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ÚDì¡Ü×DiçÞ ï×CpÊبا درود به همراهان و ايران دوستان 

آنان که دل در گرو آب و خاک ايران دارند ؛ ايران زادگانی که در هيچ زمان و تحت هيچ شرايطی از وظايف به 
اره در راه نجات ميهن از دست ستمگران خون آشام از جان و مال انسانی خود کوتاهی نکرده و نمی کنند و همو

. خود دريغ ننمودند  
آنهائی که داری چنان قدرت و شعور و . ما فرزندان نيکانی هستيم که ايران باستان و شکوهمند راساخته اند

نيک زيستی؛ حقوق . نددانشی بودند که توانستند برابری همه افراد بشر را با هر مرام و آئينی به جهان عرضه کن
. تماعی را برای اولين بار در دنيا زنده و به جهانيان نمايش دهندج زن و عدالت ا وساوی مردتبشر و  

اولين سيستم پست و تشکيالت اداری توسط نياکان ما پايه . اولين منشور حقوق بشر توسط کوروش کبير ابداع شد
 توسط نياکان ما اختراع و در خدمت بشر قرار گرفته سخن چنانچه بخواهيم از اولين هائی که. گذاری گرديد

برای آب و نياکان ما به درجه ای از سطح شعور دست يافته بودند که حتی . بگوئيم بايد براستی کتابها تحرير شود
 خاک و هوا نيز احترام قائل ميشدند  

 و نجات يهوديان و ساير اقوام سخن به نياکان هخامنشی ما با ستم مبارزه کردند که از آنجمله ميتوان از آزادی
.ميان آورد  

کوروش کبير هرگز باور بر جهانگشائی نداشت بلکه آنچه او عقيده داشت جهانداری بر پايه عدالت بود و همين 
.عمل او باعث شده بود که از سراسر دنيا به او بپيوندند  

اده بودند که در نتيجه توانستند که اين تمدن را گسترش د گفتار نيک و کردار نيک. هخامنشيان چنان پندار نيک
.هخامنشی را به ساير کشورها بدون خونريزی و خشونت گسيل دارند  

پس از بوجود آمدن اين تمدن بزرگ که روحی تازه به زندگی انسان بخشيده است دشمنان بشر و بشريت متحد 
. ا بگيرندشدند تا به هر گونه که ميتوانند جلوی پيشرفت اين تمدن انسانی ر  

که ملت ايران از خواب غفلت بيدار شده و دوباره خون  اما آنچه امروز باعث شادمانی نياکان ما ميباشد اين است
.نياکان دررگهايش به جريان افتاده و متحد و يکپارچه در برابر ظلم حاکمان ظالم ايستاده است  

ار باستانی هخامنشی را از ثکه گوئی آ جنبش هخا در ايران و خارچ از ايران چنان تاثيرات هويدائی داشته است
 سال شکوفا کرده است امروز ما ديگر 1400ودر سراسر ايران و جهان پس از زير خاکستر تاريخ خارج کرده 

ندان کورش بزرگ زيدانيم که ما ايرانی واز فرآگاه و بيدار هستيم و م. انيم که برده و اسير ستمگران نيستيم يدم
 اسالمی جمهوری زشت وغير انسانیۀ جنبش هخا و هخامنشيان با کمک و همراهی ايرانيان توانست چهر. هستيم

حساب ملت ايران را از اين ستمگران غير ايرانی کامأل جدا .   حاکم بر ايران را به جهانيان نشان دهد ستمگر
 گوشزد کرديم که ملت ايران بر خالف حاکمان ستمگر مردمانی مهر ورز و انسان دوست ما به جهانيان. سازد

. هستند که ناخواسته و ناآگاهانه اسير دست ماليانی دروغگو و ستمگر گشته اند  
:جنبش هخامنشيان معتقد است که بايد  

. کندارزشهای فرهنگی و تاريخی ايرانيان تالش و مبارزه ندنا برای شناسائی و شناس-1  
 مهرورزی و نيک زيستی و خوی انسانی که  در نهاد ايرانيان وجود دارد را بيشتر مورد توجه قرار داده و -2

 توسعه بخشد  
. در راه همبستگی ايرانيان و ايجاد جامعه نوين ايرانی تالش کند-3  
ونه که نياکان ما الگوی همانگ.  جامعه نوين ايران ميتواند الگوی مناسب از عدالت اجتماعی در جهان باشد-4

.جهان بوده اند  
 در راه ساختن جامعه نوين جنبش هخا  بر اساس مسئوليت تاريخی؛ اجتماعی و انسانی خود وظيفه دارد به -5

.نهاتالش کندآمشکالت جامعه ايرانی پاسخ دهد و در جهت رفع   



يران باستان و رسوم اجدادی خود جنبش هخا خوشنود است که ايرانيان هر سال بيش ار پييش به فرهنگ اصيل ا
توچه نشان ميدهند و جنش هائی مانند مهرگان يلدا صده و يا چهار شنبه سوری و غيره را با شکوه بيشتری بر پا 

.ميدارند  
اين .  رسيدن به موارد فوق به کمک و همياری تک تک شما عزيزان نيارمند استیارو هخامنشيان ب جنبش هخا

ايران   نوين هخامنشی نيازمند همراهی و همفکری شما شير زنان و غيرت مردانختن جامعهاجنبش برای س  
qp×                                                                                      اهورا پيروززمين ميباشد 


