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 روز فرخنده ملی روز کورش،  هفتم آبان،
 1396ربارب  2576 آبان

 هم میهنان گرامی

 ست. از اسارت و بردگی هفتم آبان روز کورش است. روز آزادی

را با شجاعت خود سرنوشت خویش  میتواند روز حقوق بشر است، روز رهائی از تصّورات خرافاتی است، روزی است که هر کسی

 د.تعیین میکن

را از آسمان به زمین می آورد تا برای همیشه آن را سرکوب  نظم استوار بر معجزه ،با واقعیات خودش ،روزی است که دنیای حقیقی 

 کند.

بیرون آید و جالل خود را در آرایشی با مهر و محبت  متجلی   هاهاله مال از زیر ساختار جامعهاین درهم شکستن، سبب می شود تا 

می شود، بلکه  این مهر ملتهای عالم  ملی ایرانیان وحدت و یکپارچگی تبدیل بهدر این مهر، نه تنها خشونت و ضّدیت و جنگ  سازد.

 به معیار " شرف انسانی" برابر می سازد.   ،عین حفظ استقالل خود در ،را نیز

پس روز کورش روز عبور از تاریکی به روشنائی است. اما این عبور به یک قیام ملّی، به یک قیام کاوه مانند، نیاز دارد. قیام ملّی 

هر  لی است که روشنائی را حفظ و تاریکی را سرنگون می کند. از این رو ایرانیان می بایستی برای حفظ روشنائی،تنها چشمه الیزا

قیام، داد و دادخواهی مردم را ضمانت می کند و  تسلسلهر روزی را با یک قیام ملّی آغاز کنند. این  روزی را  یک روز کورش بدانند،

یک عدالت اجتماعی است محقق می سازد.  از این رو چنین روزی را بایستی به ملّت ایران شاد آرزوی دیرینه آنها را که رسیدن به 

 باش گفت.

برا تکیره بره  ،و سازمانی برر دیگررب برتررب نردارد ندبرابر هموندان همۀ و در آن سازمان سیاسی و فرهنگی تشکیل گردیده 35 از که ،جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

در این سرالها نتیهره  . جبههقرارب دمکراسی و حکومت قانون به فعالیت ادامه خواهد دادتا بر ،ایرانملت همراه  ،نیروبه عنوان یک  وارههم ،تاریخ پر افتخار ایران

روزب  ،یکری از ایرن فرهرتهاب تراریخی هآرتن آبران .اقدام کررد در سایۀ اتحاد میتوان براب احیاب ایرانی آباد و آزاد که، به گواه تاریخ پر افتخارمان، تنها گرفته است

زنردانیان بنری  بردنبا  فرتب بابرل . اوکرردثبرت  جهران برراب همیشره در ه ابحرآورد و در لو بره ارماران راب بزرگداشرت مرردب اسرت کره حبرو  بشرر راب ،غرور آفرین

 او .را براز سرازب کننرد شران خررا  شرده دینری مراکرز ردنرد وبازگ بره سررزمین شرانکمک کرد ترا  به آنان و نمود آزاد ،که سالیان دراز در اسارت بودند ،اسرائیل را

 .آروختننگرفت و کسی را  برده و هیچگاه سخت با برده دارب مخالآت میکرد

همرۀ شررکت  ادر دیردار نروروزب براو  .اننردب نداشرتهمب دیگر در سر زمینها و براب قرنها مانزپیش نظامی را پایه گذارب کرد که تا آن سدۀ 25چنین پادشاهی در 

براب  و، همکارب شدنده مبشر عدالت و مشو  مردم ب ،شیوۀ کوروشپیروب از ه ب ،به سرزمینهاب خودیکسان عمل میکرد بطوریکه مهمانان در بازگشت  کنندگان

 .آوردندرا بدست  ،مهمترین عامل زندگانی ، یعنیکه امنیت دبدین ترتیب بو .ایران پیوستند و قانونمند شدند شاهنشاهیبه  ،مبابله با مهاجمان وحشی

و در  کررد جشرن باشرکوهی در واشرنگتن برر گرزار 2012در سرا   مبارزان ایران جبهۀ همآهنگ مناسبت همینه ب  .جشن گرفت هرساله بایدبدین سبب هآتن آبان را 

همکرارب پرداخرت و ه آبان تاسری  شرد بر 7با ستادب که براب  نیز در سا  گذشته .ب هورت دادمؤثر بزرگداشت کوروش اقدامات و گرامیداشت در نیز سالهاب بعد

ترراریخ ایررران و پرردر کرروروش سررنبل  کرره نررددفررداکارب نشرران دا وبررا عشرر   و گرررد آمدنررد )پارسرره  اسررارگادپدر  ،از پیررر و جرروان ی کرره،هررن میهنرراندر شررادب و پررایکوبی 

 ، شرکت جست.تع انرژب در حآظ حیات ملی اسبهمبستگی معنوب و من

مری گویرد و، همرانطور کره از درون ایرران  هن میهنان شادباش ۀهمه روز خهسته هآتن آبان را روز ملی پیشنهاد میکند و این روز را ب همآهنگ مبارزان ایران جبهه

خوش روئی در خیابانها و میدانها اعالم همبستگی نموده تا هر چه زودترر شررایب برراب تحبر  اراده ملری  خواسته شده است، تباضا دارد در این روز با دست دادن و

 اهن  گردد.براب پیوند به مردمساالرب ایران باستان، با اتکا به نیروب الیزا  ملت ایران، فر

 جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا(:

بنیاداروپرائی ، انهمرن زنران پارسری در سروئد، زمرینانهمن فرهنگ ایرران ، انهمن ایرانی براب هلب و آزادب و عدالت، انهمن ایران در داالس،  حاد عشایر ایرانات

جنربش ، جمعیّرت خررد پیشرگان ریشره اب، جمعیّرت آزادیخواهران ایرانری در فرانسره، پیمران برراب دموکراسریدر ایرران،  پشتیبابان جنبش دموکراسری، زرتشت شناسی

، رادیرو آزادگران، سرازمان پرنان ایرانیسرت خرار  از کشرور، ت مردم ایررانحز  دموکرا، فرزندان فردوسی -جنبش رنسان  ایرانی، حمایت از مبارزات ملت ایران

لر   سازمان ایران پاد، سازمان ایران پاد  )هُوستُن  ، سرازمان ایرران پراد  )شرما  تگرزاس ، سرازمان ایرران پراد  )داالس ، سرازمان ایرران پراد  )آریزونرا ، )لروس اننهل

سررازمان ، سررازمان نگهبانرران ایررران جاویررد، سررازمان سررکوالرهاب دمرروکرات ایررران، سازمررنان سربررناز، پادشرراهی سررازمان جوانرران هرروادار مشرررو ه، سنازمررنان پیررنام

سرازمان همبسرتگی ، سازمان ملی میهنی ایرران، سازمان مشرو ه خواهان بلوچ، زادب زندانیان سیاسیآسازمان حبو  بشر براب ، مشرو ه خواهان ایران پادشاهی

نگهبانران ، کنگررۀ همبسرتگی ایرانیران، کناننون خرنرد، شوراب اتحاد و همبستگی نیویورک، سازمان همبستگی زنان ایران، ایالت عشایر سازمان همبستگی، ایرانیان

 یکپارچگی ایران

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


