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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 رادیو زمانه]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧خرداد  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 از شهر همدان  ییزداتیهو یتالش حکومت برا

معروف   ینبشتهکوه آن، دو سنگ ی که در بلندا یی. همان فضاشناسندی آن م ینامهاز همه به گنج شیشهر همدان را ب

خودشان  یهاجنگ ارشاهیو خشا وشیها دارنبشتهسنگ نیاند. در متن اشده ییجانما ی هخامنش ارشاهیو خشا وشیدار

نامه که نام آن جنگ رسدیهم به نظر م لیدل نی. به همند اشرح داده گرفت،یصورت م  ییرا که به منظور کشورگشا

اطالق  ییهانامه به متناند. چون امروزه گنجکرده لینامه تبد خود آن را به گنج  شیدر گو یمردم محل یبوده باشد. ول

 .کندیم ییآن راهنما یابیریکه مشتاقان گنج را در مس گرددیم

 یعموم یدر نقشه  ریمس نیقرار بود که ا یفاصله دارد. روزگار لومتریک  ستینامه تا شهر همدان حدود بگنج محل

 یقانون نیخود چن ییو درآمدزا یسازهمدان به منظور پول یشهردار یبماند. ول یشهر باقشهر همدان به صورت باغ

آن را   ریمس ،یلومتریک ستیب یجاده ای ابانیخ نیا میحر به یاندازبا دست  یمحل رانیگرفته است. چنانکه مد دهیرا ناد

 یهاسازه ابان،یخ  یهیحاش یهانگاه نادرست است که از دل باغ نیاند. با همکاهش داده لومتریاز شهر به پنج ک

 همدان ممکن شود. یشهردار ییدرآمدزا ست،یز طی مح بیاز تخر یتا البد بر بستر آورندی سر بر م یاقوارهیب

نامناسب  ییاند. جانماراه انداخته نیکابمردم تله  حیتفر یبرا ارشاهیو خشا وشیدار یخیتار  یبهیدو کت میدر حر نیهمچن

 یها بکاهند. حتا برانبشتهسنگ نیا یجهان تیاز اهم شیخاطر بوده که به گمان خو نیهم به ا دیشا نیکابتله  یبرا

 لیخودشان را تکم یهایزنبه واقع گمان  گرید یهاگاهحیو تفر رهدف نادرست ضمن احداث استخ نیبه ا یابیدست

را   یخارج ایو  یگردشگران داخل توانندیم ایکه گو شند یاندیچنان م یاسالم یجمهور ران یحال مد ن یاند. در عکرده

 ها بکاهند.نبشتهسنگ  نیا تیاز اهم لهیح نیو استخر بفرستند تا با ا نیکاببه سراغ تله 

مراکز   یاندازمکان به احداث و راه نیاست که در ا فتادهیصرافت ن نیبه ا یارشد استان تا کنون کس رانیاز مد چنانکه

محل گذشته است در    نیاز آنچه که در ا یترشیب ینهیشی پ توانندیکه به طبع م ینشان دهند. مراکز اقیاشت یفرهنگ 

و حتا هتل و  یشناسدانشکده باستان ،یشناسران یا یموزه ،یتخصص هخانکتاب یاندازگردشگران بگذارند. راه  درسید

 یدولت رانیمد ینیو خودب ینظرتنگ ی. ولدیفزایمحل ب نیبر اعتبار ا  توانستی گردشگران م یمحل اسکان موقت برا

ناصواب  یهااستیس ب ی تعق لیبه دل زین یبسپارند. دانشگاه بوعل یرا به فراموش هانیا یبهانه قرار گرفته است تا همه 

گرد و خاک   یهاامامزاده یمحل جا مانده است. چون حضور در پستو نیخود در ا یفرهنگ  یفهی وظ یفایحکومت از ا

  ی اثرگذار و فرهنگ  یحضور ادشدهی یهابهیتا بخواهد در محل کت ندیبیخود م یهایکاریاسیمناسب س  ترشیگرفته را ب

مردم  یخیتار ینهیش یحکومت پ گرید یبا نهادها ییدر همسو ید دانشگاه بوعلیبگذارد. بدون ترد شیاز خود به نما

 ارج بگذارد.  را یاسالم یجمهور یتیهویهمچنان ب یناصواب دگاهید نیچن یمحل را باور ندارد تا بر گستره

 یها برانبشتهسنگ یهی خود را درست در حاش یزنده یتا شوها افتندیراه م لیتعط یهمدان روزها ونیزیتلو انیمجر

کنند. تا   یریجلوگ هابهیکت یگردشگران به فضا  یابی حقه خواهند توانست از راه نیبا ا  ایبگذارند. گو شیمردم به نما

  یرویو مردم با پس زدن مأموران ن ابدییم انیجر ونیز یتلو انیمجرمردم با  نیب یشگ یهم یمحل جدال ن یآنجا که در ا

گردشگران را به عنوان   نیچنان انتظار دارند که ا  ونیزیتلو انی. مجررسانندیم هابهیکت میخود را به حر یانتظام

که  دیگفت اگر: رسدیبه گوش م یمجر یخود جا بزنند. در ضمن از بلندگوها به طور مداوم صدا یتماشاگران برنامه

 یمجر نیبود؟ همچن امبریهمراه پ یمستحب؟ شب معراج چه کس ایواجب است  تیمادر امام زمان که بود؟ نماز م
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  یدولت یشوها نی ا یها بدهد به کربال خواهند فرستاد. تمامپرسش نیت به ارا که پاسخ مثب یهر کس کندی اعالم م

همدان دانسته و آگاهانه دوغ و دوشاب را به هم   ونیزیتلو انی. مجردیآیدر م شیبه نما  هابهی همان کت نییدرست پا

در سر  یفرهنگ  بیاز تخر ریغ ینامه به اجرا بگذارند. چون هدف گنج  یحکومت را در فضا یتیهو یتا ب زندیآمیم

 .پرورانندینم

 زین ی. قبر اِستر و مردخاماندینم یمحدود باق ارشاهیو خشا وشیدار یهابهیتنها به کت  یفرهنگ راثیبه م یتوجهیب نیا

با   رانیا یاسالم یاز جنگ آشکار و پنهان جمهور ییها. به واقع گوشه بردیسهم م یتوجهیب ن یبه سهم خود از ا

به همراه سربازان گمنام امام زمان   یمحل انیجی. بسدیآیبه اجرا درم  یآرامگاه استر و مردخا  میدرست در حر لییاسرا

را خراب   یبه مسجد اقصا، آنان هم قبر استر و مردخا لییاسرا یرسانبیاند که در صورت آسبه دفعات اعالم کرده 

و  هابهی اند. چنانکه کتکم نگذاشته یزیچ یخیمحل تار نیرساندن به ا بیهمه تا کنون از آس نیاهند کرد. با اخو

مردم   درسیدر د هودیو قوم  لییاند تا به ظاهر خشم خود را از اسراکرده بیسردِر آن را تخر یخیتار یکاریکاش

 یی. از سودیدست به کجا خواهد انجام نیاز ا ییهاورشی یکه ادامه  دید دیآغاز ماجرا است با نیبگذارند. تازه ا

بنامند. چون   گاهارتیرا ز  یمرز، قبر استر و مردخا  یآن سو ایو  یرانیا یهایمیکه کل ردیپذ ینم یاسالم یجمهور

 یهدف یاسالم یجمهور رانی. حتا مدندی بیمناسب م عهیامامان و امامزادگان ش یرا تنها برا گاهارتیز یکاربرد واژه

 بماند. یباق شانیدر انحصار ا شهیهم یبرا گاهارتیز یکه واژه کنندیم بیرا تعق

. بردیسهم م گرید انیاد روانینسبت به پ یاسالم یجمهور یهابیاز آس زیهمدان ن سرکانیدر تو یحبقوق نب قبر

دست   ن یاز ا ییها. مکانشودیم دهیاز او د زین یکه در تورات کتاب دیآیبه حساب م لییاسرایبن امبرانیحبقوق از پ

 یاند. اما جمهوراسکان داشته یخیشهر تار ن یدر ا هودی قوماز  یپرشمار یهااز آن دارد که در گذشته گروه تیحکا

را  یخیراستا مستندات تار  نی. در همسدیاقوام بنو یتمام  ینه برادگرگو یخیو  تار نهیش یتا پ ورزدیتالش م یاسالم

در  انندکه بتو گذارندیرا به اجرا م یاستیحکومت س یفرهنگ رانیمد جهی. در نتندیبیم  شیخو یبرا یشگ یهم یمزاحم

 بناها موفق گردند. نیا یینها بیتخر

به حساب  شیخو یانحصارطلب شینما یبرا یرا مکان یاستر و مردخا  اینه فقط قبر حبقوق  یاسالم یجمهور رانیمد

محل همواره   نی. چون ارسندیحال به نظر نمبابا طاهر هم چندان خوش یبنا یعموم ینما یکه از تماشابل آورندیم

باباطاهر  ارتیاز اقصا نقاط کشور به ز شانی. حتا دروشودیشهر شمرده م شانیتجمع درو یبرا یخودمان یمحفل

 .دهندینشان م اقیاشت

 سیانگل یجاسوس یهابه شبکه  رانیا شانیدرو ایشده که گو لیکشف بزرگ نا نیبه ا رانیا یاسالم یجمهور هایتازگ

که مأموران نامحسوس و  شودیاو هم شدت گرفته است. گفته م یچالش حکومت با باباطاهر و بنا جهیمرتبط اند. در نت

آن   یدر فضا یشگ یهم  یبه محفل شانیتا مبادا درو رندی گیمحل تحت نظر م نیرا در هم شانیگشت و گذار درو یتیامن

اباطاهر  آرامگاه ب یکه در بنا کنندیم غیرا تبل یدگاهیحکومت د یفرهنگ   رانیاز مد یاعده  ن،یاز ا ی. جداابندیدست 

پرورانند،  ی بنا را هم در سر م نیا بیتخر یاند. همچنان که آرزورا به کار گرفته  یستیون یصه ای یفراماسون ینمادها

 یارشد حکومت حتا از معمار رانیدر خود سراغ داشته باشند. مد یآرزو چندان توان  نیا یاجرا  یبدون آنکه برا

. خوردیگره م حونیهوشنگ س  ادیبنا با نام و  نیا ی. چون معمار رسندیهم چندان خرسند به نظر نم یآرامگاه بوعل

بنامد. انگار  ستی ونیصه  یروشنفکر زیرا ن حونیکه هوشنگ س فشاردیم یباور پا نی همواره بر ا یاسالم یجمهور

 اند.تا رگ و استخوان فرهنگ ما نفوذ کرده هاستی ونیصه

  یبوم انیحیو مس هایمی. آنان به همراه کلشدیشمرده م انییبها یامن برا یمکان شهیهمدان هم  هانیا یاز همه  یجدا

مراکز   نیا یادوار اتیداشتند. حتا نشر  اریخودشان را در اخت یو مراکز فرهنگ  ستندیزی آزادانه در شهر خود همدان م

به   یمراکز فرهنگ  نیا یتمام رانیا یاسالم یجمهور ییدایز پا پس. اما دیگردیم عیتوز رانیدر سرتاسر ا یفرهنگ 

و   انییبها تیاز آزار و اذ گرید انیاد روانیپ تیشدند و حکومت به همراه آزار و اذ لیآن تعط یادوار اتیهمراه نشر

در کنار هم  انهیجوی و مذاهب آشت انیاد یتمام روانیدر آن پ یشهر که زمان نیفرونگذاشت. ا یزیهم چ شانیدرو

  یجمهور یتیامن رانیشده است. چنانکه مد لیتبد انیاد یهمه روانیپ یوحشتناک برا یاغولهی به ب نکی ا ستندیزیم

  نیهستند که د یآن کسان یتمام های. قرمطکنندی و بر سر دار م ندی جوی" میآن از بام تا شام "قرمط یدر فضا  یاسالم

 .شمارندی از آن را بر خود الزم م زیو اساس باور ندارند و پره هیرا از پا یاسالم یجمهور یدولت
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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