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بازدید زرتشتیان
از کتابخانه مجلس

بازدید زرتشتیان از کتابخانه مجلس و گرامیداشت یاد ارباب کیخسرو شاهرخ-عکس از مهربان افسرکشمیری

تالشی دیگر در اصالح ماده 
مکرر 881 قانون مدنی

سی و نهمین دوره جام 
جان باختگان

محله های زرتشتی نشین
 و شغل زرتشتیان شهر کرمان

 در دوره پهلوی اول

امرداد، بایسته یا شایسته

مــاده مکــرر 881 قانــون مدنــی، از زمــان 
تصویــب آن در ســال 1370 تاکنــون 
مشــکالت بســیاری را بــرای پیــروان 
ــود آورده  ــه وج ــران ب ــی در ای ــان اله ادی

ــت.  اس
ــن  ــالح ای ــرای اص ــادی ب ــای زی تالش ه
ــان  ــوان انجــام شــده اســت و  همچن قان

ــه دارد. ادام
ــر  ــاه ســال جــاری، دکت ــر م ســیزدهم تی
ــا رئیــس  ــدار ب ــاری در دی اســفندیار اختی
جدیــد قــوه قضائیه، بــار دیگر درخواســت 

رویه 3

آرش ضیاتبری

رویه 6

اصــالح ایــن قانــون را مطــرح کــرد.
در 12 ســال گذشــته همــواره، نماینــده 
ــف و  ــای مختل ــتی از روش ه ــان زرتش ایرانی
ــرای  ــه نهادهــای گوناگــون، ب ــا مراجعــه ب ب
ــت.  ــرده اس ــالش ک ــون ت ــن قان ــر ای تغیی
ایــن شــماره پارس نامــه نگاهــی داشــته  بــه 
ــده در  ــام ش ــای انج ــه ای از فعالیت ه گوش
ــدار  ــن گزارشــی از دی ــه و همچنی ــن زمین ای
نماینــده ایرانیــان زرتشــتی بــا رئیــس جدید 

قــوه قضائیــه، آورده شــده اســت.
 این گزارش را در رویه های 4 و 5 بخوانید
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خبرهای انتخاباتی انجمن ها

ــاه از  ــر م ــران، 12 تی ــتیان ته ــی از زرتش  گروه
کتابخانــه مجلــس بازدیــد کردنــد. ایــن برنامــه به 
ــدف  ــا ه ــران و ب ــتیان ته ــن زرتش ــوت انجم دع
ــاب  ــاد ارب ــات روانش ــادآوری خدم ــت و ی بزرگداش
ــه  ــس کتابخان ــی و موس ــاهرخ، بان ــرو ش کیخس
مجلــس برگــزار شــد. در ایــن بازدیــد دکتــر 
ــتی،  ــان زرتش ــده ایرانی ــاری، نماین ــفندیار اختی اس
برخــی از همونــدان و فرنشــین انجمــن زرتشــتیان 
تهــران و گروهــی از زرتشــتیان عالقــه مند حضور 
داشــتند. گفتنــی اســت ارباب کیخســرو شــاهرخ از 
دوره دوم تــا یازدهمیــن دوره مجلس شــورای ملی، 
نماینــده زرتشــتیان بــود، ازجملــه فعالیت هــای وی 
ــه مجلــس اشــاره  ــه تاســیس کتابخان ــوان ب می ت
کــرد. آن روانشــاد متولــد ۷ تیــر 12۵۴ در کرمــان 
ــاه 131۹ در تهــران چشــم از  ــر م ــود و در 11 تی ب

جهــان فروبســت.

بازدید از کتابخانه مجلس

ــهم)دومین دوره  ــره میدیوش ــار چه ــن گاهنب آیی
گاهنبــار( بــا برپایــی آییــن واج یشــت گاهنبــار در 
ســپیده دم 8 تیــر آغــاز شــد. ســپس جشــن  های 
گاهنبــار در شــهرهای مختلف زرتشــتی نشــین تا 

12 تیــر ادامــه یافــت.
همچنیــن جشــن تیــرگان همــراه بــا ســنتهایی 
همچــون آب ریــزان، بســتن دســتبند تیــر و بــاد و 
چــک و دوله)فــال کــوزه( در روز 10 تیر انجام شــد 
و در برخــی از شــهرها همــراه بــا گاهنبــار گرامــی 

داشــته شــد.
گاهنبــار پنجــی نیــز در ۵ روز پایانــی ســال 
ــای  ــتیان)که در آن روزه ــم زرتش ــمار قدی گاهش
کبیســه محاســبه نشــده اســت( برابر بــا 22 تا 26 
زرتشــتیان در برخــی از روســتاها از جملــه مزرعــه 
کالنتــر انجــام شــد. در ایــن روســتا جــام پنجــی 

نیــز برگــزار شــد. 

گاهنبار و جشن تیرگان

هفتمین کنگــره جهانی جوانــان زرتشــتی روزهای 
10 تــا 1۵ تیــر مــاه در شــهر لس آنجلــس آمریــکا 

ــد. برگزار ش
ــا 3۵  ــتی 18 ت ــان زرتش ــژه جوان ــره وی ــن کنگ ای
ســال بــود و بــا حضــور نمایندگانــی از 12 کشــور، 

از جملــه ایــران انجــام شــد. 
در آییــن افتتاحیــه ایــن کنگــره که با جشــن خوانی 
موبــدان آغــاز شــد، پیــام دکتر اســفندیار اختیــاری، 
ــر  ــط دبی ــز توس ــتی، نی ــان زرتش ــده ایرانی نماین

کنگــره، خوانــده شــد.
ــوان  ــای ج ــره ه ــی از چه ــره گروه ــن کنگ در ای
ــار آن  ــد و در کن ــه ســخنرانی پرداختن زرتشــتی ب
ــرای  ــی ب ــی و فرهنگ ــای تفریح ــه ه ــز برنام نی

ــد.  ــام ش ــرکت کنندگان انج ش
گفتنــی اســت ششــمین کنگــره جهانــی جوانــان 

زرتشــتی در نیوزلنــد برگــزار شــده بــود.

کنگره جهانی جوانان زرتشتی

جشــنواره گل انــار بــه همــت اقامتــگاه بومگــردی 
ــوان  ــودک و نوج ــروه ک ــکاری گ ــه و هم ناردون
ــک رســم قدیمــی و  ــای ی ــار باهــدف احی گل ان
بــا رویکــرد گردشــگری کــودک و نوجــوان از 12 
تــا 1۴ تیرمــاه از ســاعت 18 تــا 23 بــه میزبانــی 
روســتای هــدف گردشــگری مبارکــه تفــت برگزار 

شــد. 
خوراکی هــای  و  صنایع دســتی  غرفه هــای 
محلــی، بازی هــای بومــی محلــی و کارگاه هــای 
از  بخشــی  کــودکان  تفریحــی  و  آموزشــی 
ــار  ــه در کن ــود ک ــنواره ب ــن جش ــای ای برنامه ه
بازدیــد از آســیاب آبــی غنیمــت مبارکه، نمایشــگاه 
آداب ورســوم زرتشــتیان، بازدیــد از ســرو دوقلــوی 

ــود. ــگران ب ــان گردش ــتا میزب روس
از ایــن جشــنواره، فرمانــدار تفــت و رئیس ســازمان 

میــراث فرهنگی اســتان یــزد نیــز بازدیــد کردند.

جشنواره گل انار

افتخار آفرینان زرتشتی
ــی  ــار آفرین ــاه 1398، افتخ ــر م در تی
ــای  ــتیان در زمینه ه ــی از زرتش گروه
گوناگــون خبــر ســاز شــد. گوشــه ای 
از ایــن موفقیت هــا را در ادامــه مطلــب 

بخوانیــد:
فردوس کاویانی

فــردوس  بزرگداشــت  آییــن  ســینما  خانــه 
ــر  ــتی را 26 تی ــام آور زرتش ــد ن ــی، هنرمن کاویان
مــاه بــا حضور پرشــمار هنرمنــدان و هنردوســتان 

ــرد. ــزار ک برگ
فرشید وهمنی

آییــن رونمایــی و جشــن امضــا آلبــوم »از کــران 
ــر فرشــید وهمنــی،  ــن اث ــا بیکــران« جدیدتری ت
ــهر  ــری آزاد ش ــه گال ــتی، در کاف ــد زرتش هنرمن

کرمــان رونمایــی شــد.
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

ــین  ــیدیان، فرنش ــیر خورش ــر اردش ــد دکت موب
انجمــن موبــدان تهــران، در نشســت روز جهانــی  
ــات  ــز اطالع ــاه در مرک ــه 20 تیرم ــت ک جمعی
ســازمان ملــل متحــد در ایــران برگــزار شــد، بــه 

ــت. ــخنرانی پرداخ س
اردشیر کاویانی

شــرکت چهــار راه کامپیوتــر بــا مدیریــت اردشــیر 
کاویانــی، در بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه  
الکامــپ شــرکت کــرد و بــه عرضــه محصــوالت 
ــر پرداخــت. ــه کامپیوت ــوع آموزشــی در زمین متن

یاسمن کشاورزی
کتــاب »کنســرتوهای زیبــا و آســان بــرای ویولن« 

در دو جلــد توســط انتشــارات پنــج خــط منتشــر 
شــده اســت. در جلــد اول 13 کنســرتو و در 
ــط  ــن توس ــرای ویول ــرتو ب ــد دوم 12 کنس جل
ــده و کار  ــع آوری ش ــف جم ــازان مختل آهنگس
ویرایــش، نــت نویســی و انگشــت گــذاری ایــن 
ــد  ــاورزی، هنرمن ــمن کش ــیله یاس ــه وس ــر ب اث

زرتشــتی انجــام شــده اســت.
کورش فرودیان

کــوروش فرودیــان، بــا شــرکت در فوتبــال 
فانتــزی بونــدس لیــگای آلمــان توانســت در یک 

هفتــه از ایــن مســابقات بــه مقــام دوم و در کل 
ــد. ــز مقــام ســومی را کســب کن فصــل نی

فرزام فروزان
ــد زرتشــتی  ــا حضــور هنرمن ــال ب گــروه کــر تن
ــو  ــالد عمرانل ــری می ــا رهب ــروزان و ب ــرزام ف ف
ــا حضــور رهبــر و پیانیســت میهمــان خانــم  و ب
ــب  ــی در دو ش ــور کرواس ــچ از کش ــا کناپی یانی
متوالــی مــورخ 2۷ و 28 تیرمــاه در تــاالر رودکــی 
ــه اجــرا  ــا حضــور ســفیر کشــور کرواســی ب و ب

ــد. پرداختن
یسنا بهمردی

یســنا بهمــردی به همــراه تیــم تهــران در جایگاه 
ــگاه های  ــتیک باش ــک ژیمناس ــگ ایروبی دوم لی
سراســر کشــور ایســتاد، ایــن مســابقات روزهــای 

2۹ و 30 تیــر در زنجــان برگــزار شــد. 
پارمیدا زنده نوش

ــتان  ــی از اس ــه نمایندگ ــوش ب ــده ن ــدا زن پارمی
ــان و  ــی نوجوان ــور ایران ــابقات ت ــان در مس کرم
جوانــان دختــر کشــور  در رشــته تنیــس روی میز 
اعــزام شــد. ایــن مســابقات روزهــای 2۷ تــا 30 

تیــر بــه میزبانــی اراک برگــزار شــد.
مهرنوش موبد

ــزد  ــی از اســتان ی ــه نمایندگ ــد ب ــوش موب مهرن
ــر 1۷ ســال  ــران زی ــگ دخت در مســابقات رنکین
کشــور در رشــته بدمینتــون شــرکت کــرد. ایــن 
ــاه در رده  ــر م ــا 28 تی ــای 26 ت ــابقات روزه مس
ســنی زیــر 1۷ و 1۹ ســال در کرمــان برگزار شــد.

مهرآفرین رستمی
ــادی،  در مســابقات  ــن رســتمی عصرآب مهرآفری
ورزشــی قهرمانــی دانــش آمــوزان اســتان کرمان   
بــه مقــام دوم دســت یافــت، وی در رشــته 

ــود. ــرده ب ــون  شــرکت ک بدمینت
مهیار فرزانه

مهیــار فرزانــه، در دومیــن اردوی تدارکاتــی 
ورزشــکاران مســتعد کشــور در رشــته دوچرخــه 
ســواری شــرکت کــرد. ایــن اردو روزهــای 22 تــا 
28 تیــر در کمــپ تیــم ملــی دوچرخــه ســواری 

برگــزار شــد.

ــی  ــاه 1398، مجمــع همگان ــر م در تی
ــتیان  ــای زرتش ــالیانه انجمن ه س
ــنویه،  ــیراز، کس ــزد، ش ــران، ی ته
شــریف آبــاد مقیــم مرکــز و تفت و 
توابــع مقیــم تهــران  برگــزار شــد.

ــتیان  ــن زرتش ــی انجم ــع همگان در مجم
شــیراز کــه 20 تیــر برگــزار شــد، اعضــای 
ــردش 1۷  ــات گ ــر انتخاب ــات نظــارت ب هی

ــدند. ــده ش برگزی
ساســان کالهــدوز در مجمــع همگانــی 
انجمــن زرتشــتیان کســنویه کــه 21 
عنــوان  بــه  شــد،  برگــزار  تیــر 
بــازرس انتخــاب شــد و آغــاز 
بــه کار گــردش جدیــد ایــن 
کــه  شــد  اعــالم  انجمــن 
از:  عبارتنــد  آن  اعضــای 
یزدانی)فرنشــین(،  نریمــان 
ــس(،  ــب رئی ــین یزدانی)نای افش
یزدانی)خزانــه دار(،  هوشــنگ 
فریــن  دمهری)دبیــر(،  پرویــز 
و  افشــاری  ســیروس  یزدانی)حســابدار(، 

دمهــری. داریــوش 
مجمــع همگانــی انجمــن زرتشــتیان تفت و 

توابــع مقیــم تهــران 21 تیــر مــاه در خانــه نرگس 
ــام و رســتم کاوســی  ــاد نیکف انجــام شــد و فرش

توانســتند بــه عنــوان بــازرس انتخــاب شــوند.
در مجمــع همگانــی انجمــن زرتشــتیان یــزد کــه 
26 تیــر مــاه در تاالربزرگچمــی انجــام شــد، بــار 
دیگــر، بهــرام مهــر رســتمی، بــه عنــوان بــازرس 

انتخــاب شــد.
ــم  ــب و فهی ــیدیان، آرش آذرگشس ــاد خورش فرش
فرهــادی نیــز بازرســان انجمــن زرتشــتیان تهران 
در ســال مالــی 13۹8 خواهنــد بــود کــه در مجمع 
ــاب  ــران انتخ ــتیان ته ــن زرتش ــی انجم همگان
شــدند. ایــن مجمــع 28 تیــر مــاه در تــاالر 

ــزار شــد.  خســروی برگ
همچنیــن پروانــه فعالیــت دو انجمــن زرتشــتیان 
تفــت و توابــع مقیــم تهــران و انجمــن زرتشــتیان 
شــریف آبــاد اردکان یــزد مقیم مرکز)اشــا( توســط 
وزارت کشــور صــادر شــده اســت. ایــن دو پروانــه 
از 12 خــورداد 13۹8 بــه مــدت ســه ســال اعتبــار 

دارنــد. 
ــن زرتشــتیان  رســتم مزدیســنی، فرنشــین انجم
تفــت و توابــع مقیــم تهــران و ســهراب ســالمتی، 
فرنشــین انجمــن زرتشــتیان شــریف آبــاد مقیــم 

مرکــز هســتند. 

برای دوازدهمین سال پیاپی، انتخاب دکتر 
اسفندیار اختیاری به عنوان رئیس کمیته 

پژوهش و فناوری مجلس
نماینــده ایرانیــان زرتشــتی بــرای 
ــوان  ــه عن ــی ب ــال پیاپ ــن س دوازدهمی
رئیــس کمیتــه پژوهــش و فنــاوری 

ــد. ــاب ش ــس انتخ مجل
در آخریــن ســال دوره دهــم مجلــس، دکتــر 
ــه  ــار دیگــر ب ــه اتفــاق آرا ب اســفندیار اختیــاری، ب
عنــوان رییــس کمیتــه پژوهش و فنــاوری مجلس 

انتخــاب شــد.
نماینــده ایرانیــان زرتشــتی در 12 ســال مجالــس 

هشــتم و نهــم و دهــم توانســته اســت بــه عنــوان 
ریاســت کمیتــه پژوهــش و فنــاوری انتخــاب شــود.

دکتــر اســفندیار اختیــاری در حــال حاضــر از ســوی 
مجلــس بــه عضویــت شــورای عالــی مرکــز 
ــرای  ــس ب ــذاری مجل ــا و سیاســت گ پژوهــش ه

ــت. ــده اس ــاب ش ــز انتخ ــال نی ــدت ۴ س م
همچنیــن نماینــده ایرانیــان زرتشــتی بــا رای 
ــوم،  ــی عل نماینــدگان مجلــس، ناظــر شــورای عال

ــد. ــی باش ــز م ــاوری نی ــات و فن تحقیق
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ــان زرتشــتی در مــاه  22 تــن از کــودکان و نوجوان
تیــر بــه صــورت گروهــی لباس نیــک اندیشــی بر 

تــن کردنــد و کمربنــد کشــتی بــه کمر بســتند.
جشــن ســدره پوشــی گروهــی در شــهرهای 

ــد. ــزار ش ــیراز برگ ــزد و ش ــران، ی ته
ــش  ــن از دان ــاه ۴ ت ــر م ــر 11 تی ــازمان فروه س
آمــوزان را در تــاالر خســروی ســدره پــوش کــرد.
کمیســیون دینــی زرتشــتیان اســتان یــزد، ۹ تــن 
ــاالر  ــاه در ت ــر م ــان را 2۷ تی ــودکان و نوجوان از ک

ــوش کــرد. جاماســبی اهرســتان ســدره پ
ــش  ــن از دان ــز ۹ ت ــیراز نی ــتیان ش ــن زرتش انجم
آمــوزان زرتشــتی را 28 تیــر مــاه در تــاالر روانشــاد 
یزدانــی بــاغ وقفــی شــیراز ســدره پــوش کــرد. این 
ــمار  ــا حضــور پرش ــه خجســتگی و ب جشــن ها ب
زرتشــتیان و دکتــر اســفندیار اختیــاری انجــام شــد.

جشن سدره پوشی گروهی 
در شیراز، تهران و یزد

ــن زرتشــتیان  ــار از ســوی انجم ــاران مازی ــم ی تی
ــاد در مســابقات بســکتبال بزرگســاالن  نرســی آب
ــه  ــرد و در مرحل ــرکت ک ــتی، ش ــام دوس ــزد، ج ی
نخســت توانســت با ۴ پیــروزی و یک شکســت در 
جایــگاه دوم قــرار گیــرد. تنهــا شکســت تیم یــاران 
مازیــار در وقــت اضافــه حاصل شــد. گفتنی اســت 

ایــن مســابقات بــا حضــور 6 تیــم برگــزار شــد.
تیــم والیبــال انجمــن هــای زرتشــتیان یــزد، نیــز 
بــا حضــور گروهــی از والیبالیســت هــای زرتشــتی 
در دومیــن دوره لیــگ والیبــال اســتان یزد شــرکت 
کــرد. ایــن مســابقات بــا حضــور ۹ تیم انجام شــد و 
تیــم انجمن های زرتشــتیان یــزد توانســت از گروه 
دوم مســابقات صعــود کنــد امــا در مرحلــه بعــد در 
مقابــل تیم شــهداب کــه به مقــام قهرمانی دســت 

ــت، متوقف شــد.  یاف

تیم های زرتشتی در مسابقات 
والیبال و بسکتبال یزد

افتتاح مرکز توان بخشی شادآفرید
مرکــز روزانــه توانبخشــی شــادآفرید با 
ــاح  ــیان افتت ــیامک جاماس ــت س مدیری

شــد.
بامــداد 2۷ تیــر مــاه و همزمــان با هفته بهزیســتی 
»مرکــز روزانــه آموزشــی و تــوان بخشــی بیمــاران 

مزمــن روانــی شــادآفرید« افتتاح شــد.
ــت ســیامک جاماســیان و  ــه مدیری ــن مرکــز ب ای
ــه  ــت ک ــی اس ــبختی از آن کس ــعار »خوش ــا ش ب
خواهان خوشــبختی دیگران باشــد« از اردیبهشــت 
ــت و  ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــاری آغ ــال ج ــاه س م
بعــد از حــدود دو مــاه و نیــم، 3۵ مراجعــه کننــده 
از همشــهریان یــزدی دارد کــه 8 تــن از آنهــا بانوان 
هســتند. شــادآفرید، ســومین مرکــز روزانــه بیماران 
مزمــن روانــی در اســتان یــزد اســت کــه بــه همت 
ــه تمامــی  ــدازی شــده اســت و ب زرتشــتیان راه ان

ــد.  ــه می ده ــات ارائ ــراد خدم اف
در آییــن افتتــاح مرکــز شــادآفرید، دکتــر اســفندیار 

اختیــاری، نماینــده ایرانیان زرتشــتی، ســپنتا نیکنام 
فرنشــین انجمن زرتشــتیان یــزد و هموند شــورای 
شــهر یزد، هومنیان سرپرســت اداره کل بهزیســتی 
اســتان یــزد، دکتــر صبــاغ زادگان، مدیریــت 
بهزیســتی شهرســتان یــزد و گروهی از مســئولین 

بهزیســتی حضــور داشــتند.
ســیامک جاماســیان، مدیر مرکــز، در آیین افتتاحیه 
ــز از  ــن مرک ــدازی ای ــرای راه ان ــالش ب ــت: ت گف
حــدود 10 مــاه پیــش آغــاز شــد و از ابتــدا هدفمان 
ایــن بــوده کــه بــرای خوشــبختی دیگــران تالش 
کنیــم تــا خودمــان نیــز بــه شــادی و خوشــبختی 
برســیم. دکتــر اســفندیار اختیــاری نیــز راه انــدازی 
ــمند  ــان را ارزش ــوم ایرانی ــرای عم ــز ب ــن مرک ای
عنــوان کرد و خواســتار حمایت ســازمان بهزیســتی 
از آن شــد و بــه تالش هــای انجــام شــده در 
مجلــس بــرای افزایش بودجه ســازمان بهزیســتی 

اشــاره کــرد.

یادی از  زرتشتیان  تازه درگذشته
 اواخــر خــورداد و تیــر مــاه 1398 
بــا درگذشــت برخــی از زرتشــتیان 
ــدادی از  ــه تع ــا ب ــود، در اینج ــراه ب هم

ــود: ــی ش ــاره م ــتگان اش درگذش
روانشاد شهریار جمشیدی

شــهریار جمشــیدی کــه مدتهــا مســئولیت 
دهموبــدی آیین هــای دینــی کرمــان را بــر عهــده 
داشــت، ســه شــنبه 28 خــورداد مــاه و در ســن ۹6 

ســالگی چشــم از جهــان فروبســت.
روانشاد مهرداد فیروزان

دکتــر مهــرداد فیــروزان، معــاون راهــداری اداره کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمان 
ــاک  ــک خ ــی و مکانی ــرکل آزمایشــگاه فن و مدی

اســتان کرمــان، اول تیــر مــاه درگذشــت.
وی متولــد 21 آبــان 13۴۵ در شــهر زاهــدان بــود 
و ســابقه 2۷ ســال فعالیــت در مجموعــه وزارت راه 
داشــت، همچنیــن از اســاتید دانشــگاه جامع علمی 
و کاربــردی کرمــان بــود. دکتر مهــرداد فیــروزان در 

ســن ۵3 ســالگی و پــس از یکســال مبــارزه 
بــا بیمــاری چشــم بــه دیــار باقی شــتافت. 

روانشاد همایون پورجوانمردی 
از  پورجوانمــردی  نوشــیروان  همایــون 
رســتم  تــاالر  بنیانگــذار  نیک اندیشــان 
نرســی آباد، ســوم تیــر مــاه در ســن ۹1 

ــت. ــان فروبس ــم از جه ــالگی چش س
روانشاد پرویز وخشوری

دکتــر پرویــز مهربــان وخشــوری، 
فرنشــین گــردش 12 انجمــن 
ــن ۷6  ــان در س ــتیان کرم زرتش

ــت. ــادا درگذش ــالگی در کان س
پزشــک  کــه  روانشــاد  آن 

متخصــص داخلــی، قلــب و عــروق 
بــود، 1۷ تیــر چشــم از جهان فروبســت. 

ســاماندهی موقوفــات، تاســیس کتابخانــه و 
ــوزه بخشــی از  فعالیت هــای  بنیانگــذاری م

ــود. ــان ب ــن کرم ــاد در انجم آن روانش

سی و نهمین دوره جام جان باختگان

ســی و نهمیــن دوره پیکارهــای ورزشــی 
جــام جان باختــگان برگــزار شــد.

ــن  ــی و نهمی ــتی س ــجویان زرتش ــون دانش کان
ــهدا و  ــاد ش ــه ی ــگان را ب ــان باخت ــام ج دوره ج
ــرداد  ــا ۴ ام ــر ت ــتی از 31 تی ــگان زرتش جان باخت

ــرد. ــزار ک برگ
ایــن مســابقات در مجموعــه مــارکار تهرانپــارس و 
در رشــته هــای فوتســال، والیبــال، بســکتبال، دو و 
میدانــی، تنیــس روی میــز، بدمینتــون و شــطرنج 

انجــام شــد. 
بــر اســاس اعــالم کانــون دانشــجویان زرتشــتی، 
تهــران با ۴86 ورزشــکار بیشــترین شــرکت کننده 
ــا 200،  ــزد ب ــهرهای ی ــت، ش ــام 3۹ را داش در ج
کرمــان بــا 8۹، شــیراز بــا 21، کــرج بــا 1۵، اهــواز 
ــای  ــکار در جایگاه ه ــا 2 ورزش ــان ب ــا ۴ و اصفه ب

بعــدی قــرار داشــتند.
در ســی و نهمیــن دوره جــام جــان باختــگان، 3۷ 
تیــم در رشــته هــای  والیبال، فوتســال و بســکتبال

بــه رقابــت پرداختنــد و فوتبــال بــا 1۵1 ورزشــکار 
بیشــترین شــرکت کننــده را داشــت.

بــا تالش کانــون دانشــجویان زرتشــتی و همراهی 
دکتــر اســفندیار اختیــاری، نماینــده ایرانیــان 
زرتشــتی، پیــش از آغــاز جــام، زمیــن هــای والیبال 
و بســکتبال آســفالت شــدند. همچنین در این دوره 
ــز در جــام برگــزار  ــوان نی از بازی هــا، فوتســال بان

شــد.
آییــن افتتاحیــه ایــن مســابقات دوشــنبه 31 تیــر 
انجــام شــد، در این مراســم دکتر اســفندیار اختیاری 
بــا اشــاره به تاریخچــه جام جــان باختــگان اخالق 
و پهلوانــی را از اصــول جــام عنــوان کــرد و اشــاره 
کــرد که برخــی از برگزارکننــدگان اولیــن دوره جام 
ــه شــهادت  ــد ب ــال های بع ــگان در س ــان باخت ج

رســیدند و ایــن جــام بــه یــاد آنهــا ادامــه یافــت.
در آییــن پایانــی نیــز کــه شــامگاه چهــارم امــرداد 
ــابقات  ــن دوره از مس ــان ای ــد، قهرمان ــام ش انج

ــد از: ــه عبارتن ــی شــدند ک معرف

عکس از مهربان افسرکشمیری
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مقدمه 
بیســت و هشــت ســال پیــش، در یکــی از 
جلســه های علنــی ســومین دوره مجلــس شــورای 
ــان 13۷0،  ــه تاریــخ ســه شــنبه 1۴ آب اســالمی ب
مــاده قانونــی بــا نــام »881 مکــرر« تصویــب و به 
قانــون مدنــی اضافــه می شــود کــه تــا بــه حــال 
باعــث متضــرر شــدن پیــروان ادیــان الهــی شــده 

اســت. متــن آن مصوبــه ایــن اســت: 
ــن  ــر در بی ــرد و اگ ــی ب ــلم ارث نم ــر از مس »کاف
ورثــه متوفــای کافــری مســلم باشــد وراث کافــر 
ارث نمی برنــد اگــر چــه از لحــاظ طبقــه و درجــه 

مقــدم بــر مســلم باشــند.« 
بــر اســاس ایــن قانون اگــر در بیــن ورثــه فرد 
درگذشــته کافر)غیرمســلمان( یــک مســلمان 
ــرد  ــه ف ــام ارث ب ــد، تم ــته باش ــود داش وج
مســلمان می رســد، حتــی اگــر فــرد مســلمان 

در طبقــه و درجــه پاییــن تــری باشــد. 
در اصــل ســیزدهم قانــون اساســی، ایرانیــان 
ــوان  ــه عن ــیحی ب ــی و مس ــتی، کلیم زرتش
تنهــا پیــروان ادیــان الهــی پذیرفتــه شــده اند 
و تاکیــد شــده کــه پیــروان ایــن ســه دیــن در 
انجــام مراســم دینــی خــود آزادنــد و در احــوال 
شــخصیه و تعملیمــات دینــی بر اســاس 
دیــن خــود عمــل می کننــد. بــا 
وجــود ایــن تاکیــد قانــون اساســی، 
ــاده  ــا در ســال های گذشــته م ام
881 مکــرر مدنــی در مــورد 
زرتشــتیان، کلیمیان و مسیحیان 

نیــز اعمــال شــده اســت. 
فعالیت هــای انجــام شــده 

در حــل ایــن مشــکل
بــا آغــاز دوره نمایندگــی دکتــر اســفندیار 
اختیــاری فعالیت هــای گوناگونــی بــرای 
اصــالح ایــن مــاده قانونــی انجام شــده اســت 
ــه  ــق جامع ــه ح ــم و ب ــه مه ــن دغدغ ــا ای ت
پیــروان ادیــان الهــی مرتفــع گــردد. خالصــه 
و اهــم ایــن اقدامــات را مــی شــود بــه شــرح 

ذیــل تقســیم بنــدی کــرد.
تالش برای اصالح قانون

ــم و  ــتم، نه ــس هش ــه دوره مجال ــر س در ه
دهــم، نخســتین طرحــی کــه اعــالم وصــول 
شــد، طرحــی بــرای افــزودن یــک تبصــره به 
مــاده 881 مکــرر قانــون مدنــی بــوده اســت. 
ــروان  ــدگان پی ــر نماین ــه دیگ ــرح ک ــن ط ای
ادیــان الهــی را نیــز همــراه داشــته، بــه شــرح زیــر 

اســت:
تبصــره اصالحــی مــاده 881 مکــرر قانــون مدنــی: 
»اقلیتهــای دینــی کــه در قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایــران بــه رســمیت شــناخته شــده انــد، 

مشــمول حکــم ایــن مــاده قانونی نیســتند.« 
ــا رئیــس  ــدد ب ــا وجــود گفتگــو و جلســات متع ب
ــی  ــس، رئیــس کمیســیون حقوقــی- قضای مجل
مجلــس و اعضــای ایــن کمیســیون هنوز شــرایط 
الزم جهــت طــرح ایــن اصالحیــه در صحن علنی 
ــه توضیــح  مجلــس فراهــم نشــده اســت. الزم ب
اســت کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس نیــز در 
گزارش هــای متعــدد بــر لــزوم اصــالح ایــن قانون 

تاکیــد کــرده اســت.
دیدار با آیات عظام

هم زمــان بــا طــرح اصــالح ایــن قانــون از طریــق 

مجلــس، نماینــدگان پیــروان ادیــان الهــی تصمیم 
گرفتنــد تــا بــه دیــدار مراجع تقلیــد بروند، تــا زمینه 
را بــرای ایــن تصمیــم مجلــس، فراهــم کننــد. در 
ایــن راســتا دیدارهایــی  بــا آیــات اعظــام از جملــه 
ــت اهلل  ــده آی ــا آیــت اهلل مــکارم شــیرازی، نماین ب
سیســتانی، آیــت اهلل شهرســتانی و... انجــام شــده 
اســت. همچنیــن نماینــدگان پیــروان ادیــان الهــی 
هم زمــان بــه دیــدار رهبــر گرانقــدر انقــالب رفتنــد 
و در نامــه ای تاکیــد کردنــد کــه مــاده 881 مکــرر 
قانــون مدنــی بهانــه ای شــده اســت بــرای فرصت 
طلبانــی کــه از دیــن اســتفاده ابــزاری کننــد. در این 
راســتا مرکــز تحقیقــات اســالمی کــه بــا جضــور 
ــود  ــکیل می ش ــم تش ــالمی در ق ــون اس روحانی
نیــز بــا برگــزاری جلســات متعــدد و حضــور در این 
جلســات، در یــک گــزارش مکتــوب، لــزوم تغییــر 
ایــن مــاده را تاکیــد کردنــد و تعــدادی از مراجــع نیز 
بــا صــدور فتــوا بــرای حــل ایــن مشــکل همراهی 

کردند.
ــع  ــوه و مجم ــه ق ــران س ــا س ــدار ب دی

ــت ــخیص مصلح تش
ــا ســران ســه قــوه،  یکــی از مــوارد کــه مکــرراً ب
ــت،  ــده اس ــرح گردی ــف مط ــای مختل در زمان ه
اصــالح ایــن مــاده قانونــی اســت. در زمان ریاســت 
ــر قــوه  شــادروان آیــت اهلل هاشــمی شــاهرودی ب
قضائیه، در ســال 138۹، ایشــان مقاله ای را منتشــر 
کردنــد کــه تاکیــد مــی کــرد پیــروان ادیــان الهــی 
زرتشــتی، مســیحی و کلیمــی، کافر نیســتند و این 

قانــون بایــد بــرای آنــان مســتثنی شــود.
بــا توجه بــه جایــگاه مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام، نماینــده ایرانیــان زرتشــتی بــرای اصــالح 
قانــون مــاده 881 مکــرر بــه نامه نــگاری و گفتگــو 
ــی  ــت و حت ــاد پرداخ ــن نه ــف ای ــا ارکان مختل ب
نظریــه مشــورتی مثبتــی نیــز در زمــان شــادروان 
آیــت اهلل هاشــمی، رئیــس وقت مجمع تشــخیص 
مصلحــت توســط رئیــس کمیســیون حقوقــی و 

قضایــی مجمــع اعــالم شــده اســت.
دیدار با ریاست جدید قوه قضائیه

ــوه  ــه ریاســت ق ــت اهلل رئیســی ب ــا انتصــاب آی ب
قضائیه، نماینده ایرانیان زرتشــتی در روز پنجشــنبه 
13 تیــر مــاه دیــداری بــا ایشــان در راســتای حــل 
ــر  ــدار، دکت ــن دی ــتند. در ای ــکل، داش ــن مش ای
اســفندیار اختیــاری، عــالوه بــر گفتگوی مســتدل، 
مطالــب آن را بصــورت مکتــوب بــه همــراه 
ــد  ــرار دادن ــان ق ــار ایش ــت های الزم در اختی پیوس
کــه بــه دلیل اهمیــت  محتوایــی، رئــوس آن بدین 

ترتیــب اســت:
ــفندیار  ــر اس ــی، دکت ــتار حقوق ــن نوش ــدا ای در ابت

ــت: ــن آورده اس ــاری چنی اختی
بــه اســتناد اصــل ســیزدهم قانــون اساســي 
ــتي،  ــان زرتش ــران »ایرانی ــالمي ای ــوري اس جمه
کلیمــي و مســیحي تنهــا اقلیت هــاي دیني)پیروان 
ــدود  ــه در ح ــوند ک ــناخته مي ش ــی( ش ــان اله ادی
قانــون در انجــام مراســم دینــي خــود آزادنــد و در 
احــوال شــخصیه و تعلیمــات دینــي بر طبــق آیین 
خــود عمــل مي کننــد« و بــه  اســتناد مــاده واحــده 
قانــون، »اجــازه رعایــت احــوال شــخصیه ایرانیــان 
ــم مصــوب 1312/۴/31« و  ــیعه در محاک ــر ش غی
»راي وحــدت رویــه شــماره 3۷ مــورخ 1363/۹/1۹ 
ــي کشــور«،  ــوان عال ــرم عمومــي دی ــات محت هی
ــوال  ــه اح ــیدگي نســبت ب ــام رس ــا در مق دادگاه ه
ــت و رســیدگي  ــه و وصی ــوق ارثی شــخصیه و حق
بــه درخواســت تنفیــذ وصیــت نامــه آنــان ملــزم به 

دیدار نماینده ایرانیان زرتشتی با رئیس جدید قوه قضائیه

رعایــت قواعــد و عادات مســلمه متداولــه در مذهب 
ــررات  ــه مق ــواردي ک ــان مي باشــند و جــز در م آن
قانــون راجــع بــه انتظامــات عمومــي باشــد، بایــد 

احــکام خــود را بــر طبــق آن صــادر نماینــد.
ســپس نماینــده ایرانیــان زرتشــتی چنیــن تاکیــد 

می کنــد:
متاســفانه در 1۴ آبــان ســال 13۷0، مــاده 881 
مکــرر بــه قانــون مدنــی الحــاق می شــود کــه بــر 
اســاس آن چنیــن آمــده اســت: » کافــر از مســلم 
ارث نمي بــرد و اگــر در بیــن ورثــه متوفــاي کافري 
مســلم باشــد وراث کافــر ارث نمي برنــد اگرچــه از 
لحــاظ طبقــه و درجه مقــدم بر مســلم باشــند.« در 
ایــن قانــون »کافــر« تعریف نشــده اســت و همین 
موضــوع باعــث اختــالف نظــر قضایــی و متضــرر 
ــون  ــرح در قان ــی مص ــان اله ــروان ادی ــدن پی ش
اساســی)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی و مسیحی( شده 

اســت.
پــس از این مصوبه، خوشــبختانه قانون »رســیدگي 
بــه دعــاوي مطروحــه راجــع بــه احوال شــخصیه و 
ــي و  ــتي، کلیم ــان زرتش ــي ایرانی ــات دین تعلیم
مســیحي« در مــورخ 13۷2/۴/3 و در اجــرای بنــد 
هشــتم اصــل یکصــد و دهــم قانــون اساســی، بــه 
ــرم تشــخیص مصلحــت  ــب مجمــع محت تصوی
ــه  ــون نســبت ب نظــام رســیده اســت. در ایــن قان
احــوال شــخصیه، حقــوق ارثیه، وصیت و رســیدگي 
بــه درخواســت تنفیــذ وصیت نامــه مربــوط بــه پیرو 
ادیــان الهــی بــه رســمیت شــناخته شــده در اصــل 
ســیزدهم قانون اساســي)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی 

و مســیحی(، تصریــح بــه رعایــت قواعــد و عــادات 
مســلمه متداولــه در مذهــب آنــان شــده و دادگاه ها 
را ملــزم بــه صــدور حکــم برطبــق آن نموده اســت. 
در ایــن مصوبــه کــه »مؤخــر التاریــخ« نســبت بــه 
مــاده 881 مکــرر مــی باشــد، پیــرو ادیــان الهــی 
مصــرح در قانون اساســی)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی 
ــه تنهــا  و مســیحی( کامــال مشــخص اســت و ن
ــان کافــر اطــالق نمی گــردد بلکــه حــق و  ــه آن ب
ــر اســاس  ــه طــور کامــل و ب ــز ب ــان نی حقــوق آن
ــود. در  ــت می ش ــی رعای ــون اساس ــل 13 قان اص

ایــن مــاده واحــده چنیــن آمــده اســت: 
»نظــر به اصــل ســیزدهم قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایــران و ایــن کــه به موجــب مــاده واحده 
ــان  ــت احــوال شــخصیه ایرانی ــون اجــازه رعای قان
غیــر شــیعه در محاکــم مصــوب مرداد)امــرداد( مــاه 
1312 نســبت بــه احــوال شــخصیه و حقــوق ارثیه 
و وصیــت ایرانیــان غیــر شــیعه کــه مذهــب آنــان 
بــه رســمیت شــناخته شــده لــزوم رعایــت  قواعــد 
ــان در  ــب آن ــه در مذه ــلمه متداول ــادات مس و ع
دادگاه هــا جــز در مــواردی که مقــررات قانــون راجع 
بــه انتظامــات عمومی باشــد تصریــح گردیــده، فلذا 
ــور  ــور مذک ــه ام ــیدگی ب ــام رس ــا  در مق دادگاه ه
ــذ  ــت تنفی ــه درخواس ــیدگی ب ــن در رس و همچنی
ــادات  ــت قواعــد و ع ــه رعای ــزم ب ــه، مل وصیت نام
ــررات  ــورد  مق ــان جــز در م مســلمه در مذهــب آن
قانــون راجــع بــه انتظامــات عمومــی بــوده و بایــد 
احــکام خــود را بــر طبــق آن صــادر نماینــد ایــن 
ــون امــور حســبی و مــاده  ــر مــاده ۴3 قان رأی براب
3 از مــواد  اضافــه شــده بــه قانــون آییــن دادرســی 
ــرای  ــاه 133۷ ب کیفــری مصــوب مرداد)امــرداد( م

دادگاه هــا در مــوارد مشــابه الزم االتبــاع اســت.«
ــع  ــه مجم ــن مصوب ــت ای ــه صراح ــه ب ــا توج ب
تشــخیص مصلحــت نظــام کــه در جایــگاه اصــل 
110 و اصــل والیــت مطلقــه فقیــه اســت و ماهیتًا 
ــه  ــفانه روی ــت، متاس ــی اس ــم حکومت ــزو حک ج
ــت.  ــالف اس ــار اخت ــه دچ ــن زمین ــي در ای قضای
ــع  ــه مجم ــالف مصوب ــا برخ ــي از دادگاه ه برخ
محتــرم تشــخیص مصلحــت نظــام، مفــاد مــاده 
881 مکــرر را شــامل پیــروان ادیــان الهی شــناخته 
شــده در قانون اساســي)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی و 
مســیحی( دانســته و با وجــود وارث مســلمان، وارث 
غیــر مســلمان پیــرو ادیــان الهــی مصــرح در قانون 
اساســی)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی و مســیحی( را از 

ارث محــروم نمــوده انــد. 
دکتــر اســفندیار اختیــاری در ادامــه ایــن اســتدالل 
حقوقــی، بــا اشــاره بــه نظریــات مشــورتی اداره کل 
حقوقــي و تدویــن قوانیــن قــوه قضائیه کــه حاصل 
تجــارب چندین ســاله قضــات و مستشــاران مرجع 
ــه منظــور  ــه عمــل آمــده ب مذکــور و مباحثــات ب
ــه کارگیــري و اجــراي  ــي ب حــل مشــکالت عمل
ــاد  ــن نه ــد: ای ــد می کن ــد، تاکی ــن مي باش قوانی
قــوه قضائیــه در چندیــن مــورد اعــالم کرده اســت 
کــه پیــروان ادیــان الهــی شــناخته شــده در قانــون 
ــیحی(  ــی و مس ــتی، کلیم ــي)ایرانیان زرتش اساس
مشــمول حکــم مــاده )881( مکــرر قانــون مدنــي 
نمي باشــند. ســپس بــه برخــی از نظریه هــای اداره 
کل حقوقــي و تدویــن قوانیــن قــوه قضائیه کــه در 
ســال های اخیــر صــادر شــده و حاصــل جلســات 
و اســتدالل های متعــدد حقوقــی و قانونــی اســت، 

ــود: ــاره می ش اش

تالشی دیگر در اصالح ماده مکرر 881 قانون مدنی
رشید شهرت
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و  حقوقــي  کل  اداره  شــماره ۷/6۷۷۹  نظریــه 
تدویــن قوانیــن قــوه قضائیــه: »تــا زمانــي کــه بــه 
حکــم دادگاه صالحــه و بــا عنــوان ارتــداد، کســي 
محکومیــت پیــدا نکنــد نمي تــوان بــه لحــاظ کافر 

ــت.« ــروم دانس ــودن او را از ارث مح ب
نظریــه شــماره ۷/12۹8 اداره کل حقوقــي و تدویــن 
ــون  قوانیــن قــوه قضائیــه: »مــاده 881 مکــرر قان
مدنــی، مصــوب 13۷0 مجلــس شــوراي اســالمي 
ــه دعــاوي مطروحــه  ــون رســیدگي ب اســت و قان
ــي  ــات دین ــخصیه و تعلیم ــوال ش ــه اح ــع ب راج
ــان زرتشــتي، کلیمــي و مســیحي مصــوب  ایرانی
تیرمــاه 13۷2 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــق  ــتي طب ــرت بایس ــوارد مغای ــذا در م ــت. ل اس
مصوبــه مؤخــر التاریخ مجمع تشــخیص مصلحت 

نظــام عمــل شــود.«
نظریــه شــماره ۷/۵112 اداره کل حقوقــي و تدویــن 
قوانیــن قــوه قضائیــه: »بنابــر اصل ســیزدهم قانون 
اساســي و قانــون رســیدگي بــه دعــاوي مطروحــه 
ــي  ــات دین ــخصیه و تعلیم ــوال ش ــه اح ــع ب راج
ــان زرتشــتي، کلیمــي و مســیحي مصــوب  ایرانی
13۷2 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و 
ــت  ــازه رعای ــون اج ــده قان ــاده واح ــه م ــاً ب توجه
احــوال شــخصیه ایرانیــان غیــر شــیعه در محاکــم 
ــه مــوارد بایــد قواعــد  مصــوب 1312 در ایــن گون
ــان رعایــت شــود.  ــه در مذهــب آن مســلمه متداول
ــر  ــاي غی ــد از وراث متوف ــه اح ــن چنانچ بنابرای
مســلمان، مســلمان باشــد، یــا بعداً مســلمان شــود، 
ــر اســاس قواعــد مســلمه  ــرک وي ب تقســیم مات
ــن  ــد و در ای ــل آی ــه عم ــي ب ــوت متوف ــن الف حی
خصــوص مقــررات مــاده 881 قانون مدنــی رعایت 

نمي گــردد.«
نظریــه شــماره ۷/۷۴30 اداره کل حقوقــي و تدویــن 
قوانیــن قــوه قضائیــه: »بنابــر اصل ســیزدهم قانون 
اساســي و قانــون رســیدگي بــه دعــاوي مطروحــه 
ــه احــوال شــخصیه و تعلیمــات دینــي ایرانیــان  ب
ــال  ــوب س ــیحي مص ــي و مس ــتي، کلیم زرتش
13۷2 مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام و توجهًا 
بــه مــاده واحــده قانــون رعایــت احــوال شــخصیه 
ــم مصــوب ســال  ــیعه در محاک ــر ش ــان غی ایرانی
1312، درایــن گونــه مــوارد بایــد قواعــد و عــادات 
ــان رعایــت شــود.  ــه در مذهــب آن مســلمه متداول
بنابرایــن چنانچه احــد از وراث متوفي غیرمســلمان، 
مســلمان باشــد یــا بعــداً مســلمان شــود تقســیم 
ــن  ــلمه حی ــد مس ــاس قواع ــر اس ــرک وي ب مات

ــد.« ــه عمــل مي آی ــي ب ــوت متوف الف
نظریــه شــماره ۷/660 اداره کل حقوقــي و تدویــن 
ــه: » تقســیم ترکــه متوفــاي  قوانیــن قــوه قضائی
ــي  ــررات مذهــب متوف ــع مق ــي زرتشــتي تاب ایران

مي باشــد.«
نظریــه شــماره ۷/10۷6 اداره کل حقوقــي و تدویــن 
قوانیــن قوه قضائیــه: »مســتنداً به قانون رســیدگی 
بــه دعــاوی مطروحــه راجــع بــه احــوال شــخصیه 
ــان زرتشــتي، کلیمــي و  ــی ایرانی ــات  دین و تعلیم
مســیحي مصــوب 13۷2/۴/3 مجمــع تشــخیص 
ــه  ــر ب ــی اســت: »نظ ــه حاک ــام ک مصلحــت نظ
اصــل ســیزدهم قانون اساســی جمهوری اســالمی  
ایــران و ایــن کــه بــه  موجــب مــاده واحــده قانــون 
اجــازه رعایــت احــوال شــخصیه ایرانیان غیر شــیعه 
در محاکــم مصــوب مرداد)امرداد( ماه 1312 نســبت 
ــت  ــه و وصی ــوق ارثی ــوال شــخصیه و حق ــه اح ب
ایرانیــان غیــر شــیعه کــه مذهــب آنان به رســمیت 
ــادات  ــد و ع ــت قواع ــزوم رعای ــده ل ــناخته ش ش
ــا  ــان در دادگاه ه ــب آن ــه در مذه ــلمه متداول مس
تصریــح شــده فلــذا دادگاه هــا در مقــام رســیدگي 
بــه امــور مذکــور ملــزم بــه رعایــت قواعد و عــادات 
مســلمه آنــان بــوده و بایــد احــکام خــود را برطبــق 

آن صــادر نماینــد...« چنانچــه احــد از وراث متوفاي 
غیــر مســلمان، مســلمان باشــد یــا بعــداً مســلمان 
شــود، تقســیم ماتــرک وي فقــط بــر اســاس قواعد 
مســلمه حیــن الفــوت متوفــي بــه عمــل مي آیــد و 
مقــررات مــاده 881 مکــرر قانــون مدنــی در مــورد 
متوفــاي مســلمان یــا غیــر مســلماني اســت کــه 
مشــمول قانــون اجــازه رعایــت احــوال شــخصیه 

ایرانیــان غیــر شــیعه در محاکــم نباشــد.«
نظریــه شــماره ۷/۵1۵۹ اداره کل حقوقــي و تدویــن 
ــون رســیدگي  ــق قان ــه: »طب ــوه قضائی ــن ق قوانی
بــه دعــاوي مطروحــه راجــع بــه احــوال شــخصیه 
ــي  ــتي، کلیم ــان زرتش ــي ایرانی ــات دین و تعلیم
ــخیص  ــع تش ــوب 13۷2 مجم ــیحي مص و مس
مصلحــت نظــام دادگاه در مــورد اقلیت هاي)پیروان 
ادیــان الهــی( یاد شــده بایســتي احوال شــخصیه و 
حقــوق ارثیــه متداولــه در مذهــب آنــان را رعایــت 
کنــد و در مــورد ارث بایــد طبــق مقــررات مذهبــي 
متوفــي عمــل شــود. بنابرایــن بــا توجه به مقــررات 
یــاد شــده درخواســت فــرد مســلم )احــد از ورثــه( از 
دادگاه دائــر بــر حــذف نــام بقیــه فرزنــدان و عیــال 
متوفــاي زرتشــتي از گواهــي حصــر وراثــت صــادر 
وجاهــت قانونــي نــدارد و بــه وصیــت متوفــي هــم 
طبــق مقــررات دیــن زرتشــتي بایــد عمل گــردد.«

نظریــه شــماره ۷/۴032 اداره کل حقوقــي و تدویــن 
ــه اصــل 13  ــه ب ــا توج ــه: »ب ــوه قضائی ــن ق قوانی
ــه  ــي کــه مذهــب آنهــا ب ــون اساســی، ایرانیان قان
ــتي ها،  ــد از زرتش ــده عبارتن ــناخته ش ــمیت ش رس
مســیحي ها و کلیمي هــا پیــروان ایــن مذاهــب بــا 
لحــاظ مــاده واحــده قانــون اجــازه رعایــت احــوال 
شــخصیه ایرانیــان غیــر شــیعه و راي وحــدت رویه 
ــه انجــام مراســم دینــي  ــوان کشــور نســبت ب دی
ــي  وارث و وصیــت و مــوارد دیگــر آزاد هســتند ول
ــه و فــرق مثــل ســایر  ــان، فرق ــروان ســایر ادی پی
ایرانیــان )غیــر از پیــروان مذهــب اســالم و مذاهب 
به رســمیت شــناخته شــده( از لحاظ ارث و تقســیم 
ماتــرک تابــع مقــررات قانــون مدنــي مي باشــند.«

ســپس دکتــر اســفندیار اختیاری با اشــاره مســتقیم 
بــه دو نظریه هــای کــه در ســال 13۹3 بــه شــرح 
زیــر اعــالم شــده اســت، تاکیــد می کنــد کــه ایــن 
ــم و اســتدالل های  ــه، عل ــات حاصــل تجرب نظری

حقوقــی مشــخص و مــدون اســت.
نظریــه شــماره ۷/۹3/1۴0۵ و نظریــه شــماره 
ــن  ــن قوانی ــي و تدوی ۷/۹3/2۷80 اداره کل حقوق
قــوه قضائیــه: »بــا توجــه بــه مــاده واحــده قانــون 
اجــازه رعایــت احــوال شــخصیه ایرانیان غیر شــیعه 
در محاکــم مصــوب مرداد)امــرداد( 1312 در جلســه 
ــاه 13۷2 مجمــع تشــخیص  ــر م ــورخ ســوم تی م
مصلحــت نظــام هــم بــه موجــب مــاده واحــده، بر 
ــد شــده اســت و وارد  ــودن آن تأکی الزم االجــراء ب
بــر مــاده 881 مکــرر )الحاقــي 13۷0/8/1۴( قانــون 
مدنــی اســت.  در صورتــی کــه متوفی  پیــرو  یکی 
از مذاهــب بــه رســمیت شــناخته شــده در قانــون 
اساســي جمهــوري اســالمي ایران، یعني مســیحي 
یــا کلیمــي یــا زرتشــتی باشــد، ارث او بــر طبــق 
قواعــد و عــادات مســلمه متداولــه در مذهب متوفی 
تقســیم می شــود و مســلمان شــدن بعــدی احــد از 
وراث موجــب محــروم شــدن او یــا ســایر ورثــه از 
ارث نمــی شــود و بــه ایــن ترتیــب عبــارت کافــر 
مذکــور در مــاده 881 مکرر قانــون مدنی تخصیص 
ــه رســمیت  ــان ب ــه کفــاری دارد کــه مذهــب آن ب
شــناخته نشــده اســت و همچنــان کــه در بــاال ذکر 
شــد، مــالک، زمــان فــوت مــورث اســت، نــه زمان 

ــیم ترکه.« تقس
نماینــده ایرانیــان زرتشــتی در ادامــه بــه مکاتبــات 
ــا مجمــع تشــخیص مصلحــت  خــود و رایزنــی ب
نظــام نیــز اشــاره می کنــد و اینگونــه بیــان 

می کنــد: 
مجمــع  از  ســال 13۹2  در  رابطــه،  ایــن  در 
ــرم تشــخیص مصلحــت نظــام طــی نامــه  محت
شــماره38/۴28 مــورخ 13۹2/6/31 درخواســت 
ــور  ــد و بط ــه ش ــن زمین ــورتی در ای ــه مش نظری
مشــخص ایــن ســوال مطــرح گردیــد: بــا توجــه 
ــه  ــاوی مطروح ــه دع ــیدگی ب ــون » رس ــه قان ب
ــی  ــات دین ــخصیه و تعلیم ــوال ش ــه اح ــع ب راج
ایرانیــان زرتشــتی، کلیمــی و مســیحی«،  مصوبــه 
ســال 13۷2 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ، 
در فرضــي چنانچــه »متوفــي جــزء پیــروان ادیــان 
الهــی )اقلیــت هــاي دینــي( بــه رســمیت شــناخته 
شــده در اصــل ســیزدهم قانــون اساســي اســت و 
در میــان ورثــه او، فــرد مســلماني هــم وجــود دارد، 
در مــورد احــوال شــخصیه، حقــوق ارثیــه، وصیــت 
ــذ وصیــت نامــه  ــه درخواســت تنفی و رســیدگي ب
متوفــاي مزبــور، شایســته اســت مجمــع محتــرم 
ــان  ــود را بی ــام نظــر خ تشــخیص مصلحــت نظ

نمائیــد.«
ــی  ــز ط ــام نی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
مــورخ   ۹۴۵۴-30۵۴1 شــماره  بــه  نامــه ای 

اســت: کــرده  اعــالم   13۹2/11/1۴
ــون اساســي  ــیزدهم قان ــه اصــل س ــه ب ــا توج »ب
ــون  ــه قان ــه اینک ــر ب ــر و نظ ــوق الذک ــون ف و قان
موصــوف در اجــراي بنــد هشــتم اصــل یکصــد و 
دهــم قانــون اساســي )حــل معضــل( بــه تصویــب 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام رســیده اســت، 
در ایــن گونــه مــوارد بایــد قواعــد و عــادات مســلمه 
ــر  ــردد و ب ــت گ ــان رعای ــب آن ــه در مذه متداول
ایــن اســاس چنانچــه احــد از وراث متوفــاي غیــر 
مســلمان، مســلمان باشــد و یا بعداً مســلمان شــود، 
ــد مســلمه  ــر اســاس قواع ــرک وي ب تقســیم مات

ــد.« ــل مي آی ــه عم ــي ب ــوت متوف ــن الف حی
بــه عبــارت بهتــر، مــاده 881 مکــرر قانــون مدنــی 
بــرای پیــروان ادیــان الهــی شــناخته شــده در قانون 
اساســی)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی و مســیحی( قابل 

اجــرا نمی باشــد. 
ــتار  ــه نوش ــاری ب ــفندیار اختی ــر اس ــپس دکت س
ــاره  ــاهرودی اش ــمی ش ــت اهلل هاش ــادروان آی ش
می کنــد: شــادروان آیــت ا... ســید محمــود هاشــمی 
ــراث  ــوان »می ــه ای تحــت عن شــاهرودی، در مقال
غیرمســلمان« کــه در فصلنامــه فقــه اهــل بیت به 
شــماره 2۹ در 138۹/2/11 بــه چــاپ رســانده اســت 
و در کتــاب جلــد چهــارم حقــوق مدنــی، بــاب اول 
ــه معاصــر، بطــور  ــو در فق ــاب پژوهش هــای ن کت
مفصــل در ایــن بــاره بــا اســتدالل، مبانــي فقهــي 
مــاده )881( مکــرر قانــون مدنــي و اطــالق پیــروان 
ادیــان الهــی )اقلیت هــای دینــی( شــناخته شــده در 
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــر آن را نق ــی ب ــون اساس قان

بخشــی از آن بــه شــرح زیــر اســت:
»مهم تریــن دلیــل حکــم حجــب وارث مســلمان از 
ارث بــردن کافــر از مــورث کافــر اجمــاع اســت کــه 
بــا توجــه بــه احتمــال مدرکــي بــودن آن و اینکــه 
مســتند آن نــزد فقهــا ممکــن اســت روایات باشــد، 
لــذا اعتبــار آن مــورد تشــکیک واقــع شــده اســت. 
دلیــل دیگــر ایــن حکــم روایاتــي اســت کــه تمامــا 
ــند. در  ــت مي باش ــا دالل ــند ی ــف در س ــار ضع دچ
قبــال ایــن روایــات، دو روایــت از ابــن ابــي نجــران 
و ابــن ابــي عمیــر از قــول افــراد متعــددي از امــام 
ــد در عــدم  ــه ظهــور دارن صــادق)ع( وجــود دارد ک
حجــب و اینکــه وارث کافــر در کنار وارث مســلمان 
ــات  ــر خــالف روای ــرد. ب ــر ارث مي ب ــورث کاف از م
حجــب کــه هیچ یــک از آنهــا ســند اثبات شــده اي 
ندارنــد، ایــن روایــات معتبــر مي باشــند. بــر فــرض 
ــوده و تعــارض  کــه ســند هــر دو طــرف معتبــر ب
میــان آنهــا مســتقر شــده باشــد، بــاز روایــات عــدم 

حجــب ترجیــح دارد؛ چــون مطابــق قــران کریــم 
اســت؛ زیــرا عمــوم آیــات ارث بــر ارث بــردن ذوي 

االرحــام از یکدیگــر دارد.
ــم  ــي حک ــه مبان ــه ب ــي ک ــر از ایرادات ــرف نظ ص
ــت،  ــي وارد اس ــون مدن ــاده )881( قان ــور در م مذک
ایــن تردیــد وجــود دارد کــه آیــا پیــروان ادیــان الهی 
)اقلیتهــاي دینــي( شــناخته شــده در قانون اساســي 
ــده  ــه« نامی ــل ذم ــي »اه ــالح فقه ــه در اصط )ک
ــرر  ــاده )881( مک ــم م ــمول حک ــوند( مش مي ش
قانــون مدنــي مبنــي بــر حجــب وارث مســلمان از 
ارث بــردن وارث کافــر از مــورث کافــر مي شــوند یا 
خیــر؟ بــه درســتي پیــروان ادیــان الهی)اقلیت هــاي 
ــل  ــي )اه ــون اساس ــده در قان ــناخته ش ــي( ش دین
ذمــه( را بایــد از شــمول حکــم مــاده )881( مکــرر 
قانــون مدني خــارج نمــود؛ زیــرا اوال همان طــور که 
ذکــر شــد حکــم مزبــور بــر خــالف قاعــده و دلیــل 
عمــده آن اجمــاع بــوده کــه دلیــل لبــي اســت و لذا 
در مــوارد تردیــد بایــد بــه قــدر متیقــن از آن، کــه 
کافــر غیــر ذمــي اســت اکتفا گــردد. ثانیــا ادلــه جواز 

اعطــای ذمــه بــه منزلــه مخصــص یــا حاکــم 
بــر ادلــه ســلب حرمــت جــان و مــال و آبــرو و 
ســایر شــئون کافر اســت. مســئله حجب وارث 
مســلمان از ارث وارث کافــر از مــورث کافــر بــر 
حســب مناســبات عرفــي و متشــرعي حکم و 
موضــوع،  از جملــه شــئون ســلب حرمــت مال 
کافــر اســت و بنابراین از صالحیــت و اختیارات 
نظــام اســالمي، حفــظ ایــن حــق بــراي کافــر 

ذمــي اســت.«
نماینــده ایرانیــان زرتشــتی بــا ایــن اســتدالل 

حقوقــی و فقهــی تاکیــد می کنــد 
ــمی  ــت اهلل هاش ــادروان آی ــه ش ک

شــاهرودی نیــز بر مســتثنی بودن 
پیــروان ادیــان الهــی از ایــن مــاده 
قانونــی تاکیــد مــی کنــد و ادامــه 

می دهــد:
متاســفانه شــمول مــاده )881( 

ــروان  ــه پی ــي ب ــون مدن ــرر قان مک
ادیــان الهــی شــناخته شــده در قانــون 

اساســي)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی و مسیحی(، 
باعــث سوء اســتفاده افــرادی شــده اســت کــه 
ــالم  ــن اس ــال، از دی ــب م ــت کس ــا جه تنه
اســتفاده کــرده و خــود را مســلمان می نامنــد 
و موجــب بي خانمــان شــدن خانواده هــاي 
ادیــان الهــي شــده و بــا ابطــال اســناد مالکیت 
ــد و  ــده کرده ان ــان را درمان ــاره آن ــه یکب ــان ب آن
سرنوشــت نامعلوم و رنــج آوري را بــرای آن رقم 
زده اســت کــه ایــن بــه دور از اخالق، انســانیت، 
برابــري،  بــرادري و مغایــر اصــول متعــدد قانون 
اساســی اســت. جای بســی تامــل دارد کــه این 
افــراد ســودجود ، پــس از انتقــال امــوال بــه نام 

خــود، آنهــا را فروختــه و از ایــران خــارج می شــوند و 
در کشــورهای دیگــر بــه پیــروی از مســلک ادیان و 

ــد. ــر می پردازن ــای دیگ ــی فرقه ه حت
دکتــر اســفندیار اختیــاری در انتهــای ایــن نشســت، 
ــن نوشــتار و مســتندات  ــراردادن ای ــار ق ــا در اختی ب
مربوطــه از رئیــس جدیــد قــوه قضائیــه می خواهــد 
بــا توجــه بــه دالیــل مطــرح شــده، دســتور دهنــد 
ــی(  ــای دین ــت ه ــی )اقلی ــان اله ــروان ادی ــا پی ت
مصــرح در قانون اساســی)ایرانیان زرتشــتی، کلیمی 
و مســیحی(، در محاکــم قضایــی از شــمول حکــم 
مــاده 881 مکــرر قانونــی مدنــی مســتنثی گردنــد.

ــا  ــز ب ــه نی ــوه قضائی آیــت اهلل رئیســی، ریاســت ق
ــه شــده توســط  ــام اســتدالل هــای ارائ ــد تم تایی
دکتر اســفندیار اختیــاری نماینــده ایرانیان زرتشــتی 
تاکیــد کردنــد کــه از تمــام ظرفیــت قــوه قضائیــه 

ــد. ــتفاده می کنن ــن مشــکل اس ــل ای ــرای ح ب
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در زمــان صفویــه و قبــل از آن، زرتشــتیان کرمان، 
خــارج از حصار شــهر و بیــرون از دروازه خراســانی 
زندگــی می کردنــد کــه گبرمحلــه خوانــده 
ــتیان از دروازه  ــردد زرتش ــت ت ــه عل ــد و ب می ش
خراســانی نــام ایــن دروازه بــه دروازه گبــری تغییر 
ــه و  ــه گبرمحل ــا ب ــه افغان ه ــس از حمل ــرد. پ ک
کشــتار زرتشــتیان بــی پنــاه، تعــداد باقیمانــده بــا 
قبــول پرداخــت جزیه بــه داخــل شــهر راه یافتند.
ــان  ــا زم ــان ت ــتیان کرم ــه زرتش ــی ک محله های
قاجاریــه و پهلــوی اول در آنهــا ســکونت داشــتند 
عبارتنــد از: محلــه دولــت خانــه، محلــه خواجــه 
ــری«،  ــه »دروازه گب ــهر، محل ــه ش ــر، محل خض
ــه تــه  ــه قبــه ســبز، محل محلــه مشــتاقیه، محل
ــه  ــل، محل ــارج از دروازه وکی ــه خ ــاغ هلل، محل ب
قالیبافخانــه، محلــه چهارســوکهنه، محلــه فریزن 

ــه پرموتــن. و محل
پرجمعیت تریــن ایــن محله هــا ابتــدا محلــه 
ــرگان  ــدار مه ــه دســتور رســتم بن ــود ک شــهر ب
آتشــکده ای در ســال 102۴ خورشــیدی در آنجــا 
بنــا نهــاد و آتــش ورهــرام را در آتشــکده محلــه 
ــه  ــان قاجاری ــرد و در زم ــین ک ــهر تخت نش ش
روانشــاد مانکجــی هاتریــا آتشــکده را بازســازی و 
مدرســه ای نیــز در کنــار آتشــکده احــداث نمــود، 
ــاهرخ و  ــرو ش ــاب کیخس ــزل ارب ــن من درضم
ــن  ــه جمشــیدی در ای مــدارس پســرانه و دختران

ــرار داشــت.  ــه ق محل
دومیــن محلــه پرجمعیــت، محلــه دولتخانــه بــود 
ــان  ــدی در زم ــان زرن ــاهرخ خ ــط ش ــه توس ک
افشــاریه احــداث شــد و پــوالد اســفندیار در ســال 
1280 خورشــیدی آتشــکده دولتخانــه را بنــا نمود 
و هنــوز آتشــکده آن پابرجاســت، منــزل روانشــاد 
ــرار  ــه ق ــن محل ــهریاری در ای ــز ش ــر پروی دکت
داشــت و هــم اکنــون نیــز تعــدادی از زرتشــتیان 

در ایــن محلــه ســکونت دارنــد. 
ســومین محلــه پرجمعیــت، محلــه خــارج از 
دروازه وکیــل بــود کــه مدرســه ملــی زرتشــتیان 
ــال  ــاد م ــزل روانش ــگاه و من و آتشــکده و پذیرش
گشتاســب در ایــن محلــه قــرار داشــت و هنــوز  
گروهــی از زرتشــتیان در ایــن منطقــه ســکونت 

ــد.  دارن
ــه  ــه خواج ــت، محل ــه پرجمعی ــن محل چهارمی
خضــر بــود، کــه قدیمی تریــن و بیشــترین 
ــه  ــن محل ــای همی ــا در خانه ه گهنبارخوانی ه
انجــام می گرفــت و منــزل پــدری شــاعر نامــور 
زرتشــتی، بانــو تــوران شــهریاری در ایــن محلــه 

ــت.   ــرار داش ق
ــان  ــتیان در زم ــم زرتش ــه می دانی ــور ک همانط
قاجاریــه اجــازه نداشــتند تــا هــر شــغلی را 
ــا  ــا ب ــد، ام ــاب نماین ــد انتخ ــت دارن ــه دوس ک
ــا و کوشــش خســتگی  تــالش مانکجــی هاتری
ناپذیــر اربــاب کیخســرو شــاهرخ ایــن مشــکل 
برطــرف گردیــد و مطابــق دفترچــه آمــار 
انجمــن زرتشــتیان کرمــان در دوره پهلــوی اول، 
همکیشــان زرتشــتی در مشــاغل زیــر فعالیــت 

ــتند: داش
آمــوزگاری، آشــپزی، آجیــل فــروش، آب کشــی، 
ــاری،  ــدرول چســبان، بوج ــی، بان ــزازی، باغبان ب
بنــا، پیلــه وری، پنبــه فروشــی، پادویــی، تجــارت 
ــارت  ــور، تج ــارت موت ــارت، تج ــی، تج و ارباب
قالــی، تعمیــر موتــور، جــوراب بافی، جاورکشــی، 
خــرازی، خــرده فروشــی، خیاطــی، خانــه داری، 
دوالب بانــی، داللــی، دکتــری، دکانــداری، 
دهموبــدی، رئیــس تلفــون، روغــن گــر، زراعــت 
ــلمانی،  ــرایداری، س ــی، س ــبزی فروش کاری، س
شــوفری، شــاگرد شــوفر، شــاگرد اطــاق، شــاگرد 
ــازار، شــاگرد قهــوه چــی، صحافــی، عالفــی،  ب
عکاســی، عضــو پشــم و پنبــه، عضــو رســومات 
مالیــه، عضــو مالیــه، عضــو شــرکت قالــی، عضو 
ــو  ــون، عض ــو تلف ــن، عض ــو آه ــن، عض راه آه
ثبــت، عضــو قشــونی، عضــو دانــش ســرا، عضو 
شــهربانی، عضو نظــام وظیفــه، عضو رســومات، 
عضــو غلــه، غســالی، غــالم تلگــراف، فراشــی، 
قصابــی، قپانداری، قالیبــاف، کافه چــی، کک پز، 
مالکــی، مدیری، موبدی، مســتاجری، مــزدوری، 
مباشــری، منشــی گــری، منشــی بانــک، نماینده 
پشــم و پنبــه، نماینده پارچــه ابریشــمی، نوکری، 
نجــاری، نوکــرگاراژ، نقاشــی، نســاجی و وکیــل 

. لیه عد

محله های زرتشتی نشین
 و شغل زرتشتیان شهر کرمان

 در دوره پهلوی اول )1304 تا 1320 (
پیــش از ایــن در مــورد مفهــوم بمــب جمعیتــی 
صحبــت کردیــم و گفتیــم ایــن انفجــار جمعیتی 
ــیدی  ــاه خورش ــه  پنج ــر ده ــران از اواخ در ای
ــه  ــصت ب ــه  ش ــر ده ــده و در اواخ ــروع ش ش

ــان رســیده اســت.  پای
پــس از آن بــا توجــه بــه اینکــه جامعه زرتشــتی 
ــابهی را  ــا مش ــرایط تقریب ــی ش ــه ایران و جامع
دارنــد و برخــورداری از امکانــات بهداشــتی، 
محیط زیســت و ... آنهــا مشــابه یکدیگــر اســت 
ــن  ــاد ای ــی زی ــال خیل ــه احتم ــم ب ــان کردی بی
ــه  زرتشــتی  ــی درون جامع ــده  بمــب جمعیت پدی
نیــز رخ داده اســت. ایــن حجــم بــاالی جمعیــت 
متولــد شــده در یــک دهــه، وارد هــر بــازه  ســنی 
خاصــی کــه می شــود پیامدهــای خــاص خــود 
ــران  ــال بح ــور مث ــه ط ــراه دارد. ب ــه هم را ب
ســالمندی کــه بــرای جوانــان دهــه  شــصت در 
پیــش اســت، یــا در حــال حاضــر کــه مقدار 
قابــل توجهــی از جوانــان دهــه شــصتی در 
بــازه  ســنی ای هســتند کــه نیــاز به مســکن 
دارنــد و همیــن بــاال رفتــن تقاضــا بخشــی 
از بحــران گرانــی مســکن را رقم زده اســت. 
ــب  ــه بم ــی ک ــن اتفاقات ــی از مهم تری یک
جمعیتــی در ایجــاد آن موثــر اســت، پدیــده   
نیــرو محرکــه جمعیتــی اســت. پدیــده  
نیــرو محرکــه  جمعیتــی را بــه ایــن شــکل 
تعریــف می کننــد: هنگامــی کــه افــرادی 
کــه در بــازه  بمــب جمعیتــی متولــد 
شــده اند بــه ســن ازدواج برســند، 
تعــداد ازدواج در جامعــه افزایش 
می  یابــد و در ادامــه بــه میــزان 
قابــل توجهــی تولــد کــودکان 
در جامعــه رشــد پیــدا می کنــد. 
اگرچــه ایــن میــزان بــه انــدازه  
ــصت  ــه  ش ــن ده ــداد متولدی تع
ــبتا  ــا نس ــداد آن  ه ــا تع ــت. ام نیس
بیشــتر از متولدیــن دهــه هفتــادی خواهــد 

بــود.
بــا توجــه بــه ســن ازدواج در ایــران می توان 
گفــت اثــر نیــرو محرکــه  جمعیتــی در حدود 
ده ســال پیــش در ایــران آغــاز شــده اســت 
ــام  ــه اتم ــا ب ــال 1۴00 تقریب ــی س و حوال
ــت  ــی جمعی می رســد. اگرچــه رشــد ناگهان

ــرای  ــصتی ب ــه ش ــراد ده ــد اف ــطه  تول ــه واس ب
ــد  ــوب می ش ــری محس ــک غافلگی ــه ی جامع
بهــره وری  بــرای  الزم  زیرســاخت های  و 
هرچــه بیشــتر از ایــن اتفــاق فراهــم نبــود. امــا 
ــدد را  ــی مج ــی فرصت ــه جمعیت ــروی محرک نی
فراهــم می کنــد تــا غفلت هــای مدیریتــی 
ــد.  ــران باش ــل جب ــصت قاب ــه ش رخ داده در ده
ــردن  ــد بهــره ب ــن فرصــت نیازمن اســتفاده از ای
ــت  ــانی و مدیری ــت سرمایه انس ــش مدیری از دان
اســتراتژیک، در ســطح کالن جامعــه نظیــر 
ــوان برخــی از  ــا می ت ــا عجالت انجمن هاســت. ام

ــرد: ــال گوشــزد ک ــوان مث ــه عن ــوارد را ب م
ــا را  ــه  م ــراد جامع 1- درصــد قابل توجهــی از اف
کــودکان صفــر تــا ده ســاله تشــکیل می دهــد. 
آیــا زیرســاخت ها و زمینه هــای الزم بــرای 
آموزش هــای دینــی، ورزشــی و هنــری بــه 
ــای  ــا از ظرفیت ه ــت؟ آی ــم اس ــودکان فراه ک
ــته های  ــه در رش ــرادی ک ــان و اف ــه  خودم جامع
تربیت بدنــی و هنــر تحصیــل کرده انــد اســتفاده 
می کنیــم؟ آیــا آمادگــی اســتفاده از دانــش 
ــم؟ ــان را داری ــان جامعه م ــان و دین پژوه محقق

ــتر  ــه بیش ــور هرچ ــرای حض ــزی ب 2- برنامه ری
کــودکان در جامعــه، نــه تنهــا آنهــا را از انفعــال 
ــد،  ــارج می کن ــه خ ــدن از جامع ــر دور مان و خط
ــه واســطه  ــا ب بلکــه فرصــت مناســبی ا ســت ت
ــا  ــن آن ه ــای والدی ــودکان، پیونده ــور ک حض
ــر  ــه اگ ــی ک ــردد. اتفاق ــا گ ــز احی ــه نی ــا جامع ب
ــی  ــر پویای ــمگیری ب ــر چش ــود تاثی ــی ش اجرای

ــد داشــت. ــه زرتشــتی خواه جامع
ــک  ــدود ی ــدان دور، ح ــه چن ــده ای ن 3- در آین
ــان  ــا جوان ــط ب ــای مرتب ــده، نهاده ــه  آین ده
زرتشــتی نظیــر کانــون دانشــجویان و یانش وران 
مانتــره رونــق نســبی خوبــی بــه خــود می گیــرد. 
ایــن بــازه  زمانــی فرصــت مناســبی ا ســت تــا از 
ــد  ــان بهره من ــروی جوان م ــت نی ــر ظرفی حداکث

شــویم.
ــه  ــان ب ــر جه ــی در سراس ــای جمعیت پدیده ه
ــد  ــل می کنن ــه عم ــیر دو لب ــک شمش ــد ی مانن
ایــن  ظرفیت هــای  از  کــه  صورتــی  در  و 
جمعیت هــا بهــره وری الزم صــورت نگیــرد 
ــرای جامعــه  ــد جــدی ب ــه یــک تهدی ــل ب تبدی

می شــوند.

نیرو محرکه جمعیتی

 آرش ضیاتبری

فردین نمیرانیان

در رابطــه بــا ماه پنجــم و چگونگــی گفتار و 
نوشــتار آن بســیار صحبــت کــرده انــد و مطالــب 
بســیار نوشــته انــد. بــا اســتدالل علمــی ثابــت 
کــرده انــد کــه »مــرداد« یعنــی مــرگ و نیســتی 
ولــی »امــرداد« بــه معنــی جاودانگــی و زندگــی 
اســت. ولــی ســوال ایــن اســت، کــه آیــا بیــان 
امــرداد، بــه جــای مــرداد یــک بایســته اســت یــا 

ــته. یک شایس
 130۴ ســال  مــاه  فروردیــن   11 شــب  در 
شمســی، قانــون تبدیــل مــاه هــای بــروج فلکی 
ــی  ــای فارس ــه ماه ه ــه( ب ــای دوازده گان )برج ه
ــه تصویــب رســید  ــی ب در مجلــس شــورای مل
ــزام  ــت و ال ــز پابرجاس ــر نی ــال حاض ــه در ح ک
ــه  ــن ایــن مصوب ــر اجــرای آن وجــود دارد، مت ب

بدین صــورت اســت:
ــب  ــی تصوی ــورای مل ــس ش ــاده اول - مجل  م
ــخ رســمی  ــوروز )130۴( تاری ــد کــه از ن می نمای

ســالیانه مملکــت بــه ترتیب ذیــل معمــول گردد 
ــر  ــام دوای ــه در تم ــت ک ــف  اس ــت مکل و دول

دولتــی اجــرا نمایــد:
ــرت  ــرت حض ــال هج ــخ: س ــدأ تاری ــف - مب  ال
اهلل  صلــوات  محمدبن عبــداهلل  خاتم النبییــن 

ــه. ــه طیب ــه مدین ــه ب ــه معظم ــه از مک علی
ب - آغاز سال: روز اول بهار.

ج - سال: کماکان شمسی حقیقی.
 د - اسامی و عده ایام ماه ها:

1 - فروردین 31 روز 
2 - اردیبهشت 31 روز 

3 - خرداد 31 روز 
۴ - تیر 31 روز 

۵ - امرداد 31 روز 
6 - شهریور 31 روز 

۷ - مهر 30 روز
8 - آبان 30 روز

امرداد، بایسته یا شایسته
۹ - آذر 30 روز

10 - دی 30 روز
11 - بهمن 30 روز
12 - اسفند 2۹ روز

 تبصــره - در ســنین کبیســه اســفند 30 روز 
ــود. ــد ب خواه

 مــاده دوم - ترتیــب سال شــماری ختاوایغــور کــه 
ــخ  ــوده از تاری ــول ب ــابق معم ــای س در تقویم ه

تصویــب ایــن قانــون منســوخ خواهــد بــود.
 ایــن قانــون کــه مشــتمل بــر دو مــاده اســت در 
جلســه شــب یازدهــم مــاه فروردیــن یــک هــزار 
و ســیصد و چهــار شمســی بــه تصویــب مجلس 

شــورای ملــی رســید.
 رییس مجلس شورای ملی - مؤتمن الملک

ــه  ــتدالل اینک ــا اس ــه و ب ــن مصوب ــا ای ــال ب ح
ــد  ــد بطــور کامــل رعایــت شــود، بای ــون بای قان

ــت: گف
ــرداد«  ــن، »ام ــران زمی ــم ای ــم تقوی ــاه پنج م
ــرای اجــرا اســت  ــک بایســته ب ــن ی اســت و ای

ــته. ــه شایس و ن
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زیارتگاه شاه مهر ایزد زیارتگاه اشتاد ایزد

آتشکده دولت خانه آتشکده کرمان

زیارتگاه وهمن امشاسپند زیارتگاه شاه ورهرام ایزد

زیارتگاه ها
و آتشکده های 

شهر کرمان
نقشه شهر کرمان
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
 دکتر اسفندیار اختیاری

در دهــه ســي کــه از نظــر تاریخــي، دوران بعــد 
ــزاب و  ــگ اح ــغال و جن ــت و اش ــگ اس از جن
گروه هــا، در محــدوده ای زندگــي می کــردم 
کــه بیشــتر ســوت و کــور بــود و بــا یــک گروه 
ــترک  ــه مش ــورد هم ــک م ــه در ی ــردم ک از م
ــا  ــداري اســت. آن روزه ــر و ن ــم و آن فق بودی
کــه در عالــم کودکــي و نوجوانــي بــودم، ایــن 
ــدم. فقــط بیمــاري و فقــر  چیزهــا را نمي فهمی
ــراي همــه  ــي آن هــم ب ــدم ول مــردم را مي دی
ــم  ــور مي کردی ــون تص ــود. چ ــده ب ــادت ش ع
ایــن، نوعــي از زندگــي اســت. گونــه ای دیگــر 
از زندگــی نیــز در آن محــدوده وجــود نداشــت 
ــده  ــي دی ــاوت طبقات ــود و تف ــه ش ــا مقایس ت

شــود.
 در آن دوران، پیرمــردان و پیرزنــان محلــه 
ــه  ــردان ک ــد. پیرم ــه کار مي کردن ــا هم م
ــي  ــر زحمت ــود، به ــتگان خ ــون گذش چ
بــا  و  مي شــدند  صحــرا  راهــي  بــود 
ــاورزی  ــا کش ــود در آن ج ــقتي ب ــر مش ه
ــان  ــي درخت ــاي اضاف ــد. برگ ه می کردن
ــدن  ــا کن ــا ب ــد ی ــع آوری مي کردن را جم
علف هــاي هــرز، پشــته اي بــا خــود بــراي 
خــوراک حیوانــات فراهــم مي آوردنــد. 
ــواده،  ــای خان ــر اعض ــا دیگ ــا ب آن ه
ــه  ــتند ک ــد. مي دانس ــکار بودن هم
ــد  ــي، بای ــن روز زندگ ــا آخری ت

ــنگي نشــوند.  ــر و گرس ــار فق ــا دچ ــرد ت کار ک
ــود. در  ــان ب ــه خودش ــط ب ــان فق ــه امیدش هم
ــک  ــر از کار کشــاورزي و ی ــه غی ــا ب ــه م محل
ــه  ــي ب ــت، کس ــي داش ــغل صنعت ــه ش ــر ک نف
ــی  ــا حت ــرد ی ــر نمی ک ــه فک ــیس کارخان تاس
کار  تاســیس  تــازه  کارخانه هــای  ایــن  در 
ــتان  ــه هندوس ــم ب ــري ه ــد نف ــرد. چن نمی ک
ــه  ــت ب ــس از مراجع ــا پ ــي از آنه ــد. یک رفتن
ایــران، دیگــر نمي توانســت بــه کار کشــاورزي 
مشــغول شــود. بــه قولــي »پینــه کــف دســتش 
تمــام شــده بــود« و بدنــش قــدرت کار در 
ــر  مزرعــه و هــواي گــرم و طاقت فرســاي کوی
را نداشــت. ایــن فــرد ارزشــمند، خــودش را بــه 
شــهر رســاند و مغــازه بقالــي بــاز کــرد. حتــی 
ایــن فــرد هــم تــا آخریــن روز حیاتــش در آن 
مغــازه مشــغول بــه کار بــود و فــرداي آن روز از 
ایــن جهــان رفــت. خدایــش بیامــرزد. همیشــه 
بــه مــن مي گفــت: کاري را انتخــاب کــن کــه 
ــي و  ــغول باش ــه آن کار مش ــن روز ب ــا آخری ت
اگــر یکــي از فرزندانــت عالقمنــد بــه ادامــه آن 
کار شــد، از ارثیــه و تجربــه تــو بهره منــد شــود.

زیرنظر شورای سردبیری
همکاران: همراهان تارنمای برساد

بازنشستگی
بهرام دمهری

سردبیر و صفحه آرا: رشید شهرت
آدرس:

 تهران-خیابــان نوفــل لوشــاتو- کوچــه مســعود 
ســعد- پــالک 12

کدپستی: 1131666۹13
تلفن: 021883۵21۵3

پست الکترونیکی:
info@parsnameh.ir 

چاپخانه: تندیس نقره ای
ــت و  ــا آزاد اس ــته ه ــش نوش ــنامه در ویرای پارس
همــه نوشــته هــا دیــدگاه پــارس نامــه نیســت. 

ولــی مــن و تمــام هــم ســن و ســالهایم کارمند 
ــه  ــان را ادام ــغل پدرانم ــتیم ش ــدیم. نتوانس ش
ــه  ــا ک ــاي آنه ــه و اندوخته ه ــم و از تجرب دهی
ــود،  ــده ب ــل ش ــا منتق ــه م ــا ب ــس از قرن ه پ
ــدارم  ــا را ن ــرت آن روزه ــم. حس ــتفاده کنی اس
ولــي از اینکــه نتوانســتیم تجربــه و شــغل 
پــدران خــود را بــه فرزندانمــان منتقــل نماییــم، 
ــا  ــي مغازه ه ــدي دارم. وقت ــاس ب ــي احس کم
و کارخانه هــاي عریــض و طویــل یــزد را 
ــل،  ــدر نس ــل ان ــا نس ــر آنه ــه اکث ــم ک مي بین
ــود  ــد از خ ــه بع ــود را ب ــه خ ــرمایه و تجرب س
ســپرده انــد بــه ارزش گفتــار آن پیرســفرکرده، 
می رســم. اگــر آنگونــه شــده بــود، امــروز 
ــن  ــاله در ای ــد س ــل ص ــتوانه حداق ــاهد پش ش

شــغل ها بودیــم.
بگذریــم، امــروز محلــه مــا و محله هــاي دیگــر 
ــه اي نیســت کــه  ــر اســت از بازنشســته. خان پ
ــد.  ــته باش ــته نداش ــر بازنشس ــا دو نف ــک ی ی
بازنشســتگي نه عیب اســت نــه هنر، قــراردادي 
اســت کــه در زمــان معیــن، مثــال بعــد از ســي 
ــراد  ــي اف ــود. بعض ــرا مي ش ــت، اج ــال خدم س

آن را پایــان تــالش و کوشــش مي پندارنــد 
و گــروه دیگــر آن را شــروع کار و تالشــی 
جدیــد می داننــد. افــرادی کــه مي تواننــد کاري 
ــي  ــش خصوص ــته اند را در بخ ــاًل داش ــه قب ک
ــه  ــه تجرب ــون ک ــد چ ــد، موفق ترن ــه دهن ادام
و تخصــص را دســت مایه کار جدیــد خــود 
ــد.  ــت مي خورن ــر شکس ــد و کمت ــرار مي دهن ق
بــا کار جدیــد،  گروهــی کــه مي خواهنــد 
تولــدي تــازه پیــدا کننــد، راه بســیار مشــکل تر 
در پیــش رو دارنــد، اگرچــه فرصــت زیــادي در 

ــد.  پیــش دارن
در هــر حالــت بازنشســتگي دوران جالبي اســت 
ــه  ــان ب ــس در انس ــن ح ــه ای ــرط آنک ــه ش ب
وجــود نیایــد کــه ایــن آخریــن بــرگ زندگــي  
ــدازه  ــه ان ــد ب ــرد بازنشســته بای اســت. یــک ف
قــدرت و توانشــان بکوشــد تــا آهنــگ زندگــي 
ــم  ــدوار چش ــتاق و امی ــراید و مش ــو بس را از ن
بــه آینــده اي داشــته باشــد کــه بــا دســت خــود 
ــازند.  ــي س ــان م ــه برایش ــه آنک ــازند ن مي س

ــه باشــد. امیــد اســت کــه اینگون
پایدار باشید.

فردوِس
 پر رویا

ــی  ــا کارگردان از صداپیشــگی شــهر قصــه ت
تــا  نارنجی پــوش  رفتگــِر  از  شــهردار، 
عاشــِق تانگــوی تخم مــرغ داغ، از مــش 
صفرعلــِی  تــا  اجاره نشــین ها  مهــدِی 
ــا  ــو ت ــد، از کرمعلــی بان پشــت کوه هــای بلن
ــران  ــاِل همس ــی، از کم ــورِ سک گش تابان پ
تــا آقــای تهرانــی آژانــس دوســتی... او 
ــی  ــا صورت ــید. ب ــی درخش ــر جایگاه در ه
ــرا و  ــان، چشــمانی نافــذ، لبخنــدی گی مهرب
نقش هایــش  در  بی غل وغــش  رفتــاری 
ــخصیت های  ــتان ش ــا داس ــت ت ــرو می رف ف
ــه  ــد ک ــت کن ــی ای را روای ــاده و صمیم س
ــره ای  ــه چه ــتند. او ک ــزرگ داش ــی ب دغدغه های
آشــنا برای مخاطبان دهه هــای 60 و ۷0 تلویزیون 
اســت، بارهــا بــه خاطــر بازی هایش مــورد تمجید 
منتقــدان قرار گرفــت. فــردوس کاویانی هنرمندی 
ــردار و  ــا ک ــا را ب ــال ها دل ایرانی ه ــه س اســت ک
گفتــار و اندیشــه های خــود ربــود. مســعود جعفری 
جوزانی، کارگردان ســینما، در مراســم تجلیــل از او 
اینگونــه گفــت: »می گوینــد پیــش از اینکــه آدمی 
بــا هر مســلکی آشــنا شــود با پیــروان آن مســلک 
و مذهــب آشــنا می شــود، کاویانــی نمونــه بــارزی 
از ایــن نــوع انســان اســت کــه مــا را بــا مســلک 
آشــنا کــرد. او برخــالف انســان هایی کــه بیشــتر 
نارسیســت هســتند و توســط پول هــای بــادآورده 
معــروف می شــوند، بــا ایــن مســلک کــه هــر کــه 

انســان بهتــری باشــد، خــود را شناســاند.«

ــاه 1320  ــد 3 مهرم ــه متول ــی ک ــردوس کاویان ف
ــا  ــال 13۴0 ب ــری اش را از س ــت هن ــت، فعالی اس
بــازی در تئاتــر آغــاز کــرد؛ اولین کار ســینمایی اش 
ــازی در  ــا ب ــرد و ب ــه ک ــال 13۵1 تجرب را در س
ســریال همســران بــه اوج شــهرت خــود رســید. او 
کــه بارهــا گفتــه بــود نمی خواهد چهــره شــود، در 
کنــار بازیگرانــی چــون عــزت اهلل انتظامــی، علــی 
نصریــان، حمیــده خیرآبــادی، گوهــر خیراندیــش، 
حمیــد جبلــی، مهرانــه مهین ترابــی، اکبــر عبدی 
بــه ایفای نقــش پرداخــت و بــا کارگردانانــی چون 
هــادی مرزبــان، مســعود جعفــری جوزانــی، بهرام 
بیضایــی و داریــوش مهرجویــی کار کــرد. فردوس 
کاویانــی کــه بیــن همکارانــش بــه نظــم و ادب 
ــش از ۷0  ــون در بی ــرام شــهره اســت، تاکن و احت
ــاب شــده و  ــر ایفــای نقــش کــرده، ســوژه کت اث

آذین شهریاری فرد

اشــک ها و لبخندهــای بســیاری را بــر دل و جــان 
مخاطبانــش نشــانده اســت.

ــش  ــق نق ــی عاش ــه از کودک ــد ک ــن هنرمن ای
ــه  ــود، ســختی های بســیاری را ب ــازی کــردن ب ب
ــی  ــورت علم ــری را به ص ــا بازیگ ــد ت ــان خری ج
و آکادمیــک بیامــوزد. او کــه در کارنامــه اش هــم 
کارهــای طنــز و هــم کارهــای جــدی را داراســت، 
ــه  ــمرد و آن را ب ــدس می ش ــر را مق ــۀ تئات صحن
فیلــم و ســریال ترجیــح مــی داد، بــه طــوری کــه 
هــادی مرزبــان، کارگردان ســینما و تئاتــر در مورد 
او می گوید:»فــردوس همــۀ تئاتر اســت«. کاویانی 
کــه بــه گــواه همــکاران خــود همیشــه رویاهــای 
بزرگــی در ســر داشــته اســت، همــواره اخــالق را 
ــرای شــادی  ــرار داده و ب ــش ق ســرلوحۀ کار خوی
ــرده  ــی نک ــی کوتاه ــچ تالش ــش از هی هموطنان

اســت.
شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه فــردوس کاویانــی 
دلیــل عالقــۀ هنرمندانــی همچون حســن فتحی 
بــه هنــر بــوده اســت. شــاید کمتــر کســی بــاور 
ــدی  ــتاد کم ــه علیرضــا خمســه او را اس ــد ک کن
ــد  ــی بدان ــر کس ــاید کمت ــد. ش ــراژدی می دان و ت
ــن  ــرای آموخت ــت ب ــی داده اس ــه بهای ــه او چ ک
تجربیاتــش. شــاید کمتــر کســی بفهمــد کــه او 
ــی  ــرای هنرمندان ــا ب چــه ســختی هایی کشــید ت
کــه دغدغــۀ مســکن داشــتند چــاره ای بیندیشــد.

ــه  شــاید ایــن روزهــا اســتاد فــرودس کاویانــی ب
ــاب  ــر و ق ــۀ تئات ــر در صحن ــاری کمت ــل بیم دلی
جادویــی ظاهــر شــود امــا بی شــک نامــش بــرای 
ــده  ــی مان ــران باق ــر ای ــۀ هن ــر صحن ــه ب همیش

اســت.
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