرنشين انجمن موبدان تهران به گفت

 باستان، نتايج شومي دارد  ناراست نشان دادن ايران

ــرداد  ــار ام ــد اردشــير خورشــيديان، فرنشــين انجمــن    :  بهــروز ساســاني -خبرنگ موب
ي اعتماد، نسبت به    اي به بهروز بهزادي، سردبير روزنامه         موبدان، با نوشتن نامه   

 .وگوي پرويز رجبي با اين روزنامه، واآنش نشان داد گفت
وگوهايش، چون يــك   است، پرويز رجبي در گفت        هاي تاريخي اشاره آرده و افزوده          خورشيديان در اين نامه، به واقعيت       

 .گردد رود، راضي هم بازمي سويه به قاضي مي
جامعـه   ) دیـنی وفرهنگـی     (اي آـه فرنشـين تنهـا ارگــان عرفـی، قـانونی ورســمی اداره کننــده امورمينـوی                    بنابر نامــه

هـای بــاوری زرتشـتيان و         پایه  های گوناگون بن     وگوهايش، به بهانه     است، پرويز رجبي در گفت        زرتشتيان ایران، نگاشته   
 .کشد را به چالش می اصول وفروع دین زرتشتی وپيروان پيامبر بزرگ ایرانی اشوزرتشت اسپنتمان 

آنـد، را     مـي   فرهنـگ معرفـي    دانــش و بــي آتاب و آم   وگوهايي آه ايران باستان را به دروغ، بي       وي ، نتايج چنين گفت  
خود                              « : است  دانسته و گفته  » شوم« متر ازهویـت  آیافکرنمی کنيد چنانچه همانند فردوسی و حافظ ها، ایرانيان راک

 »اید؟ خدمت بيشتری به مردم این آب وخاک انجام داده. دورکنيد و بيشتربه هویتی ایرانی ،بازگردانيد
 .بينيد ي نوشتار مي متن آامل اين نامه را در دنباله

  

 به نام خداوند جان وخرد 
 

 هم ميهن ارجمند جناب آقای بهروز بهزادی ، سردبير محترم روزنامه اعتماد
 بادرود وعرض احترام

هایی درارتبـاط بـا علـل     اگاهی یافتيم که چند گاهی است که با پژوهشگری به نام جناب آقای پرویز رجبی مصاحبه 
شتيان و           پایه های گوناگون بن    نشينيد وایشان نيز به بهانه         گفتگو می   ي ساسانيان به    سقوط سلسله    های باوری زرت

اصول وفروع دین زرتشتی وپيروان پيامبر بزرگ ایرانی اشوزرتشت اسپنتمان که موجب فخرایران وایرانی است، را به                           
 .گردند روند، راضی هم بازمی کشند و چون یک سویه به قاضی می چالش می

اندیـــش    ي باورمنـــدان واندیشـــمندان نيـــک       ضـــمن احـــترام بـــه ایـــن پژوهشـــگرگرامی ودیـــدگاه هـــای همـــه                
برنگــيز انجمــن موبــدان تهــران کـه تنهـا ارگــان عرفــی، قــانونی و رســمی                گفتارسراســرگيتی، پرســش اندیشــه   ونيــک
شتيان ایـران مـی        جامعـه  ) دینی وفرهنگـی (ي امورمينوی   کننده اداره سردبير گرامـی و ارجمنــد           ي زرت باشـد، ازشـما 

 فرمایيد؟ براستی چه اهدافی را ازپی گيری این موضوع دنبال می: ي رسمی وقانونی اعتماد اینست که  روزنامه
ین                 آیا جنابعالی درحالی که می. 1 نه تر خدایی و دیری دانيد که زرتشتيان ازنخستين یکتاپرستان و کهــن تـرین ادیـان 

دین اهورایـی، یعنـی      فرهنگ پرباردرگيتی برخوردار بوده و به قول فردوسی ازهمان دوران ابتدایی تاریخ تشکيل این                  
ای کـه بـه دسـتور ارجاســب پادشــاه          گونـه  انـد، بـه    ي گشتاسب شاه کيانی، دارای کتـاب وکتابخانـه بـوده                  همان دوره 

تاریخ     . تورانی هنگام هجوم به ایران، بسياری ازآنها را سوزانيده و یا به آب ریخته شـده اسـت                   نویسـان   و بـه گواهــی 
سيار بـزرگ و بـی                      ستای      یونانی هنگام هجـوم اسـکندرمقدونی گجسـتک بـه ایـران حـداقل دو کتـاب ب  21هماننـد او

خوردار بـوده ویکـی              »نسـک «جلدی،که هرکدام نوشته شده بردوازده هزار پوسـت گـاو بـوده وهــر                   ازدانـش بزرگــی بر
ي تخـت     اسـت، کـه کتابخانـه       شـده  ي تخت جمشيد ودیگری درکتابخانه شاپيگان آذربایجان نگاهداری مـی          درکتابخانه

سياری از فالسـفه        جمشيد را سوزانيده و اوستای شاپيگان را به یونان برده          ي فکـری خـودرا از        ي یونــان زمينــه   اند و ب
دانيد که اینچنين گفتگوها کـه         نمی ،  ... اوستا الهام گرفته و افالتون یونانی خود را شاگرد زرتشت دانسته است ووو              

ند، چـه نتـایج شــومی بـه دنبـال                                کوشش دارد ایران باستان را به دروغ، بی کتاب ،کم دانش و بی فرهنگ معرفی ک
 خواهد داشت؟

غم                         . 2 لی ر ین خانــدان، ع آیا به نظرشما در بررسی علل به قدرت رسيدن سلسه ساسانيان و چگونگی حکومـت ا
نارسایی های بسياری که داشت، که توانست بدون بهره گيری بی رحمانه از نيروی برده آنچنـان کـه در روم وچيـن                                  
مرسوم بود و باتکيه به نيروی مادی و مينوی مردم ایران، ازابرقـدرت هـای زمـان شـود و ایـران را بـه مجـد و عظمـت                                              
شد و بررسـی                                   نگ بيگانـه وهجـوم بـی رحمانـه سـربازان رومـی با برساند وده ها سال جلودار هجوم اندیشه و فره
اسباب سقوط این سلسه که پس از حدود پنج قرن وتحليل رفتن طبيعی نيروی آن، صورت گرفـت کـه حـداقل دارای                                   

را می تـوان بـا یکـی     . بيست علت علمی و کارشناسی ریشه ای می باشدکه جای بحث آن دراین نامه نمی باشد   
دونشست ماجراجویانه، آن هم دراین موقعيت حسـاس زمـان ومکـانی کـه دولــت محـترم جمهـوری اسـالمی ایــران                            

 وایرانيان فرهيخته وگرانقدرایرانی درگيرآن هستند،کاری الزم وخردمندانه می باشد؟
نی                     .3 مه          » اشوزرتشـت  «آیا به باورشما، توهين مستقيم به پيامبربزرگ ایرا ترین نا يان        و باسـتانی  » اوسـتا «ي ایران

ستند،                                  وتحقير هم ميهنان زرتشتی تان که کهن ترین ایرانيا ن و ازخدمتگذاران راسـتين ایـن کشــوراهورایی بـوده وه
کند که جنابعالی وپژوهشگر گرامی جناب آقای رجبـی                     چه دردی را ازدردهای شما ودیگرایرانيان بافرهنگ درمان می               

ها، ایرانيـان را               . اصرار به برپایی مرتب این جلسات آزاردهنده دارید          آیافکرنمی کنيد چنانچه همانند فردوسی و حافظ 
نی، بازگردانيـد                   شتری بـه مـردم ایــن آب وخـاک انجــام                 . کمتر ازهویت خود دورکنيد و بيشـتربه هویــتی ایرا خـدمت بي

 اید؟ داده
گی نجـات                       کنيد که همه فکرنمی .4  ي علل این انقالب باشکوه اسالمی ملت ایران این بود که ما ایرانيان از غـرب زد

ي ملـل    کنيدکه همـه   وتصورنمی. زده شویم  یابيم وبه ایرانيت خویش باز گردیم، نه اینکه ازغرب زدگی به درآیيم وعرب                  
شتيان ایــران         دارای هویت باوری وفرهنگی ویژه خود هستند و بایستی از احترام ویژه برخوردارباشند و جامعـه                              ي زرت

به               وآیـا نمـی   . باشـند  که ادیان رسمی دراین کشور هستند نيز از این قانون مسثتنی نمـی                    که ایرانيــان هرگـز  دانيـد 
دسته ازاعراب که به ایران تاختند وبه نياکانمان تازیانه                 یعنی آن » تازیان« اند وتنها به   ي تحقيرنگاه نکرده     اعراب به دیده  

 داشتند؟ زدند، را دشمن می
شتربه اتحــاد                 اميد است ازاین پس شاهد مقاالت شایسته ترو اندیشمندانه تری درمجله                     که بي ي وزین شما باشيم 

که       های ایرانيان بياندیشيد تا آزرده کردن هم ميهنان خویش، که به خوبـی مـی                         وهمبستگی ونزدیک کردن دل      دانيـد 
هزادی                            . باشند همگی از خدمتگزاران راستين این آب وخاک بوده ومی            نام شـما، ب هروز و فر شما ب بـه ویـژه کـه نـام 

 . باشد می
قه               بدیهی است که این نامـه      حق دریافـت احقــاق حقـوق ح شتيان را درپيگـيری قـانونی از           ي رسـمی،  هيـچ    ي زرت

 . نماید ای را از ایشان سلب نمی رسانه

اردشير خورشيديان

نبود آموزش و فرهنگ نقدپذيري

ها در نوشتن انتقاد و  آم آاري رسانه
تحليل

هاي ترس از انتقاد در برابر طرفداري
آورآورانه جناحي

هاي اجتماعي افتخاري بودن مسووليت

تبليغات X
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نياز . این وبالگ پاسخی است به یک نياز
به آگاهی رسانی شفاف و بی پرده در 

کوشش بر این است تا . جامعه زرتشتی
نسبت به آینده خبری این جامعه با قدرت 

تا چندی دیگر . و توانایی گام برداشت
سایت خبری زرتشتيان ایران با نام امرداد 
فعاليت خود را شروع خواهد کرد و این 

می خواهيم . تنها یک مقدمه است
زمانی شروع کنيم که آمادگی کاملی 

 . داشته باشيم

 پيام های سپندینه

 . بنياد زندگي بر راستي استوار است

 فرتور روز

 

 امكانات

     

 

 رامين شهزادي :طراح قالب   
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 1386هفته دوم اسفند 
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