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ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺳﺎل  2006را ﺳﺎل ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﮐﻮروش
ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﺳﺖ و از هﻤﻪ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ هﺎ ،ﺑﻨﻴﺎدهﺎ،
رﺳﺎﻧﻪ هﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮوﻧﻤﺮزی ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران،
هﻨﺮﻣﻨﺪان ،اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻩ و اﻧﺠﻤﻦ هﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻴﻬﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎری
دهﻨﺪ .هﻤﻪ هﺰﯾﻨﻪ هﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﺳﺎل ١٩٩٣در ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﻴﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺪاری از ارزﺷﻬﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی هﺎی ﻣﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد .ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرهﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺑﺰرگ ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان ،ﻣﻬﺮﮔﺎن ،در اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٩۴ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺧﺪاد ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ از  ٢٨اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ ۶
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٩۴اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز ﺟﺸﻨﻮارﻩ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺗﺮس هﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺁﺷﻮری ﺗﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﮕﺎﻩ ﺁن در ﭘﺎرک دهﮑﺪﻩ اﻟﻤﭙﻴﮏ ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺳﻴﺪﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺑﻮد .در
روز  ٢٩اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٩۴در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎری از اﺳﺘﺎدان و هﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﻣﻴﻬﻤﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ
ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮداری ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺁﯾﻴﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮداری ،درﻣﻴﺎن درﻓﺸﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ دورﻩ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از زﻣﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺸﺎن ،درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﻴﺎری ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﭙﻴﺪ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﻴﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻮر درﺁورد .در ﺁن هﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﺳﻴﺪﻧﯽ ﻣﻴﺰﺑﺎن
اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ و ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺧﺰان اﯾﺮان از ﺑﻬﺎر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺳﺮ ﺑﺮون ﮐﺸﻴﺪ و ﻣﻬﺮﮔﺎن اﯾﺮان
در ﻧﻮروز اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 .١ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﮐﻮروش ﺑﺰرگ را در ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎرﻩ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﺪار ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی دو ﻣﺘﺮ و هﻔﺘﺎد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻪ
ﭘﻬﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﻢ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﻢ ،ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ و ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن
ﺳﻨﮕﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁن ،اﺳﺘﻮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ )ﮐﻪ ﺑﺮ
روی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮﻏﺎب ﻓﺎرس ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ در ﻣﻮزﻩ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﻮ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﻋﺒﺮی در ﭼﻬﺎر ﺳﻮی ﺗﺨﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ
ﻧﺒﺸﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﻴﺎدهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ هﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺳﺘﺎدان و اﻧﺠﻤﻦ هﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎد
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
ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻧﺎم ﺧﺠﺴﺘﻪ اﯾﺮان را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮ اﻓﺮازﻧﺪ.
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
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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
و ﭘﻴﺮاﺳﺘﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻨﺪﯾﺲ و درﺧﺘﮑﺎری و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮔﺮداﮔﺮد ﺁن و ﻧﻴﺰ هﺰﯾﻨﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺁﯾﻴﻦ وﯾﮋﻩ ﭘﺮدﻩ
ﺑﺮداری از ﺁن از ﺳﻮی ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻓﺮاهﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺁﯾﻴﻦ هﺎی وﯾﮋﻩ ی ﭘﺮدﻩ
ﺑﺮداری از روی ﺗﻨﺪﯾﺲ هﺎی ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن هﻤﺰﻣﺎن در روز ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و
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.

 .٢از ﺁﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮ و ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺰﻣﻴﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻓﺮود
ﻧﻴﺎﮐﺎﻧﻤﺎن هﻤﺎﯾﺶ هﺎی اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ )از زرﺗﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ( ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺷﻤﺎ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺖ در
هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و در هﺮ ﺳِﻤَﺖ ﮐﻪ هﺴﺘﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﯾﺪ .ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ هﻤﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدد .در ﻧﻴﻤﻪ
ﯾﮑﻢ ﺳﺎل  ٢٠٠٧هﻤﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ دراﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ هﺎ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ زﯾﺮ ﻧﺎم
"ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ" ﭼﺎپ و در دﺳﺘﺮس هﻤﮕﺎن ﮔﺬاردﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ،اﻓﺰودﻩ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎ و ﮔﻔﺘﺎرهﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرهﺎی ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺷﻌﺮهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎرﻩ ﺳﺮودﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮد ﺁوری و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
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 ﺑﻨﻴﺎد ﭘﻴﺸﮑﺶ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ هﻤﻪ ﮔﺰارش هﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﺳﺎل ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،در اﻧﺪازﻩ  x٣٠۴٠ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ هﺎ و  DVDهﺎ ،در ﻧﻴﻤﻪ
ﯾﮑﻢ ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و اﻧﺠﻤﻦ هﺎی هﻤﮑﺎر و ﻧﻴﺰ ﯾﺎوران
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﭘﻴﺸﮑﺶ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
 .٣هﻔﺘﻤﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﻣﻬﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ روز هﺮ ﻣﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ .ﺁز اﯾﻦ رو ﻧﺎم ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﻬﺮ
"ﻣﻬﺮ ﻣﻬﺮ" ﯾﺎ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﺳﺖ .ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن را در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
از ﺳﻮی ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺑﺎ هﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و اﻧﺠﻤﻦ هﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﺒﺎرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻣﻨﻴﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن،
ﺁﺷﻮرﯾﺎن ،ﮐﺮدان ،ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻴﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ هﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮرهﺎی ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﯾﻴﻞ را ﺑﻪ هﻤﮕﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻴﻢ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺎدﺑﺎﺷﻬﺎ و ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎدهﺎ اﯾﻦ روز را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮهﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن
هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ هﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﺳﺎل
 ٢٠٠۶ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﻴﺸﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﻮد ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن
را ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ ،از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد ارﻣﻐﺎﻧﯽ ارزﻧﺪﻩ ﭘﻴﺸﮑﺶ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
 .۴ﺑﺮای ﻓﺮاهﻢ ﺁوردن ﺳﺮود ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﯽ از هﻤﻪ ﺁهﻨﮕﺴﺎزان و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺁهﻨﮓ و
ﺳﺮودی ﺑﺮای ﺁﻏﺎز ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻓﺮاهﻢ ﺁورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺳﺎل ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺁﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎدروز ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁهﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ارﮐﺴﺘﺮ
ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮای ﮔﺮوﻩ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻩ هﻤﻨﻮاﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻩ
ﺷﻮد .ﺳﺮود ﻧﻴﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻴﮏ اﻣﻴﺪ و ﻧﻮﯾﺪ ﭘﻴﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺮ ﺿﺤﺎﮐﻴﺎن ﺗﺒﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺁهﻨﮕﺴﺎزان
و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ هﺴﺘﻨﺪ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﮐﺎر و هﺰﯾﻨﻪ هﺎی ﺁن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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
ﺗﻮش و ﺗﻮان ﺧﻮد در راﻩ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺮ و ﺷﮑﻮﻩ ﻓﺮهﻨﮓ واﻻی اﯾﺮاﻧﺰﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﺳﺮﻓﺮازی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و اﻧﺠﻤﻦ هﺎ و رﺳﺎﻧﻪ هﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮوﻧﻤﺮزی و ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎدان و ﻓﺮزاﻧﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﻤﺮاﻩ هﺴﺘﻴﺪ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد
دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﻴﺎد
ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ:
www.farhangiran.com
:homer@abramian.comEmail
34371 982 (Phone/Fax: (612
ﭘﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎد اﯾﺮان  -ﺳﺮﻓﺮاز ﺑﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺰﻣﻴﻦ
ﺟﺎودان ﺑﺎد ﯾﺎد و ﻧﺎم ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
هﻮﻣﺮ ﺁﺑﺮاﻣﻴﺎن

