ﻓﺮﻣﺎن ﺁزادﯼ آﻮروش ﺑﺰرگ در روز ﺗﺎﺟﮕﺬارﯼ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ
اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﻳﺎری ﻣﺰدا ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﻳﺮان و ﺑﺎﺑﻞ و آﺸﻮرهﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﻮ را ﺑﺮ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ:
ﺗﺎ روزی آﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﻩ ام و ﻣﺰدا ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻣﺮا ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪارد ،دﻳﻦ و ﺁﻳﻴﻬﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻢ ﮔﺮاﻣﯽ
ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ و ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﻓﺮﻣﺎ ن رواﻳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﻦ و دﮔﺮ زﻳﺮ دﺳﺘﺎﻧﻢ دﻳﻦ و ﺁﻳﻴﻦ هﺎی ﺁن ﻣﺮدﻣﺎن ﻳﺎ
دﻳﮕﺮان را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و آﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺧﻮار ﺑﺪارﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﻣﺮوز ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎهﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻩ ام ﺗﺎ روزی آﻪ زﻧﺪﻩ ام و ﻣﺰدا ﺑﻪ ﻣﻦ آﺎم وری در ﭘﺎدﺷﺎهﯽ را ﻣﻴﺪهﺪ
هﺮﮔﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ هﻴﭻ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎر ﻧﻜﻨﻢ ،ﻣﺮدم ﺁزادﻧﺪ آﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﻣﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﺎن ﭘﺎ ﻧﻤﻴﻔﺸﺎرم و ﻧﺨﻮاهﻢ ﺟﻨﮕﻴﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺎ روزی آﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﻳﺮان و ﺑﺎﺑﻞ و آﺸﻮر هﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﻮی هﺴﺘﻢ هﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﮕﺰارم آﺴﯽ ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﺳﺘﻢ رﺳﺎﻧﺪ
و اﮔﺮ ﺑﻪ آﺴﯽ ﺳﺘﻤﯽ رﺳﺪ ﻣﻦ داد او را از ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣﻴﺴﺘﺎﻧﻢ و ﺑﻪ او ﻣﻴﺪهﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﺑﻪ آﻴﻔﺮ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ ،و ﺗﺎ روزی
آﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻢ ﻧﻤﻴﮕﺬارم آﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و داراج دﻳﮕﺮی ﺑﻪ زور وﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﮔﺮ ﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ
دارﻧﺪﻩ ﺁن دﺳﺖ درازی آﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺎ روزی آﻪ زﻧﺪﻩ هﺴﺘﻢ ﻧﻤﻴﮕﺬرم آﺴﯽ دﻳﮕﺮی را ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎری ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آﺎر ﻣﺰد او را ﺑﻪ آﺎر وادار
آﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ هﺮ آﺲ ﺁزاد اﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ دﻳﻨﯽ آﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﮕﺮورد و در هﺮ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ
ﺟﺎی ﮔﺰﻳﻨﺪ وﻟﯽ در ﺁﻧﺠﺎ داراك آﺴﺖ را ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﻧﺴﺘﺎﻧﺪ و هﺮ ﭘﻴﺸﻪ ای را آﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد و داراﻳﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ای آﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﺑﯽ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان زﻳﺎن رﺳﺪ هﺰﻳﻨﻪ آﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ هﺮ آﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و هﻴﭻ آﺲ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺑﺰهﯽ آﻪ دﻳﮕﺮی آﺮدﻩ آﻴﻔﺮ
داد از اﻳﻨﺮوی آﻴﻔﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﺑﺰهﻜﺎر ﻧﺎرواﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ای ﻳﺎ ﺗﻴﺮﻩ ای ﺑﺰهﯽ آﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺰهﻜﺎر ﺑﻪ آﻴﻔﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﻪ دﻳﮕﺮان.
ﻣﻦ ﺗﺎ روزی آﻪ ﺑﻪ ﻳﺎری اهﻮرا ﻣﺰدا ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺮدان و ﻳﺎ زﻧﺎن را هﻤﭽﻮن ﺑﺮدﻩ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن و زﻳﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺲ از ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺮدان ﭼﻮن ﺑﺮدﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی آﻨﻨﺪ و ﺁﻳﻴﻦ و روش
ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﻓﺘﺪ.
اﻣﻴﺪوارم آﻪ ﻣﺰدا ﻣﺮا در راﻩ اﻧﺠﺎم دادن ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﻮی ﺑﮕﺮدن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام آﺎﻣﻴﺎب ﺳﺎزد.

ﻣﻨﻢ آﻮروش ،ﺷﺎﻩ ﺷﺎهﺎن ،ﺷﺎﻩ ﺑﺰرگ ،ﺷﺎﻩ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﺎﻩ ﺳﺎﻣﺮ و ﺁآﺪ ،ﺷﺎﻩ ﭼﻬﺎر آﺸﻮر ،ﭘﺴﺮ آﺒﻮﺟﻴﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﺰرگ ،ﺷﺎﻩ ﺷﻬﺮ اﻧﺸﺎن ،ﻧﻮادﻩ آﻮروش ﺷﺎﻩ ﺑﺰرگ
از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎوﻳﺪان آﻪ دودﻣﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ اهﻮرا ﻣﺰدا و ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ دﻟﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺁراﻣﺶ و دوﺳﺘﯽ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪم در ﻣﻴﺎن ﺷﻮر و ﺳﺮور هﻤﻪ ﻣﺮدم در آﺎخ ﺷﺎهﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﺎهﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻢ ﻣﺮدوك ﺧﺪای ﺑﺎﺑﻠﯽ هﺎ ،آﻪ ﻣﻦ هﺮ روز در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او ﺑﻮدم دﻟﻬﺎی ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ
آﺮد و ﻟﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﺮآﺖ آﺮد ،ﻧﮕﺬﺷﺘﻢ ﺻﺪﻣﻪ و ﺁزاری ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺳﻮﻣﺮ و ﺁآﺪ وارد ﺁﻳﺪ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و اﻣﻜﻨﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺗﻜﺎن داد.
ﻓﺮﻣﺎن دادم هﻤﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺁزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯽ دﻳﻨﺎن ﺁﻧﺎن را ﻧﻴﺎزارﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن دادم هﻴﭽﻴﻚ از ﺧﺎﻧﻪ هﺎی
ﻣﺮدم ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد وهﻴﭽﻜﺲ اهﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ را از هﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن دادم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮ هﺎی ﺑﺎﺑﻞ،
ﺁﺷﻮر ،ﺷﻮش ،ﺁآﺪ و هﻤﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺁﻧﻄﺮف دﺟﻠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از اﻳﺎم ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ و هﻤﻪ
ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻘﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
هﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاﻳﺎن ﺳﻮﻣﺮ و ﺁآﺪ را آﻪ ﻧﺎﺑﻮﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺁوردﻩ و ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﯽ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻗﺼﺮهﺎی ﺁﻧﺎن آﻪ ﺷﺎدی
دل ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻢ.
ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎهﺎﻧﯽ آﻪ در هﻤﻪ آﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن از درﻳﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻏﺮب آﻪ در ﭼﺎدرهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ
هﻤﻪ ﭘﻴﺸﻜﺶ هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺁوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ.
اهﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ را ﺟﻤﻊ آﺮدم و ﻣﻨﺎزل ﺁﻧﻬﺎ آﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺻﻠﺢ و ﺁراﻣﺶ را ﺑﻪ هﻤﻪ ﻋﻄﺎ آﺮدم،
ﺧﺪای ﺑﺰرگ از ﻣﻦ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ آﻪ آﻮروش هﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم و ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﻣﺮا از راﻩ ﻋﻄﺎﻳﺖ
ﺑﺮآﺎت ﺧﻮدرا ﻧﺎزل آﺮد.
آﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن آﻪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎب ﺗﺎزﻩ ای
در ﺁزادی ﻣﺮدم ﮔﺸﻮد و ﻧﺴﻴﻢ ﺻﻠﺢ ،ﺷﺎدی ،ﻧﻴﻜﯽ و ﺑﺮاﺑﺮﻳﯽ در آﺸﻮرهﺎ وزﻳﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻬﺮهﺎ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و
ﺁﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا آﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ اﻳﺮان و ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﻳﺮان
ﺟﺎوﻳﺪ ﺑﺎد ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ اﻳﺮان ﺷﻬﺮﻳﺎر رﺿﺎ ﺷﺎﻩ دوم ﭘﻬﻠﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن هﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﻳﺮان

