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شت کورش زبرگ هن جشن زبرگدا  ربگزاری پیروزمندا
  1395ربارب  2575 ماهبان آ

توانستند اتحاد و یگانگی ملی  ،آبان امسال ملت ایران، زنان و مردان و جوانان، با گرد همآیی برای بزرگداشت کورش بزرگ7در 

 خود را سرفرازانه به جهانیان و رژیم جمهوری اسالمی نشان دهند. 

ایش انگیز همۀ سازمانهای میهن پرست، جمعیّت میلیونی در پاسارگاد و سراسر ایران یاد کورش بزرگ، بزرگمرد به کوشش ست

بود گرامی داشتند.  مردم ایران زمین در تاریخ به یادگار گذاشتند که اندیشه و  او تاریخ گیتی را شکوهمندانه و آنگونه که شایسته

رزگ ایران ریشه دارد و پایدار و جاودانی است وسرکوبهای جسمی واخالقی و آموزشی فرهنگ میهن پرستی ایرانی در خانوادۀ ب

 .رژیم راه بجائی ندارد

نماد فرهنگ چند هزارساله ایران زمین، تمام کوششهای پیوسته و برنامه « کورش پدر ما» با فریاد های غرور آمیزچند میلیونی 

آبان، به خاک  7نامهای  افتخار آمیز ملی از تاریخ، در حرکت حماسه آفرین ریزی شدۀ رژیم،  در وارونه سازی تاریخ و زدودن 

 سپرده شدند.

فرزندان کورش و سرفرازان ایرانی به گیتی نشان دادند که، به دور از هرگونه ایدئولوژی  و باور سیاسی و مذهبی، به پدر خود 

همۀ  ذرات وجود خود  امانه ی شاهنشاهی در تاریخ، باکورش بزرگ و پایه گذار یگانگی شکوهمند پارس و ماد و بزرگترین س

 ارج مینهند و راه  او را راه نجات همۀ بشریت از پلیدیها  و راه رهائی ایران میدانند.

سال پیش در کمال توانمندی بی همتا،  فرمانها، دستور کار ها و درسهای آموزنده ای از خود به یادگار  2575کورش بزرگ در 

کترین آنها برچیدن راه و روش ننگین و کهن برده داری، آزادسازی نیایش و باور های مذهبی و فرمان آزادی گذاشت  که کوچ

انسانها زیر نام منشور حقوق بشر بود. فرمانی که بن مایۀ قانون اساسی آمریکا و رهنمون سازمان ملل متحد و نمونه برای 

 دولتمداری شد.

و سالهای پیش رو کمترین سپاسگزاری است که ملت هوشمند و آگاه و جوانان ایران   امسال گذشته، بزرگداشت کورش بزرگ در

 زمین میتوانند با گرد همآیی متحد خود  به پیشگاهش پیشکش کنند.

جهانیان بهتر است بدانند که فرزندان کورش بیدارند و سرزمین خود را  از اهریمنان و دزدان حاکم  امروزی  باز پس خواهند 

 گرفت.

 سازمان زیر به ترتیب الفبا:( 38 جبهه 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، برای دموکراسی پیمان، پشتیبابان جنبش دموکراسی، بنیاداروپائی زرتشت شناسی، پارسی در سوئد

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

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

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

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

سازمان حقوق بشر برای ، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی، گهبانان ایران جاویدسازمان ن، سکوالرهای دموکرات ایران

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

کـانـون ، ای اتحاد و همبستگی نیویورکشور، سربازان آیین پادشاهی، سازمان همبستگی زنان ایران، همبستگی ایالت عشایر

 نگهبانان یکپارچگی ایران، کنگرۀ همبستگی ایرانیان، خـرد

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


