
  انوشه میرمرعشی
حوادث تاریخ معاصر ایران و تالش های انگلس�تان 
برای س�لطه بر کش�ورمان ابعاد گس�ترده ای دارد. 
آنچنان گس�ترده که با وجود انبوهی از پژوهش ها و 
چاپ مقاالت و کتب بس�یار در این زمینه، همچنان 
مس�ائل و موضوعات�ی از آن مغفول مان�ده و به آن 
بسیار کم پرداخته شده است. یکی از این موضوعات 
مغفول مانده، مس�ئله نف�وذ مأموران انگلیس�ی به 
انجمن ه�ای زرتش�تی در ایران اس�ت. نف�وذی که 
باعث اس�تفاده اب�زاری از این اقلیت محت�رم برای 
ایجاد فتنه در کش�ور و زمینه س�ازی برای پیشبرد 
اهداف س�لطه گرایانه اس�تعمار انگلی�س در ایران 
ش�ده اس�ت. در این مقاله چگونگی نفوذ انگلستان 
ب�ه انجمن های زرتش�تی، اس�تفاده اب�زاری از آنها 
و مهم ت�ر از هم�ه مقابله زرتش�تیان وطن پرس�ت 
با اس�تعمارگران مورد بررس�ی قرار گرفته اس�ت.

  
  چرا انگلستان به سراغ زرتشتیان رفت؟ 

علمای اسالم و به ویژه فقهای ش��یعه بر اساس آیه 17 
سوره حج، »زرتشتیان « را اهل کتاب می دانند. به همین 
دلیل این مردمان در کش��ورهای اسالمی مانند عراق و 
ایران همچ��ون بقیه اهل کتاب، همیش��ه مورد احترام 
بوده اند. زرتش��تیان ایران هم از زمان گس��ترش اسالم 
در میان ایرانیان تا زمان قاجار ب��ه عنوان مردمانی اهل 
کتاب، مهربان و صلح جو مورد احترام عموم مسلمانان 
ایران زمین بوده و البته همچنان هس��تند. اما کش��ور 
استعمارگر انگلیس حدود دو قرن قبل وجود این گروه 
از اقلیت های دینی را فرصتی مناسب برای ایجاد تفرقه و 
پیشبرد اهداف خود در ایران می دید. زیرا انگلستان طی 
سال ها استعمار کشور هندوستان، بخشی از زرتشتیان 
این کش��ور را »دس��ت آموز « و »مأمور « خود کرده بود 
و می دانس��ت که می تواند از ظرفیت مأموران زرتشتی 
هندوستانی برای پیش��برد اهداف خود در ایجاد فتنه 
و عملیاتی کردن نقش��ه های س��لطه گرانه اش در ایران 
اس��تفاده کند. به همین علت با نقش��ه و فرمان وزارت 
امورخارجه انگلس��تان مهاجرت تع��دادی از مأموران 
زرتش��تی هندی به ایران آغاز شد. به این شکل گروهی 
از زرتشتیان هند به سرپرستی »مانِکجی پور لیمجی پور 
هوشنگ هاتریا« در زمان ناصرالدین شاه ]1854. م برابر 

با 1233. ش[ به ایران وارد شدند.  
  مانکجی کیست؟ 

مانکجی در سال 1813. م ]1192. ش[ در بندر سورات 
هند به دنیا آمد. اجدادش از زرتشتی های ایرانی بودند 
ک��ه در زم��ان صفویه به هندوس��تان مهاج��رت کرده 
بودند .)1( او از 15 س��الگی به خدمت قشون انگلیس در 
هندوستان درآمد و با مسئولیت »صندوقداری و توزیع 
پول میان عوامل انگلیس )جاسوسان(« در مناطق سند 
و افغانس��تان در ارتش کشور انگلس��تان خدمت کرده 
بود و در میانسالی مأموری کارکش��ته برای این کشور 
محسوب  می ش��د. مانکجی با پوش��ش تجارت و البته 
همراه با سفارش��نامه هایی خطاب به س��فرا و مقامات 
انگلیس در تهران، بوش��هر و بغ��داد، در اوای��ل دوران 
سلطنت ناصرالدین شاه وارد ایران ش��د. او بعد از ورود 
به ایران شروع به ارتباط گیری با زرتشتیان کرمان و یزد 
کرد. جالب است که وی در کنار ارتباط گیری با جامعه 
زرتشتیان ایران، به ارتباط گیری با »بهائیان « و »دراویش 
و صوفیه « هم اقدام کرد! در ضمن این مأمور صددرصد 

انگلیسی در همان زمان دستی هم در خرید و جمع آوری 
اشیای عتیقه، سکه و کتب قدیمی و خارج کردن آنها از 

ایران داشت.)2( 
  مانکجی خادم یا خائن؟ 

دوره قاجار را عموم مورخان و پژوهشگران تاریخ، دوره 
افول و سقوط فرهنگ و تمدن در ایران می دانند. در این 
دوره به دلیل بی کفایتی پادشاهان قاجار ظلم و استبداد 
به مردم در سرتاسر ایران زمین از سوی درباریان، والیان 
و خوانین عمومیت پیدا کرده بود. در چنین ش��رایطی 
وضعیت اقلیت های دینی هم مانن��د بقیه مردم قاعدتاً 
بسامان و مناس��ب نبود. به همین دلیل وقتی استعمار 
انگلیس در حال نفوذ به ایران برای سلطه جویی و غارت 
منابع ایران بود، به وسیله مأمور خود یعنی »مانکجی« 
از وضعیت نابس��امان زرتش��تی ها نهایت سوءاستفاده 
را کرد. مانکجی در ایران با منس��جم ک��ردن »انجمن 
اکابر زرتش��تیان « و تأس��یس  مدارس ویژه زرتش��تی 
برای کودکان، کمک های مالی به زرتش��تیان فقیر یزد 
و کرمان ]البته از جیب کمپانی هند ش��رقی[، به عالوه 
س��اخت دخمه برای زرتش��تیان یزد و گرفتن دستور 
»معافیت پرداخت جزیه« از ناصرالدین ش��اه در تهران 

توانست نظر زرتشتیان شهرهای مختلف همچون یزد، 
کرمان، آذربایجان و تهران را به طرف خود جلب کند. به 
گونه ای که برخی زرتشتیان او را احیاکننده زرتشتیان 
ایران می دانند .)3( البته باید در نظر داشت که این کار ها 
گرچه در ظاهر خدمت به زرتشتیان ایران رخ می نمود، 
اما خیانت هایی را برای همین اقلیت دینی به بار آورد که 
کمتر از آن سخن گفته شده است. ش��اید بتوان گفت: 
اولین اقدام خبیثانه او در ارتباط با زرتشتیان، جداسازی 
این اقلیت محترم از بدنه جامعه ایرانی بود، زیرا همکاری با 
مأموران انگلیسی و همراهی با سیاست های استعمارگرانه 
انگلستان در ایران برای هر فرد، قوم یا گروه ننگی بزرگ 
به بار می آورد. درواقع با این اقدام مانکجی و متهم شدن 
زرتشتیان به همکاری با استعمارگران و در نتیجه منزوی 
شدنش��ان، در مراحل بعد انگلستان می توانست روحیه 
میهن پرستی و استقالل روحی مردمان زرتشتی ایران 

را دچار خدشه کند. 
دومین اقدام خیانت بار مانکجی در حق زرتشتیان، اتصال 
آنها با جامعه بهائیت بود. ایجاد زمینه برای بهائی کردن 
]کافر کردن[ زرتشتیان اهل کتاب اقدامی بود که حتی 
موجب اعتراض زرتش��تیان معتقد را هم فراهم کرد. به 
هرحال مانکجی در طول سال های اقامتش در شهرهای 
یزد، کرمان و تهران، س��عی بلیغی ب��رای متصل کردن 
بهائیان و زرتشتیان ایران کرد، مثاًل با تأسیس  مدارس 
ویژه برای کودکان زرتشتی و انتخاب معلمان بهائی برای 

این مدارس .)4( 
سومین خیانت »مانکجی« در حق زرتشتیان ایران، به 
جاسوسی وادار کردن ایشان، از وطن به نفع انگلستان بود. 
او با فریب دادن زرتشتیان و دادن اطالعات غلط به ایشان، 
آنها را وسیله جاسوسی برای کشور انگلستان قرار می داد. 
شاهد مثال این ادعا را می توان در ماجرای زیر به صراحت 
مش��اهده کرد: در دهه 1250. ش و همزمان با اواس��ط 
دوره پادشاهی ناصرالدین ش��اه قرار می شود تعدادی از 
دانش آموختگان مدرس��ه دارالفنون برای آمارگیری به 
روش اروپای��ی از طرف وزارت علوم ب��ه والیات مختلف 
کشور مأمور ش��وند. یکی از این دانش آموختگان فردی 
است به نام مهندس »ذوالفقار کرمانی االصل مشهور به 
محالتی.«)5( او در شعبان 1288. ق )برابر با مهر 1250. 
ش( برای تهیه آمار از والیت سیس��تان و بلوچستان از 
طرف وزارت علوم به منطقه مذکور اعزام می شود. او کتاب 
آمار خود را در رساله ای تحت عنوان »جغرافیای نیمروز« 
تهیه می کند. جالب اس��ت که تنها نس��خه این کتاب و 
البته تنها نسخه کتاب آمار والیت خراسان تحت عنوان 
»اشراق السیاحه« که به وسیله جواد بن موسی خراسانی 
از فارغ التحصیالن دارالفنون 100سال بعد نه در ایران 
که در هندوستان یافت می شود. آن  هم در کتابخانه یک 
زرتشتی ایرانی االصل به نام »مالفیروز«، در حالی که در 
صفحه نسخه خطی این دو اثر نوشته شده بود: وقف شده 
توس��ط »بنده یزدانی مانکجی درویش خان « و به قول 
محقق ارجمند مرحوم حجت االسالم عزیزاهلل عطاردی 
که در س��فر خود به هندوس��تان از این دو نسخه کتاب 
عکسبرداری می کند و بعد ها آن را چاپ می کند: »جالب 
است که نسخه های اصلی این دو کتاب به هندوستان که 
در آن ایام تحت سلطه انگلستان بوده، رفته و بعد هم به 

کتابخانه مالفیروز زرتشتی منتقل گردیده است.«)6(
  داستان مظلومیت زرتشتیان وطن پرست 

در مقابل همه خیانت های که مانکجی در حق زرتشتیان 
ایران کرد و انحرافاتی که در عقایدشان پایه گذاری کرد، 

مهم  ترین اقدام مانکجی هاتریا درباره 
زرتش�تیان، جداس�ازی ای�ن اقلیت 
محترم از بدنه جامعه ایرانی بود، زیرا 
همکاری با مأموران انگلیسی و همراهی 
با سیاست های استعمارگرانه انگلستان 
در ایران، برای هر فرد، ق�وم یا گروه، 
ننگی بزرگ ب�ه بار م�ی آورد! درواقع 
با این اق�دام مانکجی و متهم ش�دن 
زرتشتیان به همکاری با استعمارگران 
و در نتیجه منزوی شدنشان، در مراحل 
بع�د انگلس�تان می توانس�ت روحیه 
میهن پرستی و استقالل روحی مردمان 
زرتش�تی ایران را دچار خدش�ه کند!
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نگاهی تاریخی به رویارویی زرتشتیان وطن پرست با عوامل انگلیس در ایران 

 یک عنصر وابسته 
در پی بهائی کردن زرتشتیان ایران!
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نظری پژوهشی بر آغاز و انجام 
حاکمیت خزعل بن جابر بر خوزستان

شگفتی رضاخان از چرخش 
انگلستان درباره خزعل!

   محمدرضا کائینی
در باب آغ��از و انجام 
ش��یخ  حاکمی��ت 
خزع��ل بن جاب��ر بر 
منطق��ه خوزس��تان، 
تاکنون آث��اری چند 
ب��ه ن��گارش درآمده 
که پژوهش��ی که هم 
این��ک از آن س��خن 
می رود، در زمره یکی 
از ش��اخص ترین آنهاس��ت. سرنوشت خزعل 
پیش و بیش از ه��ر چیز، مبین نح��وه تعامل 
انگلس��تان با همپیمانان خویش است. آنان تا 
زمانی که ای��ن طیف را ب��رای خویش مفید و 
دارای بازده بینگارند، آن��ان را از حمایت خود 
مطمئن می س��ازند، اما هرگاه ک��ه مهره های 
جدید را ترجیح دهند، آن��ان را در گرداب بال 
رها می کنند و حتی گرای سرکوب ایشان را به 
دشمن می دهند! این ماجرا نه تنها برای خزعل 
که پس از آن برای برکشیده بعدی انگلستان، 
یعنی رضاخان نیز تک��رار گردید. این تحقیق 
توس��ط یک پژوهشگر انگلیس��ی به نام دکتر 
ویلیام تئودورسترانگ انجام شده و صفاء الدین 
تبرائیان نیز آن را به فارسی بازگردانده است. 
مؤسس��ه مطالعات تاریخ معاصر ای��ران آن را 
منتش��ر و راهی بازار نشر س��اخته است. ناشر 
در بخش��ی از دیباچه خویش ب��ر این کتاب، 
در باب محتوای آن چنین آورده اس��ت: »این 
کتاب پایان نامه دکترای مؤلف انگلیسی دکتر 
ویلیام تئودورسترانگ است و بر مبنای اسناد 
آرش��یوی دولت بریتانیا تنظیم ش��ده است. 
وی با بررس��ی عملکرد امپریالیس��م بریتانیا 
در جنوب غربی ای��ران، به تبیی��ن چگونگی 
تثبیت  و زوال حکومت مقتدر 28 ساله شیخ 
خزعل بن جابر) 1276-1304 خورش��یدی( 
بر سراسر منطقه خوزستان بزرگ، کرانه های 
کارون و بخشی از خلیج فارس، با بهره مندی از 

حمایت های مداخله گرانه انگلیس می پردازد. 
انگلیس تا کودتای رضاخان، به طور نس��بی و 
تحت قراردادها و ضمانت هایی از شیخ خزعل 
در برابر تهاجم روس و فشارهای دولت قاجار 
حمایت کرد. عمده ترین دلیل حمایت انگلیس 
از وی، اهمیت سوق الجیش��ی شبه قاره هند و 
منافع عظیم امپراتوری بریتانیا در این منطقه  
و ترس از ورود روس��یه به مناقش��ه استماری 
هند اس��ت، زیرا مناطق تحت حاکمیت شیخ 
خزعل به عنوان راه مهم ارتباطی با شبه جزیره 
هند، نقش حیاتی ای  در تقویت و تداوم منافع  
انگلیس داشته است. ش��یخ خزعل همچنین 
از حمایت نس��بی ش��یوخ و متنفذان منطقه 
جنوب، به دلیل ترسشان از کاهش اختیارات 
خود در برابر حکومت مرکزی بهره می گرفت. 
با کودتای 1299رضاخان و تقویت  ارتش او، 
حکومت های محلی و ش��به خودمختار مورد 
هجوم دولت مرکزی قرار می گیرند و همزمان 
در سیاست های خارجی بریتانیا نیز چرخشی 
پدیدار می ش��ود. س��رانجام انگلی��س به این 
نتیجه می رسد که در آن برهه تاریخی تثبیت 
حکومت قدرتمن��د رضاخان��ی در مرکز بهتر 
می تواند مانع طمع ورزی روسیه به هند شود، 
لذا انگلیسی ها با مخفی نگه داشتن این موضوع 
از خزعل، به طور غیرعلنی ت��داوم حمایت از 
ش��یخ خزعل را مغایر با منافع جدید بریتانیا 
تفسیر می کنند و این چرخش دیدگاه از طریق 
نامه هایی به رضاخان نیز اطالع داده می شود، 
تا جایی که باعث شگفتی رضاخان نیز می شود! 
ش��یخ خزعل در نگرانی و سردرگرمی شرایط 
جدید، سرانجام با حیله نظامی یکی از افسران 
ارتش رضاخانی دس��تگیر شده و تحت الحفظ 
به پایتخت منتقل می ش��ود و تا پایان عمر، در 
یک منزل شخصی در تهران در حبس خانگی 

به سر می برد.«

گروهی از زرتش��تیان معتقد و وطن پرست ساکت 
ننشستند و علیه اقدامات او موضع گرفتند. به طوری 
که در کار انجمن های تأسیس��ی مانکجی در یزد و 

کرمان وقفه ایجاد شد.)7(
 یکی از مهاجران زرتشتی هند به ایران فردی به نام 
»کیخس��رو جی« معروف به ریپورتر، از شاگردان و 
اعوان مانکجی و البته در خدمت وزارت امورخارجه 
انگلستان بود. او بعد از مرگ مانکجی در سال 1276. 
ش در تهران، مأموریت اس��تاد خود را با تأس��یس  
»انجمن ناصری « برای زرتش��تیان ی��زد، کرمان و 
تهران ادامه داد .)8( مقابله زرتش��تیان معتقد و غیور 
با اقدامات کیخس��رو جی بیش��تر از دوره مانکجی 
بود. ریشه این مسئله هم تغییر مذهب دادن برخی 
از زرتش��تیان و گرویدن ایشان به بهائیت بود. طبق 
آنچه در کتب بهائیان مندرج است، انجمن ناصری 
یزد که به دس��ت کیخس��رو جی بنیاد نهاده ش��د، 
دارای چند عضو بهائی بود که مش��ارالیهم از حقوق 
زرتشتیانی که بهائی ش��ده بودند –اما هنوز در زی 
و جامه زرتشتیان می زیستند- نگاهداری می کرد. 
اما بعد از مرگ کیخسرو، دامنه این تقابل و اختالف 
در زمان پس��ر او یعنی »اردش��یر جی« معروف به 
ریپورتر گسترش بیشتری پیدا کرد. انجمن ناصری 
فوق الذکر نیز به پشتوانه اعضای بهائی خود استقالل 
آنها را مورد تأیید قرار می داد. استاد جوانمرد منشی 
و دبیر انجمن بهائی بود. همچنین ماستر خدابخش 
نیز گرچه بهائی نبود، اما از بهائیان طرفداری می کرد.  
زرتشتیانی که بهائی شده بودند در انتخابات انجمن 
یزد )1377. ق برابر با ( مداخالتی می نمودند و به این 
اختالف ها دامن می زدند. طبق س��ند های 174 تا 
177 اختالفات مابین اردشیر جی و سنت گرایان بر 

سر همین موضوع به اوج خود رسید .)9(  
  سرکوب »انجمن حق گوی « 

آن بخش از زرتشتیان ایران که با آموزه های مانکجی 
و جی ها مخالف بودند و اعم��ال و آموزه های آنان را 
مخالف وطن دوستی و عشق به وطن می دانستند، 
ش��روع به مقابله با این مأموران انگلیس��ی کردند. 
آنها با تأس��یس  »انجمن حق گوی « در یزد ش��روع 
ب��ه خنثی س��ازی توطئه ه��ای زرتش��تیان مأمور 
انگلستان کردند. اما وقتی به شکل قانونی و با صحبت 
و گفت وگو نتوانس��تند جلوی انحراف��ات عقیدتی 
زرتش��تیان بهائی شده و وطن فروش��ی زرتشتیان 
وطن فروش را بگیرند، حذف فیزیکی زرتشتیان کافر 
شده ]بهائی ش��ده[ را آغاز کردند. قاعدتاً در مقابل 
انگلستان و مأمورانش ساکت ننشستند و سرکوب 
و منکوب ک��ردن اعضای این انجمن و زرتش��تیان 
مخالف استعمارگر انگلیس را در پیش گرفتند. زدن 
انگ »متعصب و سنت گرا« به این هموطنان غیور به 
خاطر وطن پرستی و مقابله شان با مأموران انگلیسی 
و بایکوت کردن حرف و اهدافشان در تاریخ معاصر از 
جمله جنایت های انگلیس در حق زرتشتیان ایران 

بوده است .)10( 
  خیانت بزرگ ریپورتر به دین زرتشتی

مأموریت »اردش��یر جی« مع��روف ب��ه ریپورتر با 
مأموریت پدرش در ایران تفاوت مهمی داشت و آن، 
این بود که از طرف دولت فخیمه! انگلستان مأمور بود 
که فردی مستبد، همراه با سیاست های انگلستان و 
گوش به فرمان را پیدا و سپس برای انجام کودتا در 
ای��ران و روی کار آوردن یک حکوم��ت دیکتاتوری 
به جای قجرها تربیت کن��د؛ مأموریتی که ریپورتر 
به بهترین ش��کل آن را انجام داد. اردش��یر تا پایان 
عمر و به مدت 16 س��ال )از مرحله کشف رضاقلدر 
تا پادشاهی( همدم و همراه همیشگی رضاشاه بود 
و البته بعد از مرگ]1311. ش[، انگلستان پسرش 
یعنی شاپور ریپورتر را جایگزین او در دربار پهلوی 
کرد تا همراه و همدم شاه جوان ]محمدرضا[ باشد .

)11( یکی از اقدامات اردشیر ریپورتر که در وصیتنامه 

سیاسی  خود به آن اش��اره کرده است؛ بدبین کردن 
رضا پاالنی نس��بت به روحانیت و توج��ه دادنش به 
تاریخ باستان اس��ت. این وصیتنامه در سال 1351. 
ش منتشر شده است .)12( از قضا ریپورتر درست در 
همان بخش ترویج باستان گرایی و برجسته کردن 
تاریخ هخامنش��یان، بزرگ ترین خیانت را در حق 
دین زرتشتی و زرتشتیان ایران کرد. او بدون توجه 
به این نکته اساسی که »نامی از آشو زرتشت پیامبر 
دین زرتشتی در سنگ نوشته های هخامنشی وجود 
ندارد«، »هیچ نام و اشاره ای به کتاب دین زرتشتی 
یعنی اوس��تا در سنگ نوشته های هخامنشی وجود 
ندارد«، »عدم یکتاپرس��تی هخامنش��یان و اشاره 
مس��تقیم آنها به الهه و بت های مورد پرستش آنها 
در الواح و سنگ نوش��ته ها در مقابل یکتاپرس��تی 
زرتشتیان«، »تفاوت عیان دفن مردگان در سنت های 
زرتشتی با دفن مردگان پادشاهان هخامنشی« و...

)13(  هخامنشیان را منشأ تاریخ ایرانی و دین زرتشتی 

معرفی کرد و به این شکل، دین زرتشتی را تضعیف 
و تحریف کرد. 

  زرتشتیان بعد از پیروزی انقالب اسالمی
اقدامات خیانت بار مأموران انگلیسی ]متظاهر به دین 
زرتشتی[ موجب انزوا و جداسازی و حتی متأسفانه 
بدگمانی بخشی از بدنه مردم ایران به زرتشتیان را تا 
حدود زیادی فراهم کرد. اما با پیروزی انقالب اسالمی 
امام خمینی)ره( در اولین روزهای پیروزی انقالب و 
در تاریخ 29 بهمن 1357. ش در مدرس��ه علوی با 
نمایندگان انجمن زرتشتیان ایران دیداری داشتند 
و در آن جلسه زرتش��تیان را »خدمتگزاران ملت و 
مملکت « نامیدند و فرمودند:»من از آقایان تش��کر 
می کنم. آقایان همه اقلیت ها مطمئن باشند که اسالم 
با اقلیت ها همیشه به طور انس��انی، به طور عدالت، 
رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و این ها هم 
مثل سایر اقلیت ها جزئی از ملت ما هستند و ما و آنها 
با هم در این مملکت زندگی می کنیم ان شاء اهلل؛ و رفاه 
همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت 
کلمه است باید حفظ بش��ود. ما در محل خودمان، 
شما در محل خودتان، سایر طبقات همینطور، همه 

کوشا باشیم که این ایرانی که االن دست ما داده اند و 
خرابه ای است، همه با هم و با فعالیت، همه دست به 
هم بدهیم و این ایران خراب را از سر بنا بکنیم... شما 
هم که زرتشتی ها هستید و همیشه خدمتگزار این 
ملت و این مملکت بودید، باید به کار خودتان ادامه 
بدهید و وحدت کلمه را حفظ کنید. از خداوند تعالی 

توفیق همه ملت ایران را خواهانم.«)14(
بعد از آن هم موقع تصویب »قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ایران « توجه ویژه ای به اقلیت های دینی 
و از جمله زرتشتیان ش��د. به طوری که طبق اصل 
13 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران، حقوق 
سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان در قانون 

شامل موارد زیر می شود: 
1- داشتن یک نماینده در مجلس شورای اسالمی 

2-داش��تن 10 نماینده در شورای ش��هر و روستا 
)استان یزد(

3- انجام آزادانه فعالیت ه��ای مختلف اجتماعی و 
مدنی در قالب 28 انجمن 

4- داشتن سازمان های غیردولتی فعال در حوزه های 
مختلف 

5- داش��تن مدارس خاص اقلیت زرتشتی و آزادی 
آموزش عقاید دینی خود در آن 

6-اجازه چ��اپ و توزیع کتب، مجالت و نش��ریات 
مختص اقلیت زرتشتی 

7-در اختی��ار داش��تن م��کان  زیارتگاهی ه��ای 
مخصوص 

8-امکان برگزاری اج��الس و همایش های داخلی 
و بین المللی

 9- حق استفاده از تعطیالت مخصوص زرتشتیان.
)15(

  کالم آخر 
گرچه در طول چهاردهه عمر نظام جمهوری اسالمی 
ایران زرتش��تیان با فاصله گیری از استعمارگران و 
مأموران انگلیس��ی و مهم تر از آن تقدیم ش��هدای 
گرانقدری چ��ون »مه��رداد فرارون��ی«، »کامران 
گنجی«، »فرهاد خادم«، »کیخسرو کیخسروی « و...  
در راه استقالل و دفاع از وطن جواب سال ها خیانت و 
جنایت انگلستان را محکم و غیورانه داده اند اما الزم 
است که درباره رویارویی زرتشتیان وطن پرستی که 
مقابل عوامل به ظاهر زرتشتی انگلیس ایستادند و در 
دوره قاجار و پهلوی با استعمار مبارزه کردند، بیشتر 
پژوهش شود؛ پژوهشی که خادم را از خائن جدا کرده 
و موجب معرفی زرتشتیان خدمتگزار غیور وطن به 

عموم مردم شود. 
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      شیخ خزعل بن جابر در دوران تبعید در تهران

مقابله زرتش�تیان معتقد ب�ا اقدامات 
کیخسرو جی، بیشتر از دوره مانکجی 
بود. ریشه این مسئله هم تغییر مذهب 
دادن برخی از زرتش�تیان و گرویدن 
ایش�ان ب�ه بهائیت ب�ود. بر حس�ب 
ش�واهد، انجم�ن ناص�ری ی�زد که به 
دست کیخسرو جی بنیان نهاده شد، 
دارای چند عضو بهائی ب�ود که هنوز، 
در زی و جامه زرتشتیان می زیستند! 
اما بع�د از مرگ کیخس�رو، دامنه این 
تقابل در زمان پس�ر او یعنی »اردشیر 
 جی«، گس�ترش بیش�تری پیدا کرد 


