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فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی،
مراسم گرامیداشت زنده یاد پرفسور
ایرج الله زاری را در روز  ۲۷اکتبر
 ۲۰۱۹در شهر لس آنجلس برگزار کرد .فرزندان ،خواهر و بقیه افراد خانوادۀ آن زنده یاد از
شهرهای مختلف آمریکا برای عرض احترام در این مراسم بزرگداشت فرهنگی شرکت
کردند .پروفسور ایرج الله زاری دانشمند سرشناس ایرانی در  ۳۱جوالی  ۲۰۱۹در شهر بولدر
کلرادو چشم از جهان فروبست .او در سال  ۱۹۳۰در شهر همدان متولد شد و در سال ۱۹۵۱
پس از اخذ درجه دکترای داروسازی از دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت
نمود.
در سال  ۱۹۵۳درجۀ پی اچ دی از دانشگاه سوربن در فرانسه دریافت کرد .فعالیت های
برجستۀ او در این دانشگاه مدال با ارزش الوازیه را نصیب او ساخت.
در سالهای  ۱۹۵۸-۷۹دکتر الله زاری در سمت محقق ،استاد و ریاست دانشکده داروسازی
مشغول خدمت بود .بسیاری از همکاران ،او را پدر شیمی آلی در ایران نامیده اند ،زیرا اولین
دانشمندی بود که به تاسیس البراتوآر شیمی آلی همت گماشت .او همچنین از جمله
پیشتازان طبقه بندی علمی گیاهان دارویی ایران زمین بود .پروفسور الله زاری در ازای
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خدمات برجستۀ علمی خود ،از پادشاه ایران نشان "تاج" دریافت کرد و از معدود دانشمندان
ایرانی شد که در فرهنگستان شاهنشاهی علوم عضویت داشتند.

مدال الوازیه اعطاشده به زنده نام پروفسور الله زاری

پس از مهاجرت به امریکا در سال  ۱۹۷۹تا بازنشستگی در سال  ۲۰۰۶پروفسور الله زاری با
شور و عالقه در سمت ریاست البراتوار مرکز پزشکی مونت فیوره و دانشکده پزشکی
آلبرت آینشتاین به تحقیقات علمی خود ادامه داد .درگذشت این دانشمند که یکصد و
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پنجاه مقاله علمی و یازده اکتشاف به انتشار و ثبت رساند ،فقدان بزرگی برای همه ایرانیان
بخصوص جامعۀ یهودیان و جوامع علمی می باشد.

خانوادهء زنده یاد پروفسور ایرج الله زاری به همراه خانم سوسن عزیززاده ،پروفسور آینه چی و فریار نیکبخت

در مراسم بزرگداشت پروفسور ایرج الله زاری ،خانم سوسن عزیززاده ،ریاست فدراسیون
یهودیان ایرانی آمریکایی ،ضمن خوشامد به بیش از  ۳۵۰نفر شرکت کننده به قدردانی از
این شخصیت بی همتای علمی پرداخته ،پیام تسلیت شهبانو فرح پهلوی را که همراه تاج گلی
برای مراسم فرستاده بودند ،روخوانی کردند .فیلم مستندی از زندگی مرحوم پروفسور الله
زاری ساختۀ آقای عباس حجت پناه ،فیلمساز و کارگردان ،در مراسم پخش شد .آقای فریار
نیکبخت مجری برنامه ،پروفسور یعقوب آینه چی و مهندس مهرداد مبصری از خدمات
ارزندۀ آن زنده نام و خاطرات نزدیکشان سخن گفتند .قطعه شعری از آقای جهانگیر
صداقت فر به همین مناسبت با صدای شاعر از راه دور به صورت مجازی پخش شد .آقای
رامین الله زاری از خصوصیات پروفسور الله زاری به عنوان یک پدر نمونه گفت که موجب
برانگیختن احساسات حاضران شد .خاندان الله زاری که در تنظیم و اجرای این برنامه
مشارکت فعال داشتند ،به یاد پدر ،موقوفه ای سخاوتمندانه برای تامین کمک تحصیلی
دانشجویان به صندوق اضطراری فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در لس آنجلس هدیه
کردند .یاد پروفسور ایرج الله زاری گرامی باد.
فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی

73

گزارش به قلم الهه بروخیم  -ارسالی توسط

