
 

نام کورش بزرگ و سرافرازی 
 ايرانيان در امريکا جاودانه شد

 
 برای نخستين بار بنای يادبود فرمان کورش در يک پارک عمومی برپا شد 

 

 

 

 

 
زمانی دکتر بديع بديع ال  

 
 روز يکشنبه هفتم فروردين يکهزارو سيصد و هشتاد و چهار خورشيدی برابر با بيست و هفتم ماه  

مارس سال دوهزار ميالدی گوئی طبيعت و خورشيد و فلک همگی در کار بودند تا زيباترين و  
 دلپذيرترين روز بهاری را برای گراميداشت کورش بزرگ در شهر سن ديه گو در جنوب کليفرنيا
 فراهم آورند.                                                                                                           



انديشه برپائی بنای يادبود کورش بزرگ از ديرزمان در سر بسياری از ايرانيان و حتی غير  
ند که پيکره ای از اين ابرانسان را به  ايرانيان در سراسر گيتی بوده است.  آگاهيم که برخی برآن

 بزرگی پيکره فرشته آزادی امريکا در بندر حيفا در کشور ايسرائل برپا سازند.                     
 

بزرگداشت کورش برای آن نيست که او شاهنشاه يا کشورگشا و يا بنيانگذار نخستين امپراطوری  
ليسا و کنشت عزيز ميدارند که آتش آزادگی و آزادی  تاريخ بود.  کورش را از آن به دير مغان و ک

خواهی برای همگان را همواره در دل و جان خود زنده نگاه ميداشت.  هرودوت، تاريخ نويس  
يونانی، از فراتر از دوهزاروپانصد سال پيش گزارش ميدهد که کورش شاهنشاهی دادگستر بود که 

رفتار ميکرد، که فرهنگ و آداب و رسوم آنان را با مردم سرزمينهای زير فرمان خود با احترام  
ارج می نهاد، که باورها، آئين ها و دينهای گوناگون آنها را محترم ميداشت و هيچگاه نميکوشيد  

زبان، دين وآئين و فرهنگ خود را بر آنان تحميل کند.  به مردم و خواسته های آنان گوش فرا 
ميدادند، آنان را می ستود.  هرودوت می افزايد: "مردم  ميداد و چنانچه پيشنهاد سازنده ای ارائه 

 سراسر شاهنشاهی ايران کورش را " پدر" می ناميدند.                                                      
 

کورش در نخستين روز پيروزی بر پادشاه ستمگر بابل، اعالم صلح نمود، مردم اقوام و تيره های  
پيروان آئين يهود را آزاد ساخت، دارائی های آنانرا بديشان بازگرداند، اجازه داد گوناگون از جمله 

هر دسته نيايشگاه خود را داشته باشد، و يوغ شرم آور بردگی را از گردن شمار زيادی از مردم  
دربند برداشت.  دنيای آن زمان  در پاسخ اينهمه آزادگی و آزادی خواهی و انسانيت کورش،  

ا تا بدانجا ارج نهاد که نامش شانزده بار در تورات به نيکی برده شد وکورش        کارهای وی ر  
 " دست راست خداوند" نام گرفت.                                                                                

   
برابری حقوق،  ياد آوری و آموختن و آموزاندن انديشه های کورش بزرگ مبنی بر آزادگی،

مهربانی، تحمل و احترام به دين و آئين و عقايد و فرهنگ ديگران ديرزمانی در دل بسياری از  
ايرانيان شهر سن ديه گو نيز جای داشت.  پس از ساخته شدن خانه ايران در بلبوآ پارک که 

ر ايران بزرگترين پارک و گردشگاه جنوب کليفرنيا بشمار ميرود، هموندان خانه ايران و ديگ
دوستان شهر همگی برآن شدند تا نمونه فرمان کورش را (که اصل آن در موزه بريتانيا نگاهداری 
ميشود) در جلوی خانه ايران در برابرديد همگان قرار دهند.                                  .              

                                                                                                                           
همکاری آغاز گشت و هر کسی گوشه ای از بار اين مهم را بر دوش گرفت: هموندان خانه ايران 

که در اينکار پيشگام بودند، کوشش خستگی ناپذيری را به سرکردگی آقايان مهندس عظيمی،  
ئيس کنونی خانه، آغاز کردند.  نيک مرد ثروتمندی که هميشه  رئيس پيشين، و  محمود صنعتی، ر

کوشيده است نيکوکاريهايش گمنام بماند، هزينه چند ده هزار دالری کار را پرداخت.  آقای مارودين  
ابراهيم زاده، هنرمند برجسته و واالی پيکره ساز که از هم ميهنان گرانقدر آشوری نژاد ميباشد، با 

ه فرمان را بدون هيچگونه دستمزد داوطلب شد. از سوی ديگر   تالش جان و دل ساختن نمون
 سياسی برای گرفتن پروانه را تنی چند به رهبری آقای کورش هنگ آفرين دنبال کردند.   

            
سال پيش، بنا به درخواست نويسنده اين سطور، شهردار واعضاء انجمن شهر سن ديه گو در يک  

وز را رسما روز دوستی ايرانيان و امريکائيان نامگذاری کردند. در  رنشست رسمی بار ديگر نو 
مراسم دريافت فرمان کتبی مربوطه از شهردار، نمونه ای از فرمان کورش که از سنگ منطقه  
آرامگاه وی در پارس ساخته شده و بر روی يک پالک نفيس همراه با ترجمه انگليسی فرمان 



يان و به نشانه سپاس، به شهردار و مردم شهر اهداء شد.  در ننصب شده بود، به نمايندگی از ايرا
سخنرانی متقابل، ضمن ابراز قدرشناسی، بار ديگر و بطور رسمی از مقامات نامبرده درخواست 
نمودم که از کار ايجاد بنای يادبود کورش بزرگ در پارک بزرگ شهر و صدور پروانه مورد نياز  

در ديدارهای جداگانه با مقامات مزبور نيز هر بار به آنها گوشزد    پشتيبانی کنند.  اين نکته همواره
و يادآوری  ميشد.  سازمانهای فرهنگی و اجتماعی ديگر هم هرکدام به گونه ای از اين کار 

     افتخارآفرين پشتيبانی نمودند.                                                                                   
 

سرانجام روز سرافرازی فرا رسيد و شهردار امريکائی شهر ما با افتخار از بنای کورش  پرده  
برداری کرد و بدينگونه نمونه استوانه ای شکل فرمان کورش به بزرگی بيست و يک اينچ يا نيم  

ی امتر همراه با برداشتی از متن فرمان به زبان انگليسی بر روی تخته سنگ خارای صيقل شده 
بسيار زيبا برای هميشه برای ديدن ميليونها نفری که هر سال به اين پارک زيبا مي آيند، جلوه گر  
شد.   آنچه موجب افزايش شادی بيش از يک هزار ايرانی حاظر شد اين بود که شهردار و اعضاء  

                انجمن شهر طی فرمانی ، اين روز را "روز کورش  بزرگ" ناميدند.                     
     

اميد آنکه  سازمانها و گروه های فرهنگی و ايرانيان  آزاده و پشتيبان حقوق بشر در شهرهای  
گوناگون در سراسر گيتی کار پيشگامانه سن ديه گو را دنبال کنند و روزی فرا رسد که پيام انسان 

و کنار  دنيا يادآور تحمل و   دوستانه کوروش در پارکها و دانشگاهها و مراکز پر رفت و آمد گوشه
احترام انسانها به يکديگر و مايه سرافرازی ايرانيان گردد.  نکته جالب توجه اينستکه  معموال  

قالب چنين آثار هنری فقط برای يک بار مورد استفاده قرار ميگيرد، اما هنرمند گرامی مارودين  
ار افراد و سازمانهائی که تمايل به برپائی  کابراهيم زاده موافقت نموده قالب اين اثر را برای تسهيل 

بنای يادبود کورش بزرگ در هر نقطه دنيا دارند را آماده نگاه دارد.  وسيله ارتباطی در اين مورد 
الکترونيکی ( ای ميل) زير  Badi@ Badi.netپست                                                    

 ميباشد:   
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