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آبان، روز جهانی کوروش زبرگ  هفت  
  1395ربارب  2575 ماهبان آ

و آزاد   ندگیز ":میگوید که یرسدبه گوش م یختار یاز ژرفنا هنوز او آزادی یواال یاماست که پ یفرهمند مرد بزرگ کوروش

 ،داشت آدمی یواال جایگاه زا ی کهژرف با شناخت ،با بزرگ منشی . او"است یرامکان پذ نیک منشی یهتنها بر پا مردم خوشبختی

و  یکرد. دادگر یادبن مردمهمۀ  و پاسداشت حقوق یگراند یبه باورها رجا ی،خردمند ی،دادگر پایۀخود را بر  یشاهنشاه

مردمان به  یگرد یوابستگ پیوستن یا و یراندر فالت بزرگ ا انیرانیا های یگانگی پایهاز یکیاو با همه مردم  همزیستی

و شرافت انسان،  حقوق بشرارج به  بزرگ منشی، ،را بر پایۀ خرد مداریتوانست کشور کورش بزرگ .ه استبود او یشاهنشاه

زشت شمردن برده  بکار بردن فن و دانش برای بهبود زندگی مردم، ،برابری زن و مرد، برقراری خوشبختی و شادی برای همه

، ها آزادی مذهبور مداری کورش بزرگ به چشم میخورد فرمان بنیاد نهد. آنچه که در کش نژادها همۀ ارج گذاردن به و داری

تنها بگونه تئوریک شد و  پیاده روائیکمتر فرمان بدست. روشی که برای بیش از دو هزار سال است ،داریمبدون دخالت در کشور

  .شدمیدیده  نویسندگان و فیلسوفان در کتابها در چهارچوب گفتارها و نوشتارهای

 یاناو در م ارزشنشده است بلکه روز به روز  پدیدنا  یختار یدر درازا بزرگ نه  تنها نام کوروش ،هاپس از گذشت سده  

 . است یو خرد ورز یزادگآو  بشرحقوق  نمادکه امروز نام کوروش  گونه ایبه  ،هدیگردافزون  یانجهان

روی  در پاسارگاد اه این مرد بزرگ تاریخهزاران مرد و زن  ایرانی آزاده و انساندوست به آرامگ ی،روزچنین هر سال در 

بنیاد حقوق بشر  ارج به مردم دوستی وکسی را که، با یاری از مردم آزادمنش ایران، توانست تمدنی بزرگ بر پایۀ  تا میآورند

 ی خود این روز را جشن میگیرند.در میدانهای شهرها از مردم ایرانبیشتری  بسیار شمارهمچنین  .ستایش کنند ،نهد

 ها گردهمائی این مردم بیشتری بههر سال میکند،  درست برای این گردهمآئی ها با اینکه رژیم دشواریهای بسیار ا گفته نماند،ن

 . کنندتر استوار ،و پیشرفته یران به تمدن واالا آزادی و باز گرداندن باز پس گرفتن برای ،پیمان خود را روی میآورند تا

 .فرخنده باد شاد و جهان مردم آزادهو همه  یرانیانروز بزرگ بر همه ا این

 

 سازمان زیر به ترتیب الفبا:( 39جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) دربرگیرنده

انجمن زنان ، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن ایران در داالس، اتحاد عشایر ایران

، جبهه ملی خارج از کشور، پیمان برای دموکراسی، پشتیبابان جنبش دموکراسی، تشت شناسیبنیاداروپائی زر، پارسی در سوئد

جنبش ، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، جمعیّت خرد پیشگان ریشه ای، جمعیّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه

، رادیو آزادگان، ایرانیست خارج از کشور سازمان پـان، حزب دموکرات مردم ایران، فرزندان فردوسی -نوزائی)رنسانس( ایرانی

، سازمان ایران پاد  )داالس(، سازمان ایران پاد  )آریزونا(، )لوس اَنِجلس( سازمان ایران پاد، سازمان ایران پاد  )ُهوستُن(

سازمان  ،سازمـان سربـاز، سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی، سـازمـان پیـام، سازمان ایران پاد  )شمال تگزاس(

سازمان حقوق بشر برای ، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی، سازمان نگهبانان ایران جاوید، سکوالرهای دموکرات ایران

سازمان ، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، ازادی زندانیان سیاسی

شورای اتحاد و ، سربازان آیین پادشاهی، سازمان ملی میهنی ایران، تگی زنان ایرانسازمان همبس، همبستگی ایالت عشایر

 نگهبانان یکپارچگی ایران، کنگرۀ همبستگی ایرانیان، کـانـون خـرد، همبستگی نیویورک

 

.از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


