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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 کیهانروزنامۀ  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷شهریور  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 ایهای زنجیرهنگاهی به دیروزنامه

 !سوگ یک غارتگر فرهنگ و اقتصادبه سیم آخر زدن روزنامه دولت در 

را داغدار و   طلبی اصالحگر فرهنگ و اقتصاد ایران مدعیان  مرگ احسان یارشاطر، یکی دیگر از عناصر غارت

اشتراک زده کرد. علت این موضوع هم البته واضح است. میان افراطیون مدعی اصالحات و اینگونه افراد پیوند وماتم

شود. از این رو، طیف مذکور همواره  فروشی و خیانت به منافع ملی خالصه می نخاصی برقرار است که در وط 

اش علیه اسالم و انقالب هوادار و خاطرخواه جاسوسان، عوامل رژیم طاغوت و هر فرد و گروهی که بغض و کینه

 .اندپابرجاست، بوده

چندین مطلب در تمجید از وی منتشر   به عنوان نمونه، روزنامه ایران دیروز در سوگ یارشاطر به سیم آخر زده و

 .ساخت

تر است. از این کالم وام  روزنامه ایران« در ستونی به نام »یاد« نوشت: »از هرچه بگذریم، سخن عشق خوش «

کنیم که او بنیانگذار و دبیر مجموعه  گیریم و درباره احسان یارشاطر و کارنامه بلند و باالیش به همین بسنده میمی

تر است. دانشنامه  گوییم، از هر چه بگذریم، سخن ایرانیکا خوشنام »ایرانیکا«؛ و می هایی بوده بهعظیم و گرانب

ریزی کرد و نزدیک به نیم قرن زندگی خود را پای آن  پایه  ۱۳۵۰ایرانیکا را احسان یارشاطر، در اواسط دهه 

میلیون دالر که جزو   ۶با فروش یک مجسمه از رودن، به قیمت  ۲۰۰۹گذاشت. شهره است که یارشاطر در سال  

 » .اش بوده، حقوق کارمندان و ویراستاران ایرانیکا را برای چند سال پرداختکلکسیون شخصی

های پایانی دهه پنجاه همچنین، دو یادداشت در این ستون منتشر شده است که در یکی از آنها آمده است: »... در سال 

عوت دانشگاه کلمبیا به آمریکا مهاجرت کرد و کرسی استادی آن دانشگاه را در زمینه فرهنگ و تمدن هم که به د 

های ُعمر پربارش معلم ماند و از ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی گفت. وقتی ایران در اختیار داشت تا واپسین سال 

ای از  ستقر شد او در آمریکا ماند، اما لحظه نظام شاهنشاهی در پی انقالب مردم ایران، سرنگون شد و نظمی دیگر م

 »پای ننشست و بیکار نماند و کار عظیم »دانشنامه ایرانیکا« را پی گرفت

آمد به جز در یادداشت دیگر نیز آمده است: »به راستی زهی همت که استاد یارشاطر را بود که هیچ در چشمش نمی

جاست اگر از زبان او خطاب به ایران و فرهنگ کوشید و بهخاک سر کوی ایران و فرهنگ ایران و تا توان داشت 

ایران بگوییم: »تا توان بود خدمتت کردم / چون توان رفت عذر من بپذیر/ کوهکن کوه کند تا جان داشت / بعد از این  

 »عذر کوهکن بپذیر

از عناصر دربار شاه به شمار  گفتنی است، یار شاطر که در خانواده بهایی معروف عبدالمیثاق میثاقیه رشد کرده بود و 

ای را برای ترجمه و ترویج کتب و فرهنگ  به دستور شخص شاه، موسسه ۱۳۳۲مرداد  ۲۸رفت، پس از کودتای می

هایی مانند  غربی، به خصوص آمریکایی تحت عنوان »بنگاه ترجمه و نشر کتاب« با همکاری بنیاد پهلوی و فراماسون 

 .تاسیس کردزاده امامی و حسن تقیجعفر شریف

ها هزار دالر  وی به بهانه »بنگاه ترجمه و نشر کتاب«، دفتری هم در محل اقامتش در نیویورک تاسیس کرد و ده

های بنیاد پهلوی در ایران دریافت  شان مشخص نشد، از حساب بابت حقوق کارکنان این دفتر که هیچ گاه تعداد و اسامی
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  ۴حدود   ۱۳۵۸های اولیه انقالب، وی بابت همین دفتر نیویورک در سال که بنا بر برآورد مالی سال کرد، به طوری 

گاه آن را که از بودجه غارت  میلیون تومان به بنیاد پهلوی )که به علوی تغییر نام داده بود( بدهکار بوده و البته هیچ

 .المال توسط دربار شاه دریافت کرده بود، پرداخت نکردشده بیت

دجه عمومی کشور آنچنان بود که حتی هزینه سفرهای تفریحی و اقامت خود و همسرش  حیف و میل یارشاطر از بو

های درمان شان را ازایران و صندوق مالی بنگاه ترجمه و نشر کتاب دریافت در کشورهای اروپایی و همچنین هزینه

 .کردمی

یران و ضعیف و حقیر نشان دادن  ای را برای تحریف تاریخ اسالم و ااحسان یارشاطر از همان ابتدای کارش، پروژه

های ضاله مانند بهاییت )که خود بدان تعلق داشت( طراحی کرد که در آغاز »دایره المعارف  آن دربرابر غرب و فرقه 

شد و سپس با مهاجرت یارشاطر به آمریکا، این پروژه اسالمی« نام داشت و بودجه آن از سوی بنیاد پهلوی تامین می

و اسالم« تغییر نام داد و بعد از پیروزی انقالب اسالمی با قطع ارتباط یارشاطر از ایران،  به »دانشنامه ایران 

مانند  CIA های اخیر در آمریکا با پول و سرمایه موسسات وابسته به سازمان»دانشنامه ایرانیکا« نام گرفت و در سال 

ن و اسالم پرداخت که در طول حیات  به تحریف تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایرا (NED) » »موقوفه ملی دمکراسی

 .وی چندین جلد از آن نیز منتشر شد

المعارف علیرغم این کارنامه سیاه، متاسفانه برخی از موسسات و نهادهای به اصطالح فرهنگی در داخل مانند دائره

اند و به  همکاری داشته شود با یار شاطر ای اداره میبزرگ اسالمی که توسط جمعی از اصحاب نشریات زنجیره

آمیز،  اند! این همکاری بدان حد بود که یارشاطر طی پیامی تجلیلهای علمی وی برخوردار گردیدهاصطالح از کمک

های یار شاطر، وی را »انسانی های موسسه یاد شده را ستود و مسئولین موسسه فوق نیز در پاسخ تحسینفعالیت

گویا »نقش مهمی در تدوین و انتشار کتب ادبی و مرجع این مرز و بوم« داشته   فرهیخته و دانشمند« معرفی کردند که

 !است

ساله او، مطالب مفصلی در جلد شصت و چهارم از    ۶۰درباره احسان یارشاطر و عملکرد و کارنامه ضدفرهنگی 

توانند عالقمندان میهای کیهان تحت عنوان »فرانکلین در تهران« ارائه گردیده که مجموعه نیمه پنهان مرکز پژوهش

 ...  .های انتشارات کیهان خریداری نماینداین کتاب را از فروشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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