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 به نام اهورا مزدا

 

 

 

 

 بعد از درگذ شت کوروش....

از یک مادر به برادرش بردیه )بردیا( و او  کمبوجیه که نام او د ر کتابهای فر نگی کامبو ز یا نوشته شد ه است

حکمران ایاالت شرقی بودچون به قدرت رسید  بردیا وزاییده شده بودند کمبوجیه جانشین سلطنت بود  کاساندان نام

 .افزود خود اقتدار  برادرش را پنهانی کشت و ب

 ادامه درادامه مطلب

 

 

کمبوجیه با استفاده از ناوگان به مصر لشکر کشید حاکم مصر گمان می کرد 

مجهز و نیرومند کشتی های ایران از راه دریا به او حمله می کند اما کمبوجیه از 

ساله ی فراغه 0333ق م( و شاهنشاهی 525صحرای سینا به مصر حمله ورشد)

مصر را برانداخت ابتدا بر اساس آموزه های پدر با مهربانی رفتار کردآداب دینی آنها را 

شمرد مصریان هم در کتبه خود از او به نیکی یاد کردند اما در رها فتح دیگر محترم 

از قیام با اصالح شد گرمای طاقت فرسا،کمبود آب و بیابان و « نوبی»کشور آفریقایی 

خبر قیام بردیای کشته شده پیروزی های وی را ناممکن ساخت به همین سبب به 
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گاو وصریان را کشت مصریان از او خشم و بدخویی گرایید گاو آپیس مقدس ترین 

متنفر شدند فرمانروایی برای مصر انتخاب کرد و به مصر بازگش بین راه در سوریه از 

 خود را کشت.« کشته شدن بردار»ترس افشا شدن راز 

 گوماته مغ)بردیای دروغین(

گوماته که یکی از مغان زرتشتی و دارای منصب عالی در دربار هخامنشیان بود و 

شباهت زیادی به بردیا داشت از راز کشته شدن بردیا توسط کمبوجیه آگاه بود از غیبت 

شاه استفاده کرد و به کمک نفوذ روحانیون زرتشتی و برادرش که سر نگهبان کاخ 

 شست.های شاهی بود به نام بردیا به تخت ن

چون بردیه در شرق حکومت می کرد،مردم غرب ایران او را نمی شناختند اگر کسی 

 هم او را می شناخت گوماته فوری او را می کشت.

گوماته برخالف شاهان هخامنشی که نسبت به همه مذاهب بی طرف بودند تعصب 

را از  زرتشتیان مردم نگرانی رفع برای شدند ناراحت رفتارش از  مذهبی داشت مردم

مالیات گزاف معاف کرد زمینها و گله های اشراف را از آنها گرفت با ضعیف 

 .بیاید محبوب مردم نزد تا پرداخت کشاورز طبقه تقویت به اشراف طبقه  کرد

ولی جلب آزادی های دینی از او چهراه ای خشن ساخته بود چون هویتش مشخص شد 

 هخامنش بزرگان از نفر شش  انجامبزرگان هخامنش به رای عزل او به پا خاستند سر

 جز به کشتند را او و شدند ور حمله او بر شبانه ویشتاسب پسر داریوش رهبری به

 او مرگ از ایران سلطه تحت های کشور و ها کشور و ها ساتراپ دیگر پارسیان

 .شدند متاثر

ی پس از کوروش، دایوش آزادی خواه و مردم دارترین شاهنشاه هخامنشی آنان منزلت

 شاهنشاه بنابراین کردند می حکومت کشور چندین بر زیرا داشتند شاه  بیش از یک

 .شدند می خوانده شاهان شاه یعنی

شاه را  9داریوش در کتیبه بیستون می گوید به یاری اهورا مزدا نوزده جنگ کردم و 

گرفتم. برخالف کمبوجیه با مردم مصر و دیگر کشورهای فتح شده با مهربانی رفتار 
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کرد دستور داد گاوی مانند آپیس کردند تا کاهنان و مردم او را مانند گذشته مقدس 

شمارند به فکر حفر کانال برای اتصال دریای سرخ به دریای مدیترانه در نزدیکی کانال 

سوئز فعلی دست زد کتیبه ای به چهار زبان پارسی باستان عیالمی، بابلی و مصری 

ن کرد تاآیندگان از این کار عظیم با اطالع گردند قدیم نشت در کنار آن کانال دف

. زدند آتش را سارد شهر ها یونانی چون کرد تسخیر را هند کرد حمله سکاها  به

 ها غربی که ناراتن برد در گویند می امام شد پیروز ابتدا کرد حمله یونان به داریوش

 .کرد نشینی عقب و خورد شکست اند کرده اغراق آن درباره

مرگ داریوش و پسرش خشایارشاه مادرش آستا)آتوسا( دختر کوروش بود به  پس از

شاهی رسید وی مردی زیبا بلند باال و بسیار خوش چهره بخشنده خوش بیان و بسیار 

 خوش مهز بود.

سپاهی چندمیلیونی از همه اقوام و اهم آورد ناوگان دیایی ایران در زمان او 

آتن را تسخیر کرد و در انتقام _ه یونان حمله کردمجهزترین ناوگان دریایی جهان بود ب

 شهر سارد آنرا آتش زد.

خشایارشاه با همدستی رییس خواجه گان که نامش میترا دات )مهرداد(پور کشته 

شد پس از مزگ او بردارش ویشتاسب به قدرت رسید و لی اردشیر معروف به اردشیر 

دتی با آتن و مصر در جنگ و صلح دراز دست به زودیبر عموی خود پیروز شد. اردشیر م

بود در همین دوره آتن به شهای عظمت خود رسید و پریکلس رییس جمهور دولت 

دموکرات آتن شد و بین آتن و مصر نوعی اتحاد برای مقابله با ایران پدید آمد پس از 

مرگ اردشیر دراز دست تا اردشیر سوم که آخرین شاه هخامنشی است شاهانی 

وم ـ اردشیر دوم ـ اردشیر سوم و ارشک به قدرت رسیدند. سرانجام همچون داریوش د

در زمان داریوش سوم با حمله اسکندر مقدونی و فتح بابل و شوش و تسخیر 

پرسپولیس و به آتش کشیدن تخت جمشید دوره فترت و سختی ایرانیان فرارسید و 

دند و کوشیدند تا سلوکیان تا زمان بر آمدن اشکانیان حدود یک قرن بر ایران ستم کر

 هلنیسم )یونان مآبی( را جایگزین تمدن و آدابی ایران کنند.

 تحلیل:
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حکومت ها را می توان به طورکلی به دو دسته ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک تقسیم 

 کرد.......................... این مطلب دفعه قبل تایپ شده.

ر ایدئولوژیک و غیر دینی و یک حکومت ایران در عصر هخامنشی،شاهنشاهی بود و غی

 از بسیاری  در و داشت قرار ای منطقه شاهان قدمت هرم راس در شاه  نفر به نام

 دینی آزادی( رزتشتی روحانیون حکومت)دروغین بردیای ی دوره  در جز  آن های دوره

م انجا در ادیان پیروان و شدند می شناخته رعیت به آتن و مصر ـ بابل خدایان داشت وجود

 تشآسسممنم.بودند  مناسک خود آزاد

 حکومت امروز ایران ایدئولوژیک است و دینی.

حکومت امروز ایران از جهتی جمهوری است چون با رای مستقیم مردم رییس 

 جمهور انتخاب می شود و با رای غیر مستقیم مردم رهبر انتخاب می گردد.

ی کند و شورای از جهت فردی است زیرا رهبر شورای نگهبان را انتخاب م

 توانند می فقط مردم و کند می یقین خبره عنوان به را افراد از ای مجموعه  نگهبان

 .دهند رای نگهبان شورای سوی از شده یقین های خبره به

 .شورای نگهبان1

 .خبره ها را تعیین می کند2

 کند می  . خبره ها رهبر را تعیین0

.رهبر شورای نگهبان را تعیین می کند.)این دوره چهارمرحله به صورت گردش 4

 می رود.( 1به  4دایره ای است یعنی دوباره از 

در حکومت هخامنشیان جزشاهزاده ها و اشراف کسی حق حضور در راس هرم 

قدرت را نداشت. در جمهوری اسالمی جز روحانی واجد شرایط شیعه کسی فرصت 

 .ندارد را قدرت  هرم  رسیدن به راس
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در عصر شاهنشاهی هخامنشی دین، عقاید و آیین ها از آزادی کامل یا نسبی 

 برخوردار بود.

در دوره کنونی نه تنها در ایران بلکه در جهان هم ادیان و عقاید و آیینها با محدودیتها 

دارند  مواجه اند. سه عنوان نمونه در اروپا که مهد تمدن است چادر و روسری ممنوعیت

دلیل ان ریشه ایدئولوژیک این پوشش است در ترکیه که کشور مسلمان است و دو 

آذربایجان حضور با روسری در دانشگاه و مدرسه به خاطر جنبه ایدئولوژیک ان ممنوعیت 

دارد در عربستان و بحرین شیعیان با محدودین مواجه اند، در یمن شیعه های الحونی و 

البان هنگام رسید به قدرت شیعه کی کردند و مجسمه زیری قتل عام می شود ـ ط

های بوداییان را با همه ارزشهای باستانی ـ مردم شناسی ـ رفتار شناست و اعتقادی 

قریب به یک میلیارد بودایی نابود کردند. در ایران دراویش،بهاییان به خاطر بدعت در دین 

زه تاسیس مسجد ندارند و در با ممنوعیت روبرو هستند و سنی ها در پایتخت کشور اجا

لبنان حق رییس جمهور و نخست وزیری از شیعیان سلب است فقط می توانند رییس 

 مجلس شوند. در ایران اقلیتهای دینی نمی توانند رهبر، رییس جمهور و وزیر شوند.

ایران در دوره هخامنشی با منشور حقوق بشر کوروش برای آزادی و مساوات و تکمیل 

 ایران اما داشت گفتن برای  بی توسط داریوش در جهان حرف تازه ایقانون محورا

 جمهوری دوره در هم و کرد معرفی جهان به را حکومت از ای تازه مدل امروز

 قرائت و تازه حرف اسالمی های آموزه مبنای بر حکومت و مهدویت طرح با اسالمی

 تیز است ارائه می دهند.س استکبار اسالمی که مهدی ناب اسالم اسالم دین از ای تازه

ایران امروز در زمان خاتمی گفتگوی تمدنها را نیز به عنوان حرف تازه برای جهانیان 

مطرح کرد جز در ایران در جهان بادانش مثبت روبرو شد. ایران در عصر هخامنشی با 

رائه رویکردهای تازه به حقوق معنوی انسان و حتی حقوق حیوانات چیزی را که برخی 

ایرانی میخوانندش به جهان ارائه کرد. استفاده از این عناوین در عصر جمهوری  مکتب

 واکنش با مشایی، رحیم  اسفندیار توسط اخیرا و اسالمی توسط باستان گرایان و 

 مکتب با تقابل در ایرانی مکتب برخی و. است شده مواجه قدرت از هایی بخش منفی

 وان دشمنی با اسالم یاد کرده است.عن به آن از مصباح آیت و دانسته اسالمی

//////////////////////// 
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در ساختن تخت جمشد برای کره اسب و کره االغی که دنبال مادیان بود حقوق تعیین 

می کردنمد به زنان مرخصی زایمان می دادند برای زنان شیر ده، شیرخوار گاه و اتاق 

 استراحت ساخته بودند.

بسیار پهناور بود کشور به سی خشتره)سی استان(  کشور ایران در دوره هخامنشی

تقسیم می شد برخی از این ساتراپ ها به اندازه یک کشور بزرگ بودند، به صورت 

استان دارد و به صورت  01نیمه متمرکز و خودمختاری اداره می شدند. امروز ایران 

ست بود و نسبت به پ و  متمرکز اداره می شوند. ایران در ان دوره از مبتکرین چاپارخانه

 قابل وضع  دوره خودش و سرعت ارتباطی ممتازی داشت ایران امروز از نظر ارتباطات

 قرار جهان رسانه ارتباطات کندترین زمره در.اینترنتی ارتباطات در بویژه ندارد قبولی

 .دارد

 بود  ایران در عصر هخامنشی از نظر راه که پیشرفته ترین آنها راه دریایی و شوسه

مال مترقی بود. ایران امروز می کوشد تا نسبت به جهان عقب نیفتد.در جاده و کا

خطوط هوایی از پرتلفات ترین کشورها و با جاده های غیر مهندسی و ناوگان 

هوایی فرسوده برخوردار است و ناوگان مسافرتی دریایی آن از ظرفیت قابل قبولی 

م با تفکیک قوای دریایی و برخوردار نیست. ایران عصرهخامنشی از سپاهی منظ

زمینی برخوردار بود. ایران امروز از دو نیروی زمینی، دو نیروی هوایی و سه نیروی 

دریایی زیر مجموعه های ارتش و سپاه برخوردار است و نسبت به منطفه از قدرت قابل 

 قبولی برخوردار است.

دوره داریوش سکه  تا پیش از هخامنشیان، معامالت مردم پایاپای بود. هخامنشان در

زر به نام دریک و زریک ضرب کردند و پول را در کشور خود رواج دادند و با کاالهای 

 جهانی جهان به دادو ستدپرداختند. ایران امروز هم از پول خود و همه ارزهای 

 خود مشابه های قدرت با و بود قدرت ابر یک هخامنشی عصر ایران. کند می استفاده

بود.ایران امروز یک قدرت منطقه ای است و با ابر قدرت ها در حالت  نزاع و جنگ درگیر

 حمایت با  جنگ سرد به سر می برد. و جنگ از سوی عراق یکی از قدرتهای منطقه ای

 آلک و بابل،آشور بازمانده جنگید ایران با که آمدکشوری پیش برایش قدرتها برخی

 .است هخامنشان از خورده شکست نواحی یعنی
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ایران عصر هخامنشی در جنگها همواره متحدینی داشت ایران امروز در جنگ عراق 

متحذ نطامی که نداشت هیچ بلکهن قدرتهای دیگر و اعراب به جز سوریه به مشابه 

 یک نظامی به دشمن ایران یعنی عراق کمک کردند.

و سال قبل از میالد  529پرسش این است که چرا ما در زمان بر آمدن هخامنشیان

سال هنوز به توسعه و رفاه و آزادی  2533سال پس لز میالد یعنی پیش از  2313

نرسیدیم چرا مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران برای ابتدایی ترین حقوق خود 

 دست به اعتصاب خشک غذا می زنند.چرا دانشجویان ستاره دار می شوند؟
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