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 را سال گراميداشت کوروش 2006بنياد فرهنگ ایران در استراليا سال 
بزرگ ناميده است و از همه ایرانيان، سازمان ها، انجمن ها، بنيادها، 

رسانه های ایرانی برونمرزی، پژوهشگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، 
راسر هنرمندان، استادان دانشگاه و انجمن های دانشجویی در س

جهان می خواهد که در انجام این کوشش بزرگ ميهنی دست یاری 
 . همه هزینه ها با ماست. دهند

 
 پيشينه 

 
 در شهر سيدنی به ثبت ١٩٩٣بنياد فرهنگ ایران در استراليا در سال

رسيد و کار خود را در پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گراميداشت 
نی به دیگر شهروندان سربلندی های ملی و شناساندن فرهنگ ایرا

یکی از چشمگيرترین کارهای این بنياد برگزاری . استراليایی ادامه داد
 بود که از سوی ١٩٩۴جشنواره بزرگ فرهنگ ایران، مهرگان، در اکتبر 

 ۶ اکتبر تا ٢٨این جشنواره از . ميهمانان جشنواره بزرگترین رخداد فرهنگی برون مرزی ایران نام گرفت
پيش از آغاز جشنواره، تندیس کوروش بزرگ به دست لوئيس باترس هنرمند . مه یافت ادا١٩٩۴نوامبر 

در .  سيدنی استوار گردیده بود٢٠٠٠آشوری تبار ساخته و بر روی تختگاه آن در پارک دهکده المپيک سال 
این  در کنار شماری از استادان و هنرمندان و فرزانگان ميهمان از سراسر جهان از ١٩٩۴ اکتبر ٢٩روز 

در آیين باشکوه پرده برداری، درميان درفشهای رنگارنگ دوره های گوناگون . تندیس پرده برداری گردید
تاریخ ایران از زمان هخامنشيان تا پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان، درفش کاویان برافراشته شد و 

زیبای سيدنی ميزبان در آن هفته شهر . شمار بسياری کبوتر سپيد آسمان سيدنی را به شور درآورد
خزان ایران از بهار استراليا سر برون کشيد و مهرگان ایران . ایرانشناسان ایرانی و اروپایی و آمریکایی بود

 . در نوروز استراليا برگزار شد
 
بنياد فرهنگ ایران در استراليا با سربلندی برنامه برپایی نماد کوروش بزرگ را در گستره جهان به . ١

بر پایه این برنامه، سنگ نگاره مرد بالدار به بلندی دو متر و هفتاد سانتيمتر و به . اندآگاهی می رس
پهنای یک متر و نيم بر روی تختگاهی به بلندی یک متر و نيم، پوشيده با سنگ گرانيت و با چهار ستون 

که بر (زرگ فرمان کوروش ب. سنگی همانند ستونهای تخت جمشيد در پيرامون آن، استوار خواهد گردید 
به ) روی استوانه ای در مشهد مرغاب فارس بجای مانده بود و اینک در موزه بریتانيا نگهداری می شود

چهار زبان پارسی باستان، پارسی نو، انگليسی و عبری در چهار سوی تختگاه بر روی سنگ گرانيت 
 . نبشته خواهد شد

 
ن های دانشجویان ایرانی برای همکاری با بنياد بنيادهای ایرانی، انجمن های فرهنگی، استادان و انجم

فرهنگ ایران در استراليا باید از هم اکنون گفتگوهای خود را با سرپرستی دانشگاه ها، شهرداری ها، 
پارک های همگانی در هر شهر و کشور آغاز کنند و بکوشند تا پروانه برپایی این تندیس با شکوه رادر 

.  کردن این تندیس نام خجسته ایران را در سراسر جهان به نيکی بر افرازندشهر خود بدست آورند و با برپا
پس از بدست آوردن پروانه بر پایی این تندیس کار زیر سازی و پی ریزی و ساختمان تختگاه و ستونهای 

نگهدارنده آن را آغاز کنند و پس از پایان این بخش از کار، تندیس کوروش بزرگ را که از شهر سيدنی 
 . راليا به آنجا فرستاده خواهد شد بر روی تختگاه ساخته شده استوار نماینداست

 
این تندیس از سوی بنياد فرهنگ ایران در استراليا پيشکش خواهد گردید و تمامی هزینه های ساخت و 

پرداخت، جا به جایی و استوار سازی تندیس، زیرسازی و ساختمان تختگاه و پوشش سنگی آن، آراستن 
ستن پيرامون تندیس و درختکاری و روشنایی گرداگرد آن و نيز هزینه ميهمانی و آیين ویژه پرده و پيرا

آیين های ویژه ی پرده . برداری از آن از سوی بنياد فرهنگ ایران در استراليا فراهم و پرداخت خواهد گردید
ان برگزار خواهد شد و برداری از روی تندیس های بر پا شده در سراسر جهان همزمان در روز جشن مهرگ

با به پرواز در آوردن کبوترها و بر افراشتن درفش کاویان و نوای شيپورها، از روی تندیس کوروش بزرگ 
 . بدست بلند پایگان کشوری و فرهنگی جهان پرده برداشته خواهد شد

 



 پر فراز و فرود  برای شناساندن فر و فرهنگ ایرانزمين و بازنگری تاریخ٢٠٠۶از آغاز تا پایان سال . ٢
با همکاری بنياد فرهنگ ایران در ) از زرتشت تا پایان دوره ساسانی(نياکانمان همایش های ایرانشناسی 

از شما ایرانيان ميهن دوست در . استراليا و دیگر نهادهای فرهنگی در سراسر جهان برگزار خواهد گردید
می شود تا به این جنبش بزرگ فرهنگی هر جا که کار می کنيد و در هر ِسَمت که هستيد درخواست 

در نيمه . تالش نمایيد تا یک یا چند همایش از این گونه در شهری که زندگی می کنيد بر پا گردد. بپيوندید
 همه سخنرانی های انجام شده دراین همایش ها به دو زبان پارسی و انگليسی زیر نام ٢٠٠٧یکم سال 

 . و در دسترس همگان گذارده خواهد شدچاپ " یادنامه گراميداشت کوروش بزرگ"
 

در این یادنامه، افزوده بر سخنرانی ها، نوشتارها و گفتارهای پيرامون زندگی و کارهای کوروش بزرگ نيز 
 گفته و نوشته خواهد شد و شعرهایی که در این ٢٠٠۶که از سوی پژوهشگران و نویسندگان در سال 

به نویسندگان و سرایندگانی . رد آوری و به چاپ خواهد رسيدباره سروده شده باشد از سوی این بنياد گ
که نوشته خود را در هر یک از روزنامه ها و هفته نامه ها و یا فصلنامه های فارسی زبان به چاپ رسانند 
و نسخه ای از آنرا برای چاپ در یاد نامه به دبيرخانه بنياد در استراليا بفرستند، ارمغانی ارزنده از سوی 

این یادنامه که در برگيرنده همه گزارش های فرهنگی در سال گراميداشت . نياد پيشکش خواهد شداین ب
 ها، در نيمه DVD سانتيمتر با بهترین کاغذ، همراه با فيلم ها و ۴٠x٣٠کوروش بزرگ خواهد بود، در اندازه 

ای همکار و نيز یاوران  به دانشگاه ها و کانونها ی فرهنگی جهان و سازمان ها و انجمن ه٢٠٠٧یکم سال 
 . این جنبش بزرگ ميهنی پيشکش خواهد شد

 
آز این رو نام شانزدهم مهر . هفتمين ماه سال مهر است و نام شانزدهمين روز هر ماه نيز مهر است. ٣
 بگونه بسيار ویژه با گراميداشت کوروش بزرگ ٢٠٠۶جشن مهرگان را در سال . یا مهرگان است" مهر مهر"

 فرهنگ ایران در استراليا و با همکاری دیگر سازمان ها و انجمن ها در سراسر جهان بر پا از سوی بنياد
کوشش می شود تا هنرمندان برخاسته از تبارهای گوناگون ایرانی مانند ارمنيان، یهودیان، . خواهيم کرد

نستان و آشوریان، کردان، آذربایجانيان و همچنين هنرمندان کشورهای با فرهنگ مشترک مانند ارم
افغانستان و تاجيکستان و اسرایيل را به همگامی در این جشن بزرگ ملی فرا خوانيم و همراه با بهترین 

گزارش این جشنها در شهرها و کشورهای جهان . شادباشها و خجسته بادها این روز را جشن بگيریم
ان جشن مهرگان در سال به برگزارکنندگ. همراه با عکس در یادنامه این جشن ها به چاپ خواهد رسيد

 که جشن خود را به کوروش بزرگ پيشکش کنند و در برنامه های خود نام این بزرگ مرد تاریخ جهان ٢٠٠۶
 . را برافرازند، از سوی این بنياد ارمغانی ارزنده پيشکش خواهد شد

 
ا آهنگ و برای فراهم آوردن سرود مهرگانی از همه آهنگسازان و سرایندگان در خواست می شود ت. ۴

سرودی برای آغاز جشن مهرگان فراهم آورند که نه تنها در مهرگان سال گراميداشت کوروش بزرگ در 
آهنگ باید برای ارکستر . سراسر جهان به اجرا در آید، بلکه هر ساله آغازگر این شادروز کهن ایرانی باشد

رانی و پشتيبانی گروه همنوایان خوانده بزرگ نوشته شود و جا دارد که با نوای گروه بزرگی از خوانندگان ای
آهنگسازان . سرود نيز باید پيک اميد و نوید پيروزی نهایی فرزندان فریدون بر ضحاکيان تبه کار باشد. شود

و سرایندگانی که آماده انجام این کار بزرگ هستند هر چه زودتر با دبير خانه این بنياد پيرامون چگونگی 
 .  نمایندکار و هزینه های آن گفتگو

 
سازمان ها و انجمن ها و کسانی که برای این جنبش بزرگ ميهنی گامی بر می دارند و به بنياد فرهنگ 
ایران در استراليا یاری می دهند باید پيشاپيش بدانند که پرستاران و سربازانی بيش نيستند که با همه 

. وه فرهنگ واالی ایرانزمين می کوشندتوش و توان خود در راه سربلندی ملت ایران و نشان دادن فر و شک
شما سازمان ها و انجمن ها و رسانه های . سرفرازی این کار به ملت ایران و فرزندانمان بر می گردد

ایرانی برونمرزی و شما استادان و فرزانگان ایرانی که با این اندیشه همراه هستيد از سایت این بنياد 
ین جنبش بزرگ ميهنی آمادگی خود را به آگاهی دبير خانه بنياد دیدن نمایيد و برای یاری رساندن به ا

 : فرهنگ ایران در استراليا برسانيد
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