
 

 

 

 

 ۱۳۹۵ آبان ۳ دوشنبه

 

 شروز کور - بیانیه شورای ملی اریان
ی عطفی در نقطهانسان محور به مردمان چهار گوشه ی جهان، پس از فتح بابل، با صدور فرمان  ش بزرگکور هفتم آبان ماه،

 آورد. پدید تاریخ بشریت

 می فرمان ِنصردوم نبوکد ۀگی انسان ها چیرگی داشت؛ پادشاه بابل در کتیببیست و پنج قرن پیش، دردورانی که توحش بر زند

ها را چنان ویران ند. هزاران دختر و پسر را در آتش بسوزانند و خانهدرآوردند و صدهزار ساق پا بشکن را چشم صدهزار تا دهد

رف شوش افتخار می کند که ندای شادی و ال پس از تصنازیر پآشور یا آنکه ای از آنجا برنخیزد.که دیگر بانگ زنده نندک

 یالم رخت بربست.فریادهای انسانی به دستان وی از ا

ش بزرگ شیوه ای نوین پیش گرفت، او با ورود به سرزمین دشمن به باورهایشان احترام گذاشت و کوردر چنین روزگار سیاهی، 

رنامه ریزی شده دولتی را پدید آورد. و اینچنین رفتار انسانی با آمیختن اقوام، نژادها و باورها، نخستین دولت رفاه و اقتصاد ب

منشی، آزادکشورداری، مردم داری، همچون نماد  ش بزرگبدینسان، کور با دیگران را در فرهنگ ایرانی نهادینه نمود.

این افتخار به و  به خود اختصاص داده است.بشریت ویژه ای را در تاریخ تمدن  جایگاهخردورزی، صلح دوستی، انسان دوستی 

 به رسمیت شناخته شده است. نزد جهانیاننام ایران و برای ملت ایران در 

بر جا گذارده است، و جهان که در فرهنگ ایران  و یادگارهای ارزشمندی ش بزرگکوربه همین مناسبت برای بزرگداشت جایگاه 

 :بر ما ملت ایران است تا با اراده ای ملی خواهان شرایط زیر باشیم

  به نام روز کورشنگارش رسمی روز هفت آبان در سالنامه ملی ایران، 

  ،این یادمان ارزشمند جهانی و پاسداشت فرهنگ و میراث خردورز ایرانی با  ،در پاسارگادگردهمایی روز هفتم آبان

 و پرهیز از هرگونه کردار خشونت آمیز،« پندارنیک، گفتارنیک و کردار نیک»محوریت 

 پوشیم تا همبستگی ملی کورش بزرگ بگیتی که هستیم، جامه ای سپید به نماد فرهنگ مدارا و بشردوستی جای کدر هر

آرمان های انسان محور در قانون اساسی نوین دگردیسی شرایط دهشتناک کنون کشورمان و دستیابی به خود را برای 

 همایش دهیم.ایران 

ز کودکان و نوجوانان خود را هرچه بیشتر با این میراث گرانقدر آشنا کرده و تاریخ بر همه مادران و پدران نیک است تا در این رو

 را برای آنها بازگو کنند.« ش روز کور» رافتخار انسان دوستانه پ

بدون شک ارزش هایی چون مدارا و مهرورزی، دگربار با اراده ملت ایران، محور شکل گیری قانون اساسی نوین کشور می شود 

 «.نور بر تاریکی پیروز است»چرا که خواهد داد، جمهوری اسالمی جای خود را به حکومتی گیتی گرا و مردمی و حکومت 

 شورای ملی اریان -کمیسیون کنش اهی خشونت رپهیز


