
 
 

 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  

ميدهد من از امروز تاج پادشاهی را بر سر نهاده ام تا روزی آه زنده ام و مزدا به من آام وری در پادشاهی را 
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  
گزارم آسی به ديگری ستم رساند من تا روزی آه پادشاهی ايران و بابل و آشور های چهار سوی هستم هرگز نمي

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  
 تا روزی آه زنده هستم نميگذرم آسی ديگری را به بيگاری بگيرد و بی پرداخت آار مزد او را به آار وادار من

آند، من امروز به آگاهی ميرسانم هر آس آزاد است به هر دينی آه بخواهد بگرورد و در هر جايی آه ميخواهد 
ی را آه ميخواهد پيش بگيرد و دارايی خود را جای گزيند ولی در آنجا داراك آست را به ستم نستاند و هر پيشه ا
.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 
و اگر تنی از خانواده ای يا تيره ای بزهی آند تنها داد از اينروی آيفر دادن به برادر بيگناه بزهكار نارواست 

.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

نند و آيين و روش فرمانروايان و زيردستان گماشته من بايس از خريد و فروش مردان چون برده پيشگيری آ
.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
 

ه چهار آشور، پسر آبوجيه شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نواده آوروش شاه بزرگ شاه بابل، شاه سامر و آآد، شا
.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 
مردوك خدای بابلی ها، آه من هر روز در انديشه بزرگداشت او بودم دلهای نجيب مردم بابل را متوجه من نشستم 

آرد و لشگر بزرگ من صلح آميز در شهر بابل حرآت آرد، نگذشتم صدمه و آزاری به مردم اين شهر و سرزمين 
.ادسومر و آآد وارد آيد، انديشه امور داخلی و امكنه مقدسه قلب مرا تكان د  

 
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، 

رند و از ايام قديم بنا شده اند گشوده شوند و همه آشور، شوش، آآد و همه سرزمينهايی آه آنطرف دجله قرار دا
.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  

 پادشاهانی آه در همه آشورهای جهان از دريای باال تا پايين و پادشاهان غرب آه در چادرها زندگی ميكردند تمام
.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 
كی و برابريی در آشورها وزيدن گرفت و شهرها از قتل و غارت و گشود و نسيم صلح، شادی، ني در آزادی مردم

.آتش نجات پيدا آردند  
 

 پاينده ايران و پادشاهی ايران
  جاويد باد شاهنشاه ايران شهريار رضا شاه دوم پهلوی

 
 

 سازمان هواداران پادشاهی ايران


