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Untimely skepticism about Cyrus Day 

 
ــان ) اکتبــر(اه مھــر  انکــار اھمیــت مــ یمــاجرا ــرای مــا ايرانی  درســت در ب

موقعیتی اتفاق می افتد که آگـاھیِ  ھمگـانی نسـبت بـه وقـايع مـاه اکتبـر در           
 روز به روز بیشتر می شود و مردم ما ھم مايلنـد کـه     بزرگ زمان زندگی کورش  

 گسترندهء بین المللی به سود سربلندی خود استفاده کننـد و،     ِ از اين آگاھی  
با تکیه زدن بر میراث گرانقدر اين مرد بزرگ، به دنیـائی کـه بـه آنـان بـه چشـم          
گروگان گیر و تروريست و استشھادی پرور می نگرد، بگويند که ما اينگونـه کـه      

 . ر ھم ايستاده است ما تاريخی ديگِ  پشتِ می بینید نیستیم و در پس
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چند سالی است که چون به ماه اکتبر می رسیم و موضوع بزرگ داشت کورش  
ھخامنشی، بنیانگزار شناخته شدهء انديشهء آزادی ھا و حقوق بشر در تاريخ انسان، 

 اينکه معلوم نیست کورش فرمان  درشکايجاد با مطرح می شود، برخی از نويسندگان 
خود را در ماه اکتبر صادر کرده باشد و يا سازمان ملل متحد اين فرمان را بعنوان نخستین 

اعالمیه حقوق بشر به رسمیت شناخته و از کورش بزرگ تجلیل کرده باشد، شیرينی اين 
 ھای پر افتخارش تلخ می کنند ذشتهروزھای گرامی مھر ماه را در کام دوستداران ايران و گ

و، بجای مطرح کردن پیشنھاداتی سازنده و مفید، آنچه را که داريم نیز به دست شک 
در عین حال، در راستای ھمین دريافت، کوشش می شود که اھمیت . مخرب می سپارند

توجه و اکرامی که از سوی جھانیان نسبت به مقام معنوی کورش در سراسر جھان می 
 تحقیر قرار گیرد و شادمانی ايرانیان از روياروئی با اين تجلیل و اکرام به عنوان شود مورد

 .  نقطه ضعفی از جانب آنان تلقی شود

) يا اکتبر( با مھرماه  بزرگ را کورشءرابطهتا نخست  می کوشم ،در اين مقالهمن، 
 در پايان سپس به اھمیت توجه جھانیان به مقام معنوی او اشاره کرده وتوضیح داده و 

 . نشان دھم که چرا می توان و بايد در تجلیل اين مرد بزرگ در سراسر مھرماه اقدام کرد

، اکنده اند منابع تاريخی در مورد روزگار کورش ھخامنشی اندک و پردر واقع، اگرچه
تقريبًا استان (» انشان«، پادشاه  کورش کهمنکر آن نیست موجود  ھیچ کدام از مدارکاما

 539 ماد و ايالم، در سال  ھای، پس از يکی کردن سرزمین اش با سرزمین)یفارس کنون
 آن را رسید و کشور ثروتمند و مقتدر بابل پشت دروازه ھای پايتختقبل از میالد مسیح به 

  ]1 [.به محاصره گرفت
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منابع موجود از اين ھم دقیق تر خبر می دھند؛ گفته می شود که تمام ماجرای فتح 
 و صدور نخستین فرمان  ورود کورش به اين شھر و آنگاهپاه ھخامنشی به آن،بابل، ورود س

اين . آن سال اتفاق افتاده است» تیشتر« در ماه ، از جانب او انسان ھاآزادی ھای مدنی
 . اکتبر تقويم مسیحی استماه ايرانی و تقويم کنونی ماه معادل مھرماه 

ماه و، متفق القول، به روزشماری از حوادث منابع تاريخی از اين نیز پا را فراتر نھاده 
حمالت خود به کشور کورش از جمله اينکه .  قبل از میالد نیز اشاره می کنند539 سال اکتبر

را » سیپار«، در روز دھم اکتبر شھر ]2 [ ماه سپتامبر آغاز کردهين روزھای آخردربابل را 
ا  ب،ده نظامی پايتخت اين کشور، پس از کشته شدن فرمان اکتبر12 و در ]3 [نمودهتصرف 

 بدون خونريزی و  آن سال، اکتبر14 در روز او و ارتش ،]4 [سران ارتش بابل به توافق رسید
در البته در مورد اينکه کورش خود . ]5 [شدچپاول، که رسم آن روزگار بود، وارد پايتخت بابل 

 و برخی ديگر  اکتبر22 منابع برخی از. ود داردل شھر پا نھاد اختالف نظر وج به داخکدام روز
بھر حال، در يکی از روزھای پايانی ماه اکتبر او وارد بابل شده .  را نام می برند]6[  اکتبر29

 چشمان حیرت زده اھالی آن، فرمان خود را مبنی بر شناختن آزادی ھا و حقوق رو در براب
 : تاريخ استھمه از مسلماتزير   نکاتاينبدينسان، . آدمیان اعالم داشته است

 آغاز محاصره بابل:  قبل از میالد539آخر سپتامبر  

 »سیپار«تصرف شھر : 539 اکتبر 10 
 تسلیم سران ارتش بابل به کورش:  اکتبر12 
 ورود ارتش ھخامنشی به بابل:  اکتبر14 
 ی ھا و حقوق مردمان آزادنصدور فرماورود کورش به بابل و :  اکتبر29 يا 22 

 تاريخ ھای فوق ارتباط بار  اخیر دءکه در پنجاه سالهپردازم می  اتفاقاتیحال به  
پیش آمده و نشان می دھند که چگونه اين تاريخ ھا جزء مسلم تاريخ جھان محسوب می 

  .شوند

 خورشیدی، که مصادف بود با سال 1340 سالی مانده به سال چند نخست اينکه،
برابر خواھد بود  1961 که سال رح شدمطاسان  میالدی، اين بحث در محافل تاريخ شن1961

ه ی کسمیِ  تاريخمین سال ورود کورش بزرگ به پايتخت بابل و آغاز ردو ھزار و پانصدبا 
.  می شناسد)Persian Empire(» یشاھنشاھی پارس«تاريخ اکنون جھان آن را با نام 

 .  می رسیديم2500 جمع می کرديم به عدد 539 را با عدد 1961يعنی اگر عدد 

مناسبت چنین تقارن مھمی مراسمی در ايران ه نظر می رسید که الزم است به ب
 سال ھای آشوب ھای سیاسی متعددی در ايران 1343 تا 1340  ھایاما سال. بر پا شود

، »آيزنھاور« به رياست جمھوری آمريکا با تغییر سیاست حمايتی »جان کندی«رسیدن . بود
ود؛ سیاستی که در ھشت سال گذشته ھم  ھمراه برئیس جمھور پیشین آن کشور

 مرداد را فراھم کرده و ھم پايه ھای سلطنت باز يافتهء محمد رضا شاه را 28ماجرای 
نه نخست وزير جديد، علی امینی، که ، 1340 ءدر آن آغارگاھان دھه. تحکیم بخشیده بود

شد با آيت اهللا  اسداهللا اعلم که مجبور نه نخست وزير بعدی،با روحانیت ارتباط داشت، و 
 اشتھائی برای برگزاری  سیاسی پیش آمدهخمینی دست و پنجه نرم کند، در موقعیت

غاز شاھنشاھی ايران از خود سال ورود کورش به بابل و آمین  2500جشنی در بزرگداشت 
انقالب شاه و «و » انقالب سفید«دادند و شاه ھم گرفتار تر از آن بود که در میانه نشان 

  .ورش و سالگرد برپائی شاھنشاھی او بپردازدبه ک» مردم

 بود که شاه، با رفتن کندی و جانسون و آمدن 1346سال چھارم آبان ماه تنھا در 
 سال پس از رسیدن به 26، بگیردنیکسون، به آن پايه از اطمینان رسید که تصمیم 

ندان شاه مزه  جشن ھای تاجگزاری چنان در زير دِ برگزاریو .  تازه تاجگزاری کند،سلطنت
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يا  ( سال تأسیس شاھنشاھی ايران افتاد2500 ءکرد که او به ياد جشن ھای انجام نشده
 نقش که تبديل به نمايشی بزرگ کند  را و تصمیم گرفت تا اين جشن ھا)به يادش آوردند

يکی از نخستین مسائل آن بود که چه روزی  .داشته باشدبر عھده مرکزی و اول آن را خود 
 روز، از 4عاقبت توافق شد که جشن ھا به مدت . برگزاری جشن ھا انتخاب کنندرا برای 

، برگزار شود ـ 1971 ماه اکتبر 16 تا 12، برابر با 1350بیستم تا بیست و چھارم مھر ماه 
روزھائی که درواقع با سالگرد تسلیم ارتش بابل آغاز شده و به سالگرد ورود ارتش ايران به 

 آن روزگار تاريخ را  وابستهءتاريخدانانکه البته زمزمه ای ھم بود . تآن شھر پايان می گرف
افتد که بی اکتبر اتفاق 26ورود ارتش ھخامنشی به بابل در تا روز  روز جابجا کنند، 14فقط 
  متقن، چرا که اطالعاتامری صورت نگرفتچنین  اما .، روز تولد شاه آبان4 با  بودبرابر

  .ازه ای را به کسی نمی داددر دسترس چنین اجتاريخیِ  

که در ( مین سالگرد شاھنشاھی ايران 2500اری جش ھای  برگزءبه زودی کمیته
راه افتاد و بسیاری از استادان دانشگاه، ه ب)  انجام می شدگرد آن مین سال2510واقع در 

 قرار شد که. و متخصصین ھنرھای نمايشی در آن عضويت يافتندھنرمندان روزنامه نگاران، 
 . بوده و مستقل از دولت و دستگاه ھای اجرائی آن عمل کندء خاصاين کمیته دارای بودجه

 ساله بود که در برخی از 2500بھر حال، پس از اين تصمیم گیری برای برگزاری جشن ھای 
ما، اذھان مخالف محمد رضا شاه، جشن ھای مزبور موجب دلزدگی آنان از ماه اکتبر شد و 

 کررًا به کوشش ھائی برای دور کردن يادمان ھای کورش از ماه ، سال اخیر35در طی 
بر می خوريم ـ امری که ربطی به کورش بزرگ ندارد و ناشی از  جشن ھای شاھنشاھی

 بايد توضیح بیشتری ن موردايدر . تلقیات سیاسی اين اشخاص نسبت به سلطنت است
 .بدھم

 در سمت ،1350 در سالکه   سازمان برنامه فرھنگی، به عنوان کارشناس ارشدمن 
مدير کل برنامه ريزی وزارت استوره شناس مشھور امروز و معاون آقای دکتر جالل ستاری، 

  که دربودم رويدادھائی شاھدبودم، شده ، مأمور کار در آن وزارتخانه  آن روزفرھنگ و ھنر
 ھمین روزشمار و در ارتباط با  ساله2500، در جريان جشن ھای  سال پیش35 آن

من و دکتر ستاری، بی آنکه درگیری در آن سال . پیش آمد لشگرکشی کورش به بابل
 ء در جريان فعالیت ھای کمیته،خاصی در اين ماجرا داشته باشیم، به اقتضای شغلمان

 .برگزاری جشن ھا قرار می گرفتیم

 12، برابر با 1350در روز بیستم مھر ماه   ساله شاھنشاھی ايران2500ی جشن ھا
ه گورش بزرگ در پاسارگاد آغاز شاه در برابر آرامگا  محمدرضاِ با سخنرانی، 1971اکتبر ماه 
 خود را در خور روياروئی با مردی بشناساند که تاريخ  در اين مراسمتا و او کوشید ]7 [شد

 با ، شاهِ سخنرانی.  بودبه کرات در برابر عظمت روحی و فکری اش سر تعظیم فرود آورده
 درست در سالگرد تسلیم ارتش ،»کورش آسوده بخواب، که ما بیداريم «جمالت مشھورش

 . بابل به کورش بزرگ انجام گرفت

 و سران گذاشته شدکورش به کناری چھرهء مرکزی ، اما در پی آن مراسم
که روزگاری مقر فرماندھیِ  پادشاه بزرگ (در برابر تخت جمشید ، کشورھای مختلف جھان

 ،و  چادرھای سلطنتی به جشن نشستندء در مجموعه)بودديگر ھخامنشی، داريوش، 
 با افتتاح برج بلند  اکتبر16 ـ 1350 جشن ھا در روز بیست و چھارم مھر  اينسرانجام،

 . به پايان رسید،خوانده می شود» برج آزادی« که اکنون ،»شھیاد آريامھر«

 : استتوجه قابل در رابطه با جريان جشن ھاچند نکتهء 

 نقش کورش بود در بنیانگزاری آنچه که می شدآنچه مطرح شن ھا در اين ج. 1
 تکیه بر اين محمد رضا شاه می کوشید تا با. شده استخوانده » شاھنشاھی ايران«

 . در واقع پلی بین خود و او برقرار کند،جنبه از شخصیت کورش
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ر فرمان که به خاط»  پارسِ امپراتوری «ِ جھان اما کورش را نه بخاطر پی افکندن. 2
به ھمین دلیل ھرکجا که در نقاط ديگر . ياد داشته شگفت انگیزش در ھنگام ورود به بابل ب

 ِ جشن ھا سخن گفته می شد اين نکته نیز يادآوری می گرديد که او آن فرماناين جھان از 
 .  سال پیشتر صادر کرده است2510شگفت انگیز را در 

  که موزهء بريتانیا موافقت کرده بود تاآن بوداين جشن ھا   مھميکی از وقايع. 3
ای را که منشور کورش بر آن نقر گرديده بود به ايران وام دھد تا » استوانه « اصلیِ ءنسخه

اين اولین بار بود در واقع، . ش گذاشته شودبه نماي) آزادی(چک زير برج شھیاد  کوءدر موزه
 به ، سه روز پس از پايان جشن ھا دو،من خود. که آن استوانهء گرانقدر به ايران می آمد

.  بريتانیا ديده بودمء شتافتم، ھرچند که سه سال پیش تر آن را در موزهسند مھماين ديدار 
 مین 2500  در آن بود که از غريبگی اين استوانه در سرزمینی اما در برج شھیادشگفتی من

روزھا کمتر کسی آن می ديدم که . ند جشن گرفته بودرا  به بابلشبسالگرد ورود صاح
 به ،مین دلیلھ به ، واستو به مفھوم آن پی برده را شنیده » حقوق بشر«حتی اصطالح 

 دونگريسته می شديگر م يک شیئی تاريخی  کورش در بنای شھیاد تنھا به چشءاستوانه
 ِ  توضیح نکاتِ  در پی ھمکسی و .که امثال آن در ھمهء موزه ھای جھان پراکنده است

  . در آن نبود مندرجِ شگرف

 تا  بودندموظفدنیا  اين جشن ھا، سفارتخانه ھای ايران در سراسر ِ به مناسبت. 4
يکی از اين جشن ھا از جانب ھیئت نمايندگی ايران در . جشن ھای مختلفی را برپا کنند

 سازمان ملل رسمًا منشور کورش به ھمین مناسبت ھم بود که. سازمان ملل انجام گرفت
بزرگ را به عنوان اولین اعالمیه حقوق بشر شناخته و تصمیم گرفت تا آن را به زبان ھای 

 .]8 [مختلف کشورھای عضو سازمان ترجمه و منتشر کند

 بريتانیا تھیه ءدر عین حال، تصمیم گرفته شد که نسخه ای از روی استوانهء موزه. 5
 دوم ساختمان سازمان ملل در نیويورک، در ءه ای در طبقهشده و در محفظه ای شیش

معاون کنونی . میان درھای ورودی شورای امنیت و شورای اقتصاد آن سازمان، قرار گیرد
علت انتخاب اين جايگاه را چنین شرح سی، .بی.در فیلم مستند بی،  مللدبیرکل سازمان

برای شرکت در اجالس که  ملل نمايندگاناستوانه در آن مکان جای گرفت تا «: می دھد
 از برابر آن بگذرند و به ياد آورند که  وارد اين سالن ھا می شوندھای اين دو شورای مھم

 .]9 [»مھمترين وظیفهء آنان پاسداری از حقوق بشر است

 اکتبر را بعنوان 29 روز د که مطرح ش در سازمان ملل ھم اين بحثھمان زماندر . 6
 ساله که بالفاصله 2500 با اتمام جشن ھای ،اما. الم کننداعروز جھانی حقوق بشر 

کی در ايران و حبس و شکنجه و تیرباران مبارزان، اين مصادف شد با شروع جنگ ھای چري
 ء به بوته،می رسیداعضاء  و به تصويب بحث که بايد تبديل به قطعنامه ای می شد

 که رژيم سلطنتی ،1357 تا 1350بدينسان، در فاصلهء ھفت سالهء . فراموشی سپرده شد
 از ،ھمچنان در ايران مستقر بود، ديگر ھیچ گونه کوششی در اين زمینه به عمل نیامد و

از جانب سازمان ھای بین المللی به نقض حقوق بشر خود رژيم آنجا که در آن سال ھا 
 ءيشهکه ايران خاستگاه نخست اند واقعیت  ديگر تمايلی برای تأکید بر اين،متھم شده بود

اينگونه بود که سازمان ملل ھم، البد برای پرھیز  .نداشتمبتنی بر حقوق بشر است وجود 
 تصمیم 1997از اختصاص چنین روزی به کشوری نا استوار بنام ايران اسالمی، در سال 

 ـ که سالروز امضاي اعالمیه حقوق دسامبر 10حقوق بشر را در گرفت که روز جھانی 
نه فقط در اين يکی دو  ،با اين وجود] 10. [ است ـ مقرر سازد1943جھانی بشر در سال 

 عاشقان ايران و کورش و انديشه ھای بزرگ ، اکتبر29 در بزنگاه ،ھر سالهسال گذشته که 
 ايرانی يا ِ چ دستگاه رسمی گرامی داشته اند، بی آنکه ھیاو يادمان اين روز را به عنوان ،او

 .شد در اين مورد اقدامی کرده باجھانی
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 ساله، با تأکید بر اھمیت 2500متأسفانه، نتیجهء برگزاری جشن ھای بدينسان، 
دست فراموشی سپردن مقام او به عنوان نخستین انسان ه کورش و بشاھنشاھی 

صاحب قدرتی که از آزادی ھای گوناگون و حقوق مختلف آحاد انسان ھا سخن گفته و اين 
، موجب شد که از آن پس و تا ھم اکنون، استه حقوق را تبديل به قانون کردآزادی ھا و 

جشن ھای تاج گزاری و برپايي سالگرد  ِ به آنچه که در حوالی ،مخالفان سلطنتی از رخب
و ما را از انجام ھرگونه  حساسیت نشان داده  ساله اتفاق می افتد2500جشن ھای 

ھیز داده و گاه  کورش بزرگ باشد، پر شاھان ايران، حتی اگر اين شاه بهتکريمی نسبت
حدوث وقايع عصر کورش را در تاريخ ھائی که شرح دادم نیز منکر می شوند و می کوشند 

تا نشان دھند که اگر قرار است روز خاصی برای کورش در نظر گرفته شود بھتر است که آن 
 .مربوط نکنیم)  نباشدکه يادآور جشن ھای شاھنشاھی(را به وقايع ماه اکتبر 

 در راستای انکار اھمیت ماه مھر )»کوشش آگاھانه«بھتر است بگويم يا  (اين ماجرا
 ِ ، متأسفانه، درست در موقعیتی اتفاق می افتد که آگاھی ما ايرانیاندر نزد) اکتبر(

ھمگانی نسبت به وقايع ماه اکتبر در زمان زندگی کورش روز به روز بیشتر می شود و مردم 
ی به سود سربلندی خود استفاده کنند بین المللندهء  گسترِ ه از اين آگاھیما ھم مايلند ک

گان گیر و وچشم گره با تکیه زدن بر میراث گرانقدر اين مرد بزرگ، به دنیائی که به آنان بو، 
 و در پس گونه که می بینید نیستیمتروريست و استشھادی پرور می نگرد، بگويند که ما اين

  .پشت ما تاريخی ديگر ھم ايستاده است

 اخیر، با پیش آمدن ماجرای سد سیوند و سالهءدو  بخصوص در ،یت اين امرحساس
اقدام بزرگ ھم .  استشده به مراتب بیشتربه مخاطره افتادن دشت باستانی پاسارگاد 

 با آگاه شدن ، برای جلوگیری از اين جنايت فرھنگی و نیز مردم سراسر جھانمیھنان ما
 در سايهء پادشاه که(  کورش بزرگِ  تفکراصلیايرانیان و جھانیان نسبت به ارزش ھای 

 . تعمیق می يابد بیش از پیش )بودنش مکتوم مانده بود

ی به مقام معنوی کورش، يکی از حوادث مھم سال ھای اخیر در ارتباط با توجه جھان
. مربوط می شود آرامگاه کورش و محوطه ھای باستانی اطراف آن،  رسیدن ثبتبه

، به مناسبت ثبت پاسارگاد در دير مركز میراث جھاني يونسكومفرانچسکو باندارين، 
 روح كوروش و پاسارگاد است كه اين«: اعالم داشت که» میراث فرھنگی بشريت«فھرست 

 كه به  استپاسارگاد جواھري«و  ؛]11[» به فھرست میراث جھاني ارزش مي دھد
نان چنان بود که  اين سخاھمیت ].12[» دھد فھرست میراث جھاني زينت و شرافت مي

پس از تصويب ثبت نیز ، و سفیر و نماينده دايمي جمھورى اسالمي در يونسک،احمد جاللي
 پس ،چرا که امروز براى ما ايرانیان و جھانیان روز مبارکي است،«: اين اثر اذعان داشت که

 جھاني با قرار دادن پاسارگاد در فھرست میراث جھاني، در ء جامعه، سال2500از گذشت 
 .]13 [»گذارد  که اين اثر را بنا نھاد، احترام مي، کوروش کبیرِ واقع به میراث انساني

حساسیت ما در مورد نظر اين چرا راستی درک نمی کنم ه من باينجاست که 
چرا راستی ه ب. بخشودنی محسوب شودنا نوعی تقصیر بايد خودمانجھانیان نسبت به 

می » عجیب « رابه سرفراز بودن در میان جھانیان برخی از میان ما عالقهء مردم کشور خود
 و از اينکه آنان نسبت به توجه سازمان ھای بین المللی به مظاھر فرھنگی ما يابند

  . بکاھنداين توجهبر می آشوبند و می کوشند از ارزش  نشان دھند حساسیت

بخواند و  که دولتی برخاسته از قلوب مردم ايران کورش را بزرگ بود اين درستالبته 
مجدانه اسالمی  حکومت اما در روزگاری که  کند، و برايش روز خاص تعییناز او تجلیل کند

 و از بین  معنوی و ملی ما، را به آب ببنددءین مرد، اين سرمايهقصد دارد میراث گرانقدر ھم
که پا در توحشی مدنیت کش ندارند (، مردم ما جز توسل به سازمان ھای بین المللی ببرد
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 چاره ای ) جھان برخاسته اندءبرای پاسداری از میراث فرھنگی نه يک ملت که ھمهو 
  ،ندارند

 و مفتخر به ھموطنی گویعنوان يک نويسنده و شاعر پارسی ه به نظر من، بباری، 
مھر ماه، بی  ، سراسر ايران فرھنگ و تاريخ کوچکيک محققنیز  و با کورش ھخامنشی،

 حقوق ء که اعالمیهه استروزھای ھمین ماه بود؛ در ستھیچ ترديدی، ماه کورش بزرگ ا
فراھم  تاريخی جھانیان ء چنین مقام رفیعی را در حافظهاز جانب او صادر شده و برايشبشر 

 و به خصوص در روز ،در اين ماهوظیفهء ھر ايرانی است که من فکر می کنم که  . ساخت
 خوانده می »روز کوروش«رانیان  خودجوش در میان ايیست به صورتسال ھا که ، اکتبر29

 قدر بگزارد؛  نشست ھا و شادخواری ھای گوناگونبا برگزاری  را اين خاطرهء ملی ،شود
در حکیمان وسواسی ،  نیست که گانه و سه گانه دوھایشک بین نمازديگر چرا که اين 

فتخار ء ااعالمیهصدور واقعیت حضور کوروش و .  دنبال واقعیت آن بگردند،نور پیه سوزھا
  . که مطرح می شود استئیترديدھاھمهء  روشن تر از بسیار آفرين او در اين ماه و روزھا

 

------------------------------------------------------------ 
 وجود دارند و خوانندگان می توانند با سھولت  اينترنتیروـ در اين مقاله تنھا به منابعی اشاره شده که بر * 

  .ھا مراجعه کنندبه آن
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http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa10 
http://www.bible-history.com/babylonia/BabyloniaThe_Fall_of_Babylon.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon#Babylon_under_Persia 
http://visopsys.org/andy/essays/herodotus-babylon.html 
http://www.iranchamber.com/history/herodotus/herodotus_history_book1.php 
 

2 و 3  
Tolini, Gauthier, Quelques éléments concernant la prise de Babylone par Cyrus, Paris. "Il est 
probable que des négociations s’engagèrent alors entre Cyrus et les chefs de l’armée babylonienne 
pour obtenir une reddition sans recourir à l’affrontement armé." - p. 10  
http://www.achemenet.com/ressources/enligne/arta/pdf/2005.003-Tolini.pdf 
 
4 
Missler, Chuck, The Fall of Babylon Versus The Destruction of Babylon, p. 2 
http://www.pre-trib.org/pdf/Missler-TheFallofBabylonVers.pdf 
http://www.theology.edu/lec22.htm 
 
5 

523-KHAR=html?mv_pc.108DL/catalog/store/org.khouse.store://http 
 
6 
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon#Babylon_under_Persia 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon#Babylon_under_Persia
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