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جميله خرازي بانويي نيكوكار 

مي باشد كه به زيور نيك 

 - انديشي هم آراسته است و مي

داند كه بهترين و مؤثرترين 

خدمات به هر جامعه اي و به 

ويژه جامعه ايراني از مسير 

فرهنگ و هنر و تعالي بخشيدن 

  .به هويت ايرانيان مي گذرد

غناي باطني با » جميله خرازي «

كه دارد، از مصرف كردن امكانات مادي خود و خرج 

كردن پول و ثروت خويش به نفع افراد نيازمند و مستحق و 

تقويت بنيه مالي بنيادهاي فرهنگي و هنري، بيشتر از 

اندوختن مال و منال خويش و سپردن پول به حساب هاي 

  بانكي و دستيابي به بهره و ارقام بي روح و به دور از 

  . نجومي، لذت مي برد» معنويت « 

ايشان براي تخصص دادن بخشي از ثروت خود براي 

ترويج هنر و قدرداني از پيش كسوتان و هنرمنداني كه در 

ساختار بخشيدن به فرهنگ و هنر عالمتاب ايران زمين 

مؤثر بوده اند، از سالها پيش فعال بوده و همچنان در مسير 

يت هم ميهنان خود كه دن به هويسازنده شفافيت بخش

متأسفانه اين روزها  در دنيا  بسيار كم رنگ و گاه بد رنگ 

  .هم شده، پيشگام مي باشد

جميله خرازي همواره ابتكار عمل و نكته سنجي هاي 



ي كه به بهانه آن بتواند، بزرگان و خادمين فرهنگ و هنر ايران ينيكوكارانه خاصي براي برپائي جشن و گردهمائي ها

  . ا به جهانيان و به ويژه به نسلي كه در پيش رو داريم، بشناساند، با تقبل هزينه هاي مختلف، به عهده داشته استزمين ر

مسئوليت بنياد توس را به عهده گرفت، در اولين مراسم گرد همائي در لندن در سطح  2005ايشان پس از آن كه در سال 

  . اال پژوهشگر و شاعره بلند مرتبه معاصر ايراني پرداختبااليي به بزرگداشت و قدرشناسي از خانم  لعبت و

در جريان برپايي آن از پيش كسوتان و بزرگاني نظير آقايان » صد سال ترانه « در دومين جشنواره نيز زير عنوان 

ف و ستارگان درخشاني نظير عار وم آذر شجمشيد شيباني، تورج نگهبان، جنتي عطايي، اسفنديار منفردزاده، منوچهر چ

  . ستار با مديريت آقاي ممتاز دعوت به عمل آورده بود تا در لندن در اين مراسم بالنده حضور يابند

يكي از ويژگي هاي زيباي اين مراسم حضور خانم فخري نيكزاد چهره دير آشنا و دوست داشتني عالم هنر ايران در 

گذاران و بزرگان موسيقي ايران نو قدرشناسي بنيا جشنواره بود كه با صدا و لحن شيرين و دلنشين خود به زندگينامه

  . زمين، نظير عارف، شيدا و امير جاهد پرداخت، كه بسيار مورد توجه و تحسين شركت كنندگان در ضيافت قرار گرفت

در سومين جشنواره خاطره انگيز و زيبائي هم كه به بهانه هفتاد سال تالش و خدمات فرهنگي و هنري آقاي جمشيد 

يباني و نگه داري انجمن در مسير اعتالء بخشيدن به موسيقي، تئاتر، سينما، راديو و تلويزيون و همچنين براي پشت شيباني

موسيقي ايران كه پس از بيست سال با وجود مشكالت مالي و امور تداركاتي همچنان فعال مي باشد، با پشتيباني شركت 

  . گلچين ترتيب يافته بود، خانم جميله خرازي هم شركت نمود

ي  صادقانه و بي تكلف، براي حضور در در اين رابطه بايد متذكر شويم كه اين بانوي نيكوكار و خادم، آن چنان مسئوليت

جشنواره بزرگداشت آقاي جمشيد شيباني در وجود خود احساس مي كرد كه به رغم تمام گرفتاري هاي شغلي و شخصي 

پس از پرواز و سفر شتاب زده از لندن به لس آنجلس، فقط چهل و هشت ساعت در شهر ستارگان اقامت نموده و پس از 

  . ائي اين ضيافت و رونق بخشيدن به آن، بالفاصله عازم لندن گرديدهمكاري و حضور در برپ

البته الزم است خاطر نشان شود كه يكي از ويژگي هاي افتخار انگيز ديگر اين مراسم اعطاي لوحه سپاس از جانب آقاي 

اس ديگر از طرف و همچنين لوحه سپ» جمشيد شيباني « به آقاي » بورلي هيلز« شهردار ايراني شهر » جيمي دلشاد « 

از سازمان راديو بيست و چهار ساعته ايران، به اين هنرمند سرشناس بود، كه به وسيله آقاي » اسداهللا مروتي « آقاي 

  . پهلبد وزير سابق وزارت فرهنگ و هنر به وي اهداء شد

يم كه برنامه ريزي ها و در رابطه با آخرين خبرها از خدمات و فعاليتهاي فرهنگي و هنري خانم جميله خرازي آگاه شد

تداركات مفصلي به عمل آمده است تا در ماه مارس آينده مجلس ضيافت باشكوهي به بهانه پژوهشي در تاريخچه سه 

  . هزار سال رقص در ايران، در لندن برپا شود

عصر باستان تا به  در اين مراسم در حالي كه از يك سو اهل فن و هنر و پژوهشگران، به تحليلي از هنر رقص در ايران از

امروز خواهند پرداخت، ضمنا از سوي ديگر از آقاي نيما كيان طراح و عرضه كننده نامدار رقص باله ايران دعوت به 

  . عمل آمده است كه در چهار پرده، قسمت هايي از تاريخ و تحوالت رقص و باله سرزمين ما را به معرض نمايش بگذارد

ده اي با هدف و پيام صلح و دوستي در خاورميانه، در قالب زيبا و آگاهي دهنده توضيح آن كه اين نمايش چهار پر

  . فرهنگي و هنري اجرا خواهد شد

ضمنا بنا به نقل قول از خانم جميله خرازي آگاه شديم كه از قرار معلوم ايشان از خانم سوزان ماير استاد دانشگاه شيكاگو 

اخته مي شود، دعوت به عمل آورده است كه در جشنواره ياد شده شركت كه خود يكي از اساتيد سرشناس رقص باله، شن

مدير و اعضاي هيئت تحريريه مجله بين المللي تهران ضمن قدرداني و ستايش خدمات تمام شخصيتهاي فرهيخته . جويد



ه فرهنگ و و نيكوسرشت به جامعه ايراني، آرزوي پيشرفت روزافزون و تداوم حضور و خدمات خانم جميله خرازي را ب

    . هنر ايران زمين دارد


