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 و همة سهراب و ندا به تقديم

 ملت كنونيه در جنبش  كعزيزاني
  . باخته اند جانايران 

  
  

چند ماه پيش منتشر شد و » ظهور، حكايت من و امام زمان« كتاب 
چهر منو« من آن را به خاطر ارجگذاري به تالشهاي فرهنگي زنده ياد

 كه تنها آرزويش نجات گرانقدريبه انسان . مبه او تقديم كرد» فرهنگي
به سرفرازي ملت و  هميشه  وني بودايران از دست حكومت استبداد دي

 او را اگر چه تبهكاران تاريك انديش. ان مي انديشيدي كشور ايرسربلند
ناجوانمردانه كشتند و مجال ندادند كه آثار تالشهاي خود و ديگر فرزندان 

          ها و»ندا«  اما. رستاخيز بزرگ به چشم ببينددالور ايران را در اين 
 صدها ايراني ديگر كه در اين جنبش جان باختند، هاي جوان و»سهراب« 

كه مي رود براي بي گمان بشارت اين خيزش با شكوه ملت ايران را 
ك منوچهر پايان دهد، به روان پادر ايران هميشه به عمر حكومت ديني 
ران خواهند داد و زندگي ابدي آزادي ايراه فرهنگي و ديگر جانباختگان 

  .شعف خواهند ساخت را سرشار از شادي و آنان
اينك به گرامي داشت همة آن عزيزاني كه ديروز و امروز براي نجات 

و » ندا« ميهن خود جانشان را از دست داده اند، چاپ دوم اين كتاب را به 
با اين . دارمنماد جانباختگان جنبش كنوني ايران تقديم مي » سهراب« 

ه با پيروزي بر اهريمنان  كنم كارمغاناميد كه چاپ سوم آن را به دالوراني 
  . حاكم، كشور اهورايي ما را آزاد خواهند ساخت

  
   هوشنگ معين زاده– 1388پاريس مرداد ماه                             



 

 
 

  

 



 

 
 

  

 

         
   از يك دوستياد و سپاس       

   
استاد غفور ميرزايي يكي از صاحب نظران نامدار و منتقدان كم نظير 

ر بسياري از نويسندگان را با قلم شيرين و بينش استادانه ايراني است كه آثا
  . به هم ميهنانمان معرفي كرده است»ره آورد«خود در نشريه وزين

              كه ساليان دراز همراه با زنده ياد حسن شهباز در فصلنامه او
ره آورد قلم مي زد، مدتي است كه به علت بيماري از اين كار باز مانده و 

 ايشان در اين نشريه خواندني و ل هاي استادانةيوشته ها و تحلي نجا
  .ارزشمند خالي است

استاد غفور ، شروع به نوشتن كردمنخستين سالهايي كه من از 
د و بررسي قرار مورد نق ره آورد  نشريه وزيندر بيشتر كتابهاي مراميرزايي 

   .بودوزنده آمبي نهايت  من براي ايشان  استادانههاينگاهكه   ه استداد
              و تقديم » ظهور، حكايت من و امام زمان«تازه ام با انتشار كتاب 
 كه دريغم آمد ايشان نامة مهر آميزي برايم نوشتندنسخه اي به استاد، 

مربوط و امر روشنگري در ايران بخشي از متن اين نامه را كه به اين كتاب 
  . نظر خوانندگان عزيز نرسانمه است، ب
به هم خود را پاس بيكران ا آرزوي تندرستي براي استاد گرانمايه، سب

 كه به نوشته هاي من داشته و دارند، به حضورشان توجه خاصيخاطر 
  .كنم مي تقديم

*    
  نامه استاد غقور ميرزايي

  2008 دسامبر 4
  ،دوست عزيز جناب معين زاده

م رسيد به دست» ظهور«پس از سالم و آگاهي از تندرستي شما، كتاب 
افتادم كه  »دانته«به ياد . و شادمانه چند صفحه اي را براي مضمضه، خواندم

بخشي از كارهاي شما را شش قرن پيش انجام داد و اكنون شهرت جهاني 
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هر چند سال يك بار براي ان و خيابان به نامش مي گذارند ميد. يافته است
كنند و شهردار،  شناخت مجدد يا بهتر او سمينار و سخنراني بر قرار مي

شهر زادگاه او به كساني كه كتاب تازه اي در باره او نوشته اند، جايزه و 
  .افتخار همشهري بودن مي دهد

اميدوارم ايران ما در قرن بيست يكم از اين خرافات نجات پيدا كند و 
 اگر ..... هايشتايرانيان بدانند كه از خدا تا پيامبرانش و امامان و سوشيان

  . نبايد وسيله تحميق مردم و به قدرت رسيدن شارالتانها باشد،هم باشند
در اين مفهوم هر كس با قبول بي گناهي مردم دست به اين گونه 

  .روشنگري ها بزند، پاداش او، در زمان آزادي، نام نيك و احترام خواهد بود
هاي فراوان شما را در اين راه، قدر مي دانم و من به سهم خودم تالش

م كه پس از خواندن همه كتاب، در اين اظهار نظر پا برجا مطمئن هست
  .خواهم بود

................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

                 ..................  
  

     با ارادت غفور                                                                  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  

 

  شجاع الدين شفا استادنوشتة      
  كتاباين  بر چاپ دوم 

  
  ور، حكايت من و امام زمانظه

چند ماه پيش منتشر شد و » ظهور، حكايت من و امام زمان « كتاب
با توجه به موضوع و محتواي آن، با استقبال كم نظيري از جانب ايرانيان رو 

 كه سردمداران رژيم انتشار پيدا كرداين كتاب در شرايطي . به رو گرديد
ذاشته اند كه اين افسانه بي جمهوري اسالمي تمام سعي خود را بر آن گ

اساس را در محور اصلي باورهاي مذهبي مردم ايران قرار دهند و مشروعيت 
چاه جمكران . حكومت واليي خود را بر ستون هاي بي پايه آن استوار سازند

و بناي عظيمي كه مبالغ هنكفتي از بيت المال مردم ايران هزينه آن 
  .گرديده اوج اين فريبكاري است

ين شرايطي الزم بود اين نيرنگ آخوندها به چالش گرفته شود در چن
تا مردم نيك انديش ايران از چگونگي قضاياي مربوط به امام زمان و ظهور 

خود من در كتابهايم بيش و كم با اسناد و مدارك روشن به . او آگاه گردند
اين پژوهش پرداخته ام و پژوهشگران متعدد ديگري نيز هر يك به شيوه اي 

ولي با توجه به تالش گسترده آخوندان، . در نقد اين امر خرافي كوشيده اند
اين پژوهشها كافي نبود و ضرورت داشت كه خارج از عرصه هاي تحقيقي و 

كاري كه هم همت مي خواست و . علمي نيز به اين موضوع پرداخته شود
جسارت و هم اطالعات كافي كه خوشبختانه هوشنگ معين زاده با دانش 

سيع خود در زمينه هاي ديني و فلسفي و عرفاني پا به اين ميدان گذاشته و
  . و به زيبايي و شيوايي در قالب يك قصه شيرين به آن پرداخته است

الزم به ياد آوري است كه هر چند نوشته هاي معين زاده به صورت                            
رمان تهيه مي شود، تمام مطالب مندرج در كتابهاي او مستند و بر گرفته از   

خود نظرياتي را         در عين حال در البالي قصه هاي  . آثار محققين بزرگ است
  هاي كار اوستامر يكي از ويژگي كند كه نوعي نو آوري است و همينارائه مي
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هماوردي تشيع       « يا  »   قوده  حلقه مف  «   در همين كتاب، بخش مربوط به   
نگي                         » و اسالم    ندني و تعمق بر ا ز اين  نظرياتي است كه بسيار خوا ز يكي ا

  .است
ز هم                                   ا يز  متما به دو بخش  ا  ر ر خود  ماندگا ين كتاب  ا  ، ما نويسنده 

در بخش نخست به داستان امام زمان مي پردازد كه                       .   اختصاص داده است        
بخش  .   تماماٌ بر گرفته از روايات و احاديث مربوط به ظهور اين امام است                                

دوم كتاب به پيامدهاي ظهور اختصاص يافته است كه بيشتر به مسائل                             
كتاب در    به گفته خود او، بخش نخست           .   شود   سياسي مملكت مربوط مي     

  .  ولي بخش دوم عالم واقع را نيز در بر مي گيرد،عالم خيال پرورده شده 
: نويسنده در شأان نزول كتاب خود مي نويسد : در بخش نخست 

» كشور امام زمان«شنيدن سخنان آخوندهايي كه گفته اند كشور ايران 
او . ه واكنش واداشته است تا اين كتاب را در پاسخ آنها بنويسداست، او را ب

با اين مقدمه به سراغ امام زمان مي رود و به عبارت ديگر امام زمان را در 
با اين مستمسك . كشاندهاي كوچك فرانسه به ديدار خود مي يكي از شهر

، كه خدا با شنيدن فريادهاي استغاثه مردم ايران به تعجيل در امر ظهور
         اما . اراده فرمايد و دعاي آنان را مستجاب كند و ظهور صورت بگيرد

  كرده اند، عملي خوندهاي شيعه براي اين ظهور مطرحشيوه اي را كه آ
نمي بيند و ناچار مي شود او را به سوي معين زاده كه خود خدا كتابهايش 

  .را خوانده و آنها را جالب دانسته است روانه سازد
ديدار و پذيرايي از امام زمان و مباحثي كه اين دو در باره آنها نحوه 

گفتگو مي كنند، بخش مهمي از كتاب را تشكيل مي دهد و بسياري از 
واقعيت هاي مربوط به اين امام را در اين گفتگوها به استناد روايات علماي 

در جايي از همين بخش گفتگوهايي با بعضي از . شيعه بازگو مي كند
گيرد و آنان را مييان در گوشه و كنار دنيا و حتي در داخل ايران انجام ايران

  ا هيچ يك از اين ام.  دعوت ميكنندظهورش مدر هنگا به همراهي با اين امام
مرحله  و شركت در هاي روحاني حاضر به اين همكاريافراد حتي شخصيت 

  . ظهور نمي شوند
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ه كه آخوندان به گوش داستان ادامه پيدا مي كند و ظهور به همانگون
صحنه هاي جذابي كه . مردم خوانده اند از چاه جمكران بوقوع مي پيوندد

 بسيار هيجان  نويسنده با چيره دستي در هنگام ظهور به نمايش مي گذارد
بر انگيز است و صحنه هاي فيلم عظيم ده فرمان و يا سرگذشت عيسي 

داعي مي كند كه اوج مسيح و به صليب كشيده شدن او را براي خواننده ت
در انتظار اين كه روز و روزگاري اين كتاب . داستان پردازي نويسنده است

  . نيز در شرايط مناسب به صورت فيلمي به صحنه سينما در آيد
ماجراي ظهور به آخر و عاقبت امام زمان مي رسد كه آن ماجرا نيز 

 اين امر نيز .با كشته شدن او توسط يك زن ريشدار ايراني پايان مي گيرد
در اين كتاب توسط آخوندي كه ريشش را تراشيده و لباس زنانه پوشيده 

بعد هم مراسم تشيع جنازه و خواندن نماز ميت و . است صورت مي گيرد
تدفين امام زمان توسط ولي فقيه انجام مي گيرد كه بخش شيرين و 

  .خواندني اين كتاب است
اشاره هايي دارد به .  شودبخش دوم كه به پيامد هاي ظهور مربوط مي

 و حوادثي كه سبب  آغاز ظهور و كشته شدن امام زمانهيجانهاي مردم از
  .ترس و هراس سران رژيم مي شود و آنها را وادار به چاره انديشي مي كند

نويسنده با دقت و ظرافت خاصي چگونگي گردهمايي هاي مردم را در 
ي ديگر به صحنه مي آورد و سرتاسر كشور از يك سو و سران رژيم را از سو

با در نظر گرفتن اوضاع حاكم بر مملكت، در البالي قصه خود اين امر را 
توصيه مي كند كه تنها راه چاره رهايي مردم ايران از دست رژيم سركوبگر، 
اين است كه مبارزه را به درون خانواده ها بكشانند و از پدران و مادران، 

ان خانواده ها براي رو در رويي با رژيم بهره برادران و خواهران و از فرزند
ظهور امام زمان بيدار و با  اين چنين است كه كم كم مردمي كه با. بگيرند

 پرده آگاه شده اند، بپا مي خيزند و كشته شدن او از جريان هاي پشت
و نتيجه مي گيرد كه يك چنين قيامي مي . حكومت را به تنگنا مي اندازند

 باشد، بخصوص اين كه شايد بتوان بدينوسيله بدون تواند سرنوشت ساز
نتيجه  .خشونت و خونريزي مملكت را بسوي دمكراسي و مردم ساالري برد
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گيري نهايي و اساسي معين زاده اين است كه راه نجات مردم ايران ظهور 
امام زمان نيست، بيدار شدن و آگاه شدن خود آنها بر اين واقعيت است كه 

آن محروم هستند، بايستي از زمامداران مملكت خود حقوقي را كه از 
  .مطالبه كنند و بگيرند، چنانكه ديگران نير چنين كرده و پيروز شدند

خوشبختانه اين روزها ما شاهد خيزش بي نظيري هستيم كه ملت 
ايران بويژه جوانان ما با بيداري و آگاهي آغاز كرده اند تا همانطور كه خود 

 كرده است حقوق از دست رفته خود را به همت و معين زاده نيز توصيه
خيزش خونباري كه مي رود تا به عمر . توانمندي خويش به دست آورند

حكومت ديني آخوندها پايان دهد و ملت ايران را براي هميشه از چنگال 
خيزش با شكوهي كه نه تنها ايرانيان، بلكه همة . استبداد مذهبي آزاد سازد

  . ي انداخته استملل جهان را به شگفت
شود، ه با خون جوانان ايران آبياري مي اميد است كه اين نهال نو پا ك

به سرانجام نيك برسد و ملت و مملكت ما در جايگاهي كه سزاوار آنند جاي 
  .بگيرند

الزم به ياد آوري است كه معين زاده در امر روشنگري چندين كتاب 
اياي مختلف مفاهيم الهيات را به ديگر نيز نوشته كه در هر يك از آنها از زو

نقادي از اديان و مذاهب چه در ايران و چه در ساير . نقد كشيده است
اما شيوه اي كه او در اين مورد پيش گرفته . كشورها سابقه طوالني دارد

به عبارت ديگر تا چندي . است، دست كم در ادبيات ايران كم سابقه است
ان خالي بود و معين زاده با نوشتن پيش جاي رمان فلسفي در ادبيات اير

ولتر سرشناس ترين اين زمينه مكتب رمان فلسفي را كه شش كتاب در 
  .ادبيات معاصر ايران راه داده است  در،نمايندة آن در ادبيات اروپايي است



 

 
 

  

 

  
  مقدمه اي بر چاپ دوم       

  
در شهريور با يك تاخير چند ماهه يك سال پيش  حدود كتاب حاضر

در حالي كه نگارش آن چند ماه قبل از آن به .  به چاپ رسيد1387ماه 
يكي از علل تاخير انتشار اين كتاب نامه اي بود از طرف . پايان آمده بود

 كه كتاب را پيش از انتشار خوانده و نظراتش را برايم يدوست بسيار نازنين
  . فرستاده بود

پس ماجرا را  و در آغاز من اين كتاب را به موضوع ظهور اختصاص داده
اما . از كشته شدن امام زمان به دست زن ريشدار به پايان رسانده بودم

   : نوشت اي رم پس از خواندن آن طي نامه دوست صاحب نظ
اما نتيجه اي كه  ،دداستان را خوب شروع و درست به پايان رسانده اي«

 شدن او  به نظر من ظهور امام زمان و كشته.د نگرفته ايديمي بايد مي گرفت
 .به تنهايي كافي نيست و به درد روزگار كنوني مملكت و ملت ما نمي خورد

ه گونه اي كه در امام زمان و ماهيت او را بماجراي شما درست است كه 
         به تصوير در عالم خيال او را ظهور   شرح داد وروايات آمده است،

با توجه به اوضاع و  ظهور را هم كه پي آمدهاي بود، ولي بهتر كشيده ايد
 ترسيم ،ندي كه با واقعيت هاي امروز تطبيق كصورتايران به كنوني احوال 

به مردم ارائه نيز  راه حلي و تا نتيجه اي از زحمات خود گرفته مي كرديد
  . »دكرده باشي

          مشورت با دوستان و قبول پيشنهادات منطقي آنها و عمل به 
و در بهبود كارم بوده شه براي من سودمند توصيه هاي صميمانه شان همي

از اينرو پس از دريافت نامة اين دوست چندين هفته در باره . استاثر داشته 
 ظهور امام زمان و شنيدن از مي بود، بعدتوصيه او و سير حوادثي كه ممكن 

سخنان او و كشته شدنش بوقوع بپيوندد، در عالم خيال با آرزوها و آرمانهاي 
بود كه انه خود در هم آميختم و حاصل آن پي آمدهاي ظهور ميهن خواه

  .در بخش دوم كتاب آمده است
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 اكنون كه اين كتاب با استقبال كم نظير هم ميهنانم به چاپ دوم

 مي كنم كه من ايدة پي آمدهاي ظهور رسيده است، با كمال فروتني اعالم
و ارجمند خود  اين دوست عزيزتوصيه  وامدار را كه به كتاب افزوده ام،

با اين حال با همين چند سطر . از بردن نامش معذورمهستم كه به داليلي 
  .تقديم مي كنمسپاس خود را به او 

 كه اين كردم اين دليل در مقدمه چاپ جديد مطرح اين موضوع را به
 در پيامدهاي ظهور بينم، بخشي از آنچه كهروزها با كمال خرسندي مي 

، تا جايي كه بسياري از ، جامه عمل پوشيده كرده بودمنوشته و آرزو
كه توصيه يا آرزوي من براي  اين كتاب را خوانده اند، از ايندوستان كه

بيداري و آگاهي ملت ايران و تكيه كردن به همت خود به مرحله عمل در 
، به من تبريك گفته و آرزو كرده اند كه ايكاش مرحله دوم  استآمده

تا ملت ايران به آرزوي ديرينه خود كه وندد به تحقق بپيتوصيه من نيز 
  .  داشتن يك حكومت دمكراتيك است برسند

انسان مي تواند . هاي انسان استيكي از ويژگيآرزوهاي توام با تخيل 
در عالم واقع غير ممكن است آرزو وقوع آن در عالم خيال هر چيزي را كه 

جداگانه اي   موضوع!صورت عمل به خود بگيرد يا نهاين كه همة آنها . كند
اما ديده و شنيده ايم كه بسياري از اشخاص آرزوهايشان چه براي . است

  . استجامه عمل پوشيدهخود و چه براي ديگران 
آنهايي كه حوادث آينده را پيش بيني يا پيشگويي مي كنند، از 

ش نكنيم كه در ميان صدها و هزارها البته فرامو. اينگونه اشخاص هستند
موارد  نيزكه نادرست از آب در مي آيند، گاهگاهي شگويي آرزو يا پي

 شود و همين موضوع سبب مي معدودي از پيشگويي ها درست در مي آيد
 تا جايي كه در همين كشورهاي متمدن .كه شخص پيشگو شهرت پيدا كند

 آنها را براي سال آينده در رسانه ها هايدر آغاز هر سال پيش بينينيز غرب 
  .منتشر مي كنند

ظهور، حكايت من و امام « با اين مقدمه باز مي گردم به كتاب 
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  آنچه در عالم خيال پرورده . اين كتاب شامل دو بخش متمايز است. »زمان
تواند در عالم واقع ست و آنچه مي وظهور اامام زمان و شده كه مربوط به 

سخن مي  پيامدهاي ظهور ي است كه ازانجام بگيرد كه مربوط به بخش
  . گويد

به واقعيت نمادي كه هم اكنون كشور و ملت بخش مربوط به ظهور را 
 هم كه در عالم  بخش دوم.ام تخصيص داده ،خم آن هستندما گرفتار پيچ و 

سردمداران ، به مسائلي كه مردم ايران و دواقع مي تواند بوقوع بپيوند
 بر.  اختصاص داده شده است، بپردازندهابايستي به آن حكومت فعلي مي

داده  است كه در پايان كتاب پيامي به مردم ايران  دوممبناي همين بخش
  : است گرديده ارائهبه روحانيون م هو توصيه اي شده 

بر پائي همين جنبشي بود پيام به ملت ايران، در راستاي در خواست 
 اين نيست مالبته قصد. كه هم اكنون در درون كشور آغاز شده و ادامه دارد

در اين كتاب به پا خاسته اند، هاي من ت ايران در اثر توصيه كه بگوئيم مل
  .آمده است در كتاب  چنين خيزشيوقوعبلكه منظورم اين است كه ! نه

 ز سعادت و نيك بختي هم ميهنمان خودبراي من و همة آنهايي كه ج
كند كه ملت ايران تحت تأثير حكايت ظهور به  آرزويي نداريم، فرقي نمي

مهم آنچه . حادثة ديگري رسيده باشند و يا تحت تأثير هر يبيداري و آگاه
 به همت خود ظهور كه به جاي انتظاربود  به هم ميهنانمان است هشدار

 خوشبختانه چنين. تالش بپردازندتكيه كنند و براي خواسته هاي خود به 
 پس از دوراني بس طوالني، به اين خردمندي و ملت ايران. شدهم 

ياري هيچ ملتي د هيچ دستي از عالم غيب به دانرسيد كه بشياري وه
  . نيامده و به كمك مردم ايران هم نخواهد آمد

 يك ماه و دو ماه مردم  به پا خاسته اند،ايران كه بيدار و آگاه مردم
، چه مي خواهند و  مي دانند براي چه به پا خاسته اندآنها .پيش نيستند

دير  حقوق خود را نيزون شك  و بدبرسندخواسته هاي خود به  بايد چگونه
اگر چه ممكن است براي مدت كوتاهي با  .به دست خواهد آورديا زود 

ردم حركت آنها را بازداشت و شكنجه و حتي به صالبه كشيدن و كشتن م
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بخصوص كه . كردوان آنها را براي هميشه خاموش نمي ت سركوب نمود، اما
  .مالن را خواهد گرفتدر اين ميان خون هاي ريخته گريبان آمران و عا

  اميد دارم روحانيون سردمدار.استبا توصيه اي كه به روحانيون شده 
 است،رژيم نيز بيدار شده باشند و بدانند كه عمر نظامشان به پايان رسيده 

 از  همكنار رفتن آنها. ناچارند دست از حكومت بردارندآنها هم دير يا زود 
 از اريكه قدرت پائين كشيده مي شوند يا اينكه با قهر.  خارج نيستحالتدو 

و يا اين كه به همان شيوه اي كه در اين كتاب پيشنهاد و توصيه شده 
  خود زمامداران پيش قدم ،است، با مسالمت و بدون خشونت و خونريزي

كنند تا از عواقب خشم و غضب مي شوند و حكومت را به مردم واگذار مي 
  .مردم در امان باشند
 جا به جايي حكومت و واگذاري آن به مردم نيز به نحوة در اين كتاب،

 كه مي تواند رهنمودي براي برونرفت آنها از  استتفصيل شرح داده شده
ايكاش سردمداران رژيم با تأمل و تعمق و با دورانديشي . اين وضعيت باشد

اين كتاب را بخوانند و پيش از اين كه كار به بن بست بكشد، خود به فكر 
  .فتندبيچاره 
 حكومت را ،توصيه شده استدر كتاب  كه گر روحانيون به همان گونها

اهدافي كه  . دست كم به چند هدف دست مي يابندبه مردم واگذار كنند،
هم به صالح دين و  ت خود آنها، هم به سود ملك و ملت وهم به مصلح

  .است  مردممذهب
 دست ا ازخرد توان انديشيدن خود ربر اريكه قدرت، است كه  درست

توانند خردمندانه تصميم بگيرند و نمي دهد و صاحبان قدرت مي 
  !!پند نگيرند اما دريغ است كه از شرط بالغ.  عمل كنندمندانههوش

  
   هوشنگ معين زاده– 1388پاريس، مرداد ماه                                 



 

 
 

  

 

  
 ايرانيار  به زنده ياد منوچهر فرهنگيتقديم

ان خود را در راه شناساندن پاكنهادي كه ج
ميهن فرهنگ كهنسال ايران و بيداري مردم 

نام و  از دست داد و با خون پاك خود خود
خرد گرايي   فرهنگيحركت تاريخ دررا يادش 

  .ه ساختجاودانايرانيان 
  

و به عنوان هديه شود قرار بود اين كتاب در آغاز سال نو منتشر 
 به عللي انتشار آن به تعويق د، وليزي به دست هم ميهنان عزيز برسنورو
 كسروي، علي دشتي،  من اين كتاب را به زنده يادان احمد در آغاز.افتاد

كه تقديم كرده بودم   و فريدون فرخزاد سعيدي سيرجانيكورش آريامنش،
اما با نهايت . شان اسالمي جان باخته بودند نفر به دست تاريك انديپنجهر 

دردناك كشته شدن منوچهر خبر 1387 تأسف در اولين روز سال نو
حس كردم از اينرو . فرهنگي، يكي ديگر از فرهنگ دوستان ايران را شنيدم

نام او نيز تا  اين كتاب را به اين بزرگ مرد ايران دوست تقديم كنم كه بايد
  . در كنار بزرگاني قرار گيرد كه براي بيداري ايرانيان جان باخته اند

گذاري  ر سي سال گذشته عالوه بر اين كه با بنيانمنوچهر فرهنگي د      
، شد اسپانيا باعث غرور و سرفرازي ايرانيان در اين كشور مدرسة معتبري در

بويژه در بخش پژوهش در فرهنگ  ، برونمرزيي فرهنگهاي در اكثر فعاليت
جهان  قديمي ترين كتب ديني ي ايران و شناخت اوستا كه يكي ازباستان
در عين حال، اين ايراني پاك نژاد يكي از حاميان .  داشت، نقش بزرگياست

انند جنبش بزرگ كوشندگان حركت خردگرايي ايرانيان بود، حركتي كه هم
ارتباط آن با استبداد كوشد تا تكليف دين و عصر روشنايي در غرب مي

به براي هميشه روشن سازد و اين دو نهاد را از عملكرد  را در ايرانحكومتي 
 از آثار بسياري به همت منوچهر فرهنگي.  باز دارد قرون وسطاييشيوه هاي

ادبيات  و زيور چاپ آراسته شده ب در خارج از كشور اهل قلم و انديشه،
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نيان به روند پوياي آن افتخار كه ايرااست  رسيده به جاييروشنگري ايران 
مر يان به ثدارند كه اين تالش بزرگ و تاريخ ساز ايران، و اميد كنندمي 
 شروعسال پيش با ابن مقفع و دويست از هزار تالش مستمري كه . برسد

 ام ها، فردوسي ها و صدها و هزارهارازي ها، خيابن راوندي ها،  و گرديد
فرهيختگان بسياري از نيز ايراني پاكنهاد ديگر آن را پي گرفتند و امروزه 

   .كنندايراني آن را دنبال مي 
در را   سرفرازيفرزندانهم   خود،در طول تاريخفرهنگ پر بار ايران        

 فرهنگ دوستان دارند و همكه حرفي براي گفتن است دامان خود پرورانده 
كساني كه اغلب . كه حامي آنها باشندبرومندي همچون منوچهر فرهنگي را 

 ريختناما دريغ است كه پس از .  نا شناخته بمانندبا فروتني خواسته اند
دان خوب وطن به خنجر كين دشمنان ايران، نامشان و خون پاك اين فرزن

  .يادشان از پردة برون نيفتد و قدر و منزلتشان شناخته نشود
كه در ما  هم ميهن پاك نژاد تقديم اين كتاب به منوچهر فرهنگي،

شه در كنار كوشندگان فرهنگي بوده، به عنوان اين سالهاي تلخ غربت همي
انديشه اي به   با حمايت او اثري و  از طرف همة كساني كهسپاسي است

. فرهنگ و ادبيات ايران عرضه كرده و در بيداري ايرانيان قدمي برداشته اند
ن در كنار جانباختگان بزرگي كه  گرانقدر ايراقين دارم كه نام اين فرزندي

قرار خواهد بودند، مشعلداران حركت روشنگري يكصد ساله اخير ايران 
 و بيداري ايرانيان جاودانه باقي خواهد ماندگرفت و در تاريخ جنبش 

 و به اين فرزند ، را گرامي خواهند داشتآيندگان نيز همانند ما ياد وي
    .شايسته، فداكار و جان باخته ميهن خود افتخار خواهند كرد

        
    هوشنگ معين زاده                                                               

  1387 شهريور ماه -   پاريس                                                  



 

 
 

  

 

                            
  شأن نزول اين كتاب

  آيا ايران كشور صاحب زمان است؟
، » بشارت«دفتر وعده داده بودم كه پس از  خوانندگان گراميبه

به داليلي از انجام اما . را تقديم حضورشان كنمخود » انسان خدايي« فلسفة
بعضي از آن داليل اشاره مي كنم، باشد كه اين در اينجا به . آن باز ماندم

  .گرفته نشودمن خرده خلف وعده بر 
از مدت ها پيش، بعضي از دوستان چه حضوري و چه از راه دور به 
من تذكر مي دهند و گاهي اوقات هم ايراد مي گيرند كه چرا در شرايط 

 به  مربوط به امروز كشورمان بپردازمجاي اين كه به مسائلكنوني ايران به 
موضوعاتي مشغول هستم كه چندان ربطي به اوضاع و احوال فعلي مردم 

 را ياد آور مي چاه جمكران و سكونت دادن امام زمان در آن چاه. ايران ندارد
آيا بهتر نيست به جاي پرداختن به خدا و بهشت و شوند و مي گويند، 

عيت امام زمان را براي مردم واقاهي هم به اين مسائل بيندازم؟ دوزخ، نگ
 او را از سردابة سامره به چاه جمكران و تأئيد و روشن و جا به جا كردن

يه و تحليل تصويب عملكرد رژيم آخوندها توسط اين امام را بررسي و تجز
  . از اين قبيلكنم؟ و دهها پرسش

وع به نوشتن كردم، به داليل واقعيت اين است كه من از زماني كه شر
مذاهب و بويژه مذهب شيعه اديان و مختلف قصد نداشتم وارد مقوالت رايج 

 پژوهشگران  بود كه بسياري از صاحب نظران وآن نيز اينعمدة دليل . بشوم
 مقاله هاي متعدد ر اين زمينه ها، كتابها و رساله ها وما در خارج از كشور د

ديگر اينكه در فرهنگ و . كرده اند  را ادا نوشته و حق مطلبمستنديو 
. ادبيات ما كمتر به زير بناي اديان و مذاهب، يعني الهيات توجه شده است

 در تأئيد و تصديق اين  كه به اين مقوالت پرداخته اند، اكثراٌآنهايي هم
علماي دين اسالم و مذاهب گوناگون  كه بيشتر آنها هم قلم زده اندمسائل 

به اين ديگران و كساني هم كه مانند ابن سينا و مال صدرا . آن بوده اند
قابل فهم و درك آثارشان بصورت مقوالت فلسفي و غير ، مسائل پرداخته اند
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 مربوط به زير موضوعاتكمتر به مردم به سخن ديگر عامة . بودعامة مردم 
از اينرو، . بناي دين و مذهب و محتواي پايه هاي ايماني خود آگاهي دارند

زم بود كه در اين زمينه هم تالشي انجام بگيرد و من خود را موظف ديدم ال
  .كه به اين مسائل بپردازم

 ه، پس از تذكرات دوستان و بخصوص بعد از شنيدن آواي نسنجيداما        
كشور صاحب « كه از زبان بعضي از آخوندها بيرون آمد كه كشور ايراناي 

 عجالتاٌ دست از تالشهاي پيشين خود  به اين فكر افتادم كه،»!زمان است
موضوعات مورد عالقة كنوني يكي از بردارم و نگاهي هر چند گذرا به 

را به آخوندها بدهم كه در عين حال نيز اين تذكر . يندازمهموطنانم ب
وتهاي اين مملكت به هر در مقابل بذل و بخشش ثرايران سكوت مردم 

همچنان ساكت مينشيند و اجازه يران  كه ملت اندانندرا دليل آن بيگانه اي 
  . دهد كه حضرات نام اهورايي ايران را هم به اين و آن پيشكش كنندمي

 تاريخي و فرهنگي از حد ا كه اطالعاتشان از مسائل سياسي،آخونده     
بعثت و هجرت، غزوات بدر و احد و صلح حديبيه و حكميت خالفت ميان 

نمي رود، از تاريخ  ات مجعول فراترشتي احاديث و روايعلي و معاويه و م
دانستند كه ايران نه كشور مي وگرنه . عبرت آموز كشور ايران آگاه نيستند

اسكندر شد كه امپراتوري پر شوكت هخامنشي را از ميان برد، نه كشور 
عرب گرديد كه چندين قرن در آن حكومت راندند و نه كشور امام زماني 

صاحبان واقعي اين . مي زنند به سينه شد كه آخوندها سنگ او راخواهد 
مملكت فرزندان اين سرزمين هستند، همانهايي كه در طول تاريخ پوزة 

  .به خاك ماليده اندرا بسياري از ياوه گويان 
يك از ما ايرانيان به اندازة سهم خود، صاحب و مالك ايران هر  

يراني نه  يك امن به عنوان. هستيم كه آن را از نياكان خود به ارث برده ايم
به  دهم؛ ذره اي از سهم مرا،جازه نمي كس ديگر ابه آخوندها و نه به هيچ

به خدايي كه رنگ و بو و   نژاد و حتيپيغمبر عربامام زمان عرب تبار يا به 
كنم در اين مورد خاص همة آنهايي كه فكر مي  .مزة عربي دارد ببخشند

ستند مملكت ني  حاضر ومي كنند راني دارند، مانند من فكرخون پاك اي
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  .زاده اي بنامند  عربعرب ونام هيچ اهورايي خود را به 
امام زمان يا هر امام ديگر، . ايران متعلق به من و هموطنان من است

اگر به دنبال مملكتي مي گردد، بهتر است به همان كشوري برود كه در 
  . آنجا زاده شده است

كشور سادات اوالد . يستكشور ايران، كشور امام زمان عرب زاده ن
كشور آخوندهاي وارداتي از هند و عراق و جبل .  نيستهمپيغمبر اسالم 

  .عامل و ديگر كشورهاي عرب نيز نيست
. استكشور اردشير و شاهپور . كشور ايران كشور كوروش و داراست        

برادران ايراني ماست، كشور من و تو خواهران و . كشور يعقوب و بابك است
خواهند كشورمان را به امام مشتي آخوند عرب و عرب زاده كه مي كشور نه 

زماني كه در سرزمين پدران خود جز چاهي نصيبش نشده هبه و او را 
  .قلمداد كنند» ايران«صاحب كشور

ايران آنچنان كشور بزرگ و صاحب اعتبار معنوي و ارزش تاريخي و 
ا تصاحب كند، چه برسد فرهنگ غني است كه هيچ بيگانه اي نمي تواند آنر

كه نام شكوهمند آن را به يك عرب زادة مجعول بنهند كه مخلوق  به اين
  . مرد رندي از قبيله بني اسد است

دفتر و پي بردن به اميد است كه هموطنان من با خواندن اين 
، ديگر هوس داشتن امام زمان محصول آخوندهاي عرب را واقعيت امام زمان

  . سر ندهند» عجل اهللا تعالي فرجه«و نيز بيهوده فريادنكنند و براي ظهور ا
بگذارند اين امام در ميان مردمي كه از آن جا برخاسته است، ظهور 
كند و براي ظهورش هم اگر نيازي به دعا و التماس دارد، ايل و تبارش اين 

   .دعا و التماس را برايش بكنند
 ديگر نيازي به ظهور براي ما ايرانيان ظهور نايب اين امام كافي بود و

  . خود صاحب عله نداريم
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  مقدمه

  
 موجود عجيب و شگفت انگيز عالم خاكي و در عين حال منبع انسان

 كه در طول ستيي ا عجايب و شگفتىهاو آفرينندة بسياري از منشاءو 
كه  و اين همهبا اين . در صحنة زندگي خود بوجود آورده استروزگاران 

از عمر او مي گذرد و از زماني كه پا به عرصة تفكر و هزاره هاي بسياري 
 اما تا به ش او شناخت خويشتن خويش بوده،انديشه گذاشته، بزرگترين تال

امروز كه با غرور و سرفرازي از يك طرف سر به سوي آسمان كشيده و در 
 به درون ذرات پهنة بيكران آن به كنكاش پرداخته و از سوي ديگر چشم

 پي به ذات خود ببرد، هنوز در شناخت آن طريق تا شايد از فرو بردهريزي 
  . خود و ماهيت وجود خويش راه به جايي نبرده است

 اين است كه مي تواند در عالم خيال و انساناز ويژگي هاي شگرف 
در عرصة پندارهاي خود، تصورات و توهماتي را تجسم كند كه در عالم واقع 

بر بالهاي ظريف و  انسان است كه مي تواند .ز انجام شدني نيستهرگ
 كه زمين و زمان و نيرومند تخيالتش بنشيند و خود را به جايگاهي بكشاند

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك را به انقياد . خواهد، بيافريندهر آنچه را مي 
 ساخته ربيشتوقتي هم كه مي بيند . شدني را شدني سازد بگيرد تا هر نا

هاي هنرمندانة ذهنش، تخيلي هستند و در عالم واقع قادر به انجام آنها 
نيست، همة آنها را با تواضع و فروتني به يك موجود موهوم خيالي هديه 

 او را بر مسند ابر موجودي مي نشاند كه خود آرزوي آنچنان .مي كند
را به مقام  اين ساختة ذهني خود با گذشت زمان هم .است بودنش را داشته

    و دعاهايش را به سوي اونشاندآفرينندة همة هستي از جمله خود مي 
  .  را از درگاه او تمنا مي كندمي فرستد و برآورده شدن آرزوهاي خود

حكايت اين موهوم خيالي اين چنين آغاز شد و به روزگاراني بس 
همة   ساختند كه قبيله اي براي خود يك ابر موجود خياليدراز هر قوم و

ذات او ريخته توبرة خواسته ها و آرزوهاي مردمانشان را به صورت صفت در 
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خدا در  با همين پندارها بود كه دهها و صدها. و او را خداي خود پنداشتند
صحنه را  و هر يك از آنها انداختندهر گوشه و كنار كره خاكي به جوالن 

 گروهي از عقالي دور تا اين كه. قلمداد كردند خودگردان بخشي از نيازهاي 
 آنان مياناز . چاره جويي و جمع و جور كردن آنها افتادندانديش به فكر 

 فرستادند تا دست هيچ احدي جز يكتا را بيرون كشيدند و به آسمانخداي 
كنند،  كه بودنش را همه آرزو ميخدايي . پيغمبران به دامان او نرسد

براي  »آرزو« به صورتآرزويي كه مي تواند تا ساليان دراز همچنان 
خدايي كه ساختة هنرمندانة ذهن انسانهايي . بسياري از انسانها باقي بماند

                  ،  و چون نتوانستندباشند خود آن خداي خيالي ،است كه آرزو داشتند
  .تا نماد آرزوهايشان باشد»خدا را آفريدند « 

با گذشت زمان، وقتي خواسته هايي كه از خدا انتظار مي رفت بر 
 معركه داران او به فكر ر خدايي او نيز رو به افول گذاشت،نشد و اعتباآورده 

به » مهدي موعود«اين بار نماد ديگري را به نام . چاره انديشي افتادند
صحنه آوردند و او را هم مانند خدا كار ساز زندگي دو روزة انسان قلمداد 

ا را او اجابت با اين وعده كه خواسته هاي برآورده نشده از جانب خد. كردند
  .»مهدي موعود ساخته شد« چنين بود كه . خواهد كرد

تمام اديان و مذاهب هر كدام يك مهدي موعود در مسائل ايماني 
وظيفه و مسئوليت او نيز مانند خدا، از . براي پيروان خود در نظر گرفته اند

 از سوي . مي باشده انسان هاي فرو مانده در مشكالتيك سو مدد رساني ب
با اين تفاوت كه . گر در رفع ظلم و ستم يار و ياور انسانها قلمداد مي شوددي

او بر خالف خدا كه اين مسائل را به روز قيامت و دوران پس از مرگ حواله 
. داده است، ظاهراٌ در زمان حيات و در دنياي خاكي انسان انجام خواهد داد

  .يعني امر موهومي به موهوم ديگر حواله مي شود
ن دفتر، بي آنكه كاري به خدا داشته باشيم، نگاهي خواهيم در اي

اخته شدة معركه داران مذهب شيعه،  اين پديدة س.داشت به امام زمان
پديده اي كه به باور بسياري تا زماني كه تكليف مردم ايران با آن روشن 

 روشن ،نشود، تكليف ملت ما با آخوندها كه خود را نواب او قلمداد مي كنند
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 چرا كه آخوندها تمام مشروعيت حضور خود را از امام زمان . هد شدنخوا
 هر مصيبت و ،دانند و به بهانة اوست كه به خود اجازه مي دهند مي

  .بدبختي بر سر مردم و مملكت ما بريزند
*  

گاهي اوقات در زندگي بعضي از انسانها حوادثي رخ مي دهد كه غير 
 و .براز آن را به ديگران نمي كنندقابل باور است تا جايي كه حتي جرأت ا

اما . ناچار مي شوند سنگيني آن را تا پايان عمر به تنهايي به دوش بكشند
. انسانهايي هم هستند كه بارهاي گران را نمي توانند به تنهايي حمل كنند

 خم نشود، يا بارشان را به اين بارهاآنها براي اينكه كمرشان زير سنگيني 
 برمال كردن آن سعي مي كنند تا حدي از فشار آن زمين مي نهند يا با

مال كردن حوادثي كه بر من برمن از جملة اين انسانها هستم كه با . بكاهند
  . بار سنگين خودم را سبك مي سازمچه فيزيكي و چه رواني، گذشته، 

  مي خوانيد يكي از اين حوادث است كه در عالم خيال بر كهحكايتي
خواهد كرد و حق نكه مي دانم هيچ كس آنرا باور نبا اي. من رخ داده است

به اين اميد كه خوانندگان، . ، آن را تعريف مي كنمبا اين حال. هم دارد
 آمده حكايتدست كم در حرف و حديث هايي كه در البالي سطور اين 

ميوه هايي كه برايشان دستچين هم لذتي از . است، تأمل و تعمق كنند
بتوانند   گشوده ام، آنهاجلوي ديدگانوزنه هايي كه از رهم كرده ام ببرند و 

  . حقيقت را ببينندروشنايي 
 تعمق در تجربيات تلخ و شيرين و باافراد بسياري در طول زندگي با 

 مي رسند كه اگر افكار و انديشه هاي به اين باور موضوعات پيرامون خود
سودي است ديد و داوري ديگران قرار دهند، ممكن خود را در معرض 

افراد هستند كه در طول تاريخ سر گونه اين . نصيب جامعة انساني شود
تمام پيشرفت هاي  .منشأ تغييرات و تحوالت بزرگ و كوچك مي شوند

 انانديشمندمتفكرين و  نيز وامدار اين افراد است كه ما آنان را بشريجامعة 
  . مي خوانيم

ان، با جسارت انديشمندان بي توجه به واكنش هاي ديگرمتفكرين و 
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دانند كه مي  چون. كنند  را در مورد مسائل مختلف بيان مينظرات خود
گيرد و چه بسا با جلب توجه  ررسي قرار ميپيامشان مورد بحث و ب

 درد هاي داناتر و خردمندتر اين نظرات تصحيح و تكميل گردد و بهانسان
  . اوضاع زمانشان بخورد وسامان دهي زندگي همنوعان

 نيز براي اينكه پيامشان عموميت پيدا كند و از افرادين بعضي از ا
طرف مخاطبين راحت تر شنيده و يا خوانده شود، آنها را در قالب قصه مي 

من هم به پيروي از اين روش، .  ارائه مي كنندحكايتريزند و به صورت 
ممكن است براي بعضي از هم ميهنان پيامي را كه فكر مي كنم شنيدن آن 

 حكايت سودمند باشد، مثل گذشته به صورت  آيندة مملكتمو نسل هاي
. از اين شيوة پيام رساني خود راضي بوده امعرضه مي كنم، زيرا تا به امروز 

افراد بسياري با عالقه مندي نوشته هاي مرا خوانده و در بارة آنها فكر كرده 
و گفتگو  و مورد بحث جا آنها را براي ديگران مطرح بسياري نيز اينجا و آنو

  . قرار داده اند
  .اميد است كه اين پيام نيز چنين سرنوشتي داشته باشد
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گشتم  دير هنگام به خانه باز مي ئيزهاي باراني فصل پا از شبيكي
  :مرد پيري سر راهم سبز شد و به زبان عربي گفت كه 

  ؟ ... هل انت السيد-
  : بي اختيار و بدون تأمل گفتم

اما با هراس و وحشت از اينكه در اين موقع شب يك غريبه !  نعم
  :  قرار داده است، با شتاب افزودم مورد خطابآنهم به زبان عربي مرا 

  )ولي من عربي صحبت نمي كنم.(و لكني ال تكلم اللغه العربيه
و سپس  !)مي دانم! مي دانم (!اعرف! اعرف: ر مرد با عجله گفت پي

   :گفتبا زبان فارسي دري و به لهجه همزبانان افغاني و تاجيكي ما 
  . من بايد با تو صحبت كنم-

  ؟!با من: پرسيدم 
  !بلي با شما: گفت

له به نظر هفتاد سا. با دقت توأم با حيرت مشغول برانداز او شدم
 اي عمامه. داشتپوستي تيره ، باريك جثه اي قدي متوسط،. مي رسيد

عبايي از پشم . زرد رنگ و كوچك، موهاي سفيد و سياهش را پوشانده بود
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 .به تن داشتمردمان عرب مي پوشند كه تمام قد سفيد  يشتر و پيراهن
باقي   كه به پا داشتو نعلين مندرسيبود به دوش انداخته هم خورجيني 

   .مانده رنگ زرد آن به چشم مي خورد
 بر  با من،و طرز برخوردشبه تأملي در شكل و قيافة اين غري

راه افتادم كه از او دور شوم، اما طرف بازويم را به با عجله . وحشتم افزود
  : گرفت و گفت

بايستي با تو صحبت . من براي ديدن تو راه درازي طي كرده ام -
از جانب مطمئن باش .  كمك به تو و هم ميهنان توستهمم قصد. كنم
  . به تو نخواهد رسيدزياني من 

فكر . م تحريك شدكنجكاوياو، حس صميمانة نان با شنيدن سخ
خواهد؟ و از من چه ميكند؟  ببينم او كيست؟ اينجا چه ميكردم بد نيست

زيرا نه لباس و شكل و قيافه اش به كساني شباهت داشت كه ساكن 
 او حاكي از آن بود كه شناختي از  كردنپاريس هستند و نه طرز صحبت

از رفتن و دور شدن از او منصرف از اينرو . ن دارداين شهر و مردمان آ
  :شدم و به آرامي پرسيدم 

  اينجا چه مي كني؟؟ ستي تو كي-
من محمد ابن الحسن  : بي درنگ و بدون كمترين تأملي گفت

  .و براي ديدن تو به اينجا آمده ام العسكري، امام زمانم
اشتباه كه شايد  البته سخنش را فهميدم، اما با ناباوري و اين

  :شنيده باشم پرسيدم 
  !چه گفتي؟

  .من امام زمانم و براي ديدن تو به اينجا آمده ام: گفت 
 هر دو جمله او، يعني امام زمان بودنش و براي ديدن من آمدنش

  .  دارد سر به سرم مي گذاردفكر كردم. رتم را دو چندان ساختحي
ه با چيزي بود كشيعيان  از امام زمان ننخست اينكه شناخت م

ديگر اينكه .  جور در نمي آمد با منو شيوة ديدار او شمايلشكل و 
پس من . را دارد»جن و بسم اهللا« درست حالت »من و امام زمان« رابطه
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 امامت اماماني از وقايعي كه در كشورم اتفاق افتاده است، ديگر حتي به
 علماي و به قول گذاشتهبه عرصة حيات پا كه هر يك به صورت طبيعي 

داشتم، چه رسد به كسي كه دهها امامت كرده و مرده بودند، باور نشيعه 
با اين . و صدها دليل و سند محكم بر ناموجود بودن او ارائه شده است

  :گفتم حال، وقتي اين دو جمله را از زبان او شنيدم با كنجكاوي بيشتر 
  ؟!فرموديد كه حضرتعالي امام زمان هستيد

  .م زمان شيعيان هستممن اما! بلي برادر: گفت
  ؟!اگر چنين است، در اينجا كه بالد كفر است چه مي كني :گفتم
نجات بده تا تو را از همه لعنتي باران اين مرا از زير ! اي برادر: گفت

   :همانگاه، نگاهي به آسمان انداخت و افزود . چيز آگاه كنم
  .بيش از اين طاقت تحمل اين باران را ندارم

 ببرم كه شب را يك هتلگفتم بيا تا تو را به . تدلم به حالش سوخ
  . در آنجا بگذراني تا بعد ببينم با تو چه بايد كرد

  : از شنيدن سخن من بسيار مسرور شد و پرسيد 
   چه جور جايي است؟هتل -

چطور راضي مي شوي مرا در يك : وقتي برايش توضيح دادم گفت 
   رها كني؟تنها چنين جايي با مردمي نا مسلمان 

 در اين ساعت شب بردن او با شنيدن سخن او، تازه متوجه شدم كه
 بخصوص اينكه با پرس و جو .اين شكل و شمايل به هتل صالح نيستبا 

هيچ . فهميدم كه طرف پاسپورت و كارت شناسايي هم ندارد ،از اوكردن 
از . داد نمي هتلي بدون پاسپورت و يا كارت شناسايي به او اطاق اجاره

كر كردم او را به خانه يكي از دوستان مجردم ببرم كه حداقل با او اينرو ف
اما در اين موقع شب پيدا كردن وسيله نقليه . زير يك سقف تنها نباشم

در گير و دار اين ! در كار خود مانده بودم كه چه كنم. بسيار سخت بود
  :افكار بودم كه گفت 

فكر هزينه .  باشممرا به خانه ات ببر تا ميهمان تو. باش نگران م-
كن و همان هنگام از درون خورجين خود يك كيسه پر ميهماني را هم م
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 من گرفت و گفت با اين سكه ها از سكة طال بيرون آورد و به سوي
  .تواني هر آنچه الزم داريم تهيه كنيمي

نگران دنبالة . نگران هزينه پذيرايي نيستم: لبخندي زدم و گفتم 
 بعد از دقايقي، بادا بادي گفتم و از او خواستم با اين حال،. قضيه هستم
  .  برويمخانه امكه با هم به 

  . يمخوشحال از تصميم من، بي آنكه حرفي بزند به راه افتاد
از ترس اينكه . بودشده كامالٌ خيس ثل من مخود او و لباسهايش 

، يكراست او را به حمام  محض ورود به خانهسرما بخورد، بهمبادا پير مرد 
 و لباسهايش را بيرون آوردموان حمام را تا نيمه پر از آب گرم كردم . ردمب

ي نيز به دستش دادم تا صابون و ليف. و از او خواستم به درون وان برود
پس از آن لباس زير و پيژامه اي انتخاب كردم كه بعد از .  بشويدخود را

 او بدون در همين هنگام به فكرم رسيد كه حمام كردن. حمام به تن كند
كمك من عملي نيست، زيرا اطمينان نداشتم كه طرز استفاده از وان 

از اينرو به حمام برگشتم و مانند . حمام و دوش و ليف و صابون را بداند
پس از شانه .  او را شستشو دادم، خشك كردم و لباس پوشاندم،برادري

هنمايي رازدن به موهايش و ادوكلن زدن به ريش انبوهش، او را به سالن 
در يخچال داشتم، به سيني غذاهايي كه  به آشپزخانه رفته وسپس . كردم

بر سر سفره نهادم و با يك ليوان شير سر ميز آوردم و از او خواستم 
  . ميل كندطعاميبنشيند و 

، سر سفره آمد و با گفتن بسم اهللا، نخست ليوان شير را پير مرد
نيز با اشتهاي كامل تمام غذايي پس از آن . برداشت و تا نيمه آن را نوشيد

در پايان نيز از من بابت غذاي خوبي كه . ميل كرد بود سفرهرا كه در 
بعد هم دو دست خود را به هم ماليد و . دنموهمانش كرده بودم تشكر يم

  :با خوشحالي گفت 
حال مي رويم سر اصل مطلب . تا اينجا همه چيز بر وفق مراد بود

  كه ببينيم چه بايد كرد؟
 ،حيرت كرده بودم »چه بايد كرد؟«كه از شنيدن عبارتمن 
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 بهتر است و در پي آن گفتم منظورتان از چه بايد كرد چيست؟: پرسيدم 
قبل از هر چيز، بفرمائيد شما كي هستيد؟ از كجا مي آئيد؟ و براي چه به 

  اين گوشة جهان و به سراغ من آمده ايد؟ 
ن الحسن العسكري،  من محمد ب؛ عرض كردمهمانطور كه: گفت 

قرار است به امر . امام دوازدهم، يعني امام زمان مذهب شيعه هستم
   ظهور كنم تا عدل و داد را در زمين بگسترانم ماندگاررپرو

عدل و داد را چگونه و به چه وسيله اي و با چه كساني : پرسيدم 
  بر قرار كنيد و گسترش دهيد؟آغاز و مي خواهيد در زمين 

نفر از ياران مومن خود، با شمشير جدم امير  313 با: فرمودند 
  .المومنين و با كشتار كافران و مشركان و منافقان

مثل اينكه شما از گذر ايام و تغيير و تحولي كه : با نا باوري گفتم 
  در جهان رخ داده است بي خبر هستيد؟

  كدام تغيير و تحول؟: با تعجب پرسيد 
. نمي خورد ه و قمه به كار جنگامروزه ديگر شمشير و نيز: گفتم 

  .اسب و شتر و قاطر نيز در اياب و ذهاب به كار نمي آيد
با چه وسيله اي  پس مردم با چه اسلحه اي مي جنگند؟: گفت 

  سفر مي كنند؟
، با با تفنگ و مسلسل، با توپ و تانگ، با موشك و خمپاره: گفتم 

  .كنندواپيما سفر مي هد و با ماشين و قطار وجنگنهواپيما و هليكوپتر، مي 
اين وسائلي كه با آنها مي جنگند، مثل شمشير و نيزه و : پرسيد 

  ماشين و قطار و هواپيما چه نوع حيواني هستند؟ قمه است؟
مي شوند،  هايي كه در جنگ استفادهامروزه سالح! زيزمنه ع: گفتم 

كه اين سالحها دمار از روزگار كساني . مثل شمشير و نيزه و قمه نيستند
ماشين و قطار و هواپيما هم . بخواهند دست از پا خطا كنند در مي آورند

ها و وسائل حمل و  سپس شمه اي از كار كرد اين سالح.حيوان نيستند
  .نقل را به زبان ساده برايش شرح دادم

  : او با شنيدن توضيحات من، با تعجب و حيرت گفت 
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اما تعجبم . مود از اين مسائل به كلي بي خبر ب كهمن! عجب! عجب
 وگرنه ، استاز اين ماجراها بي خبر ماندهدر اين است كه گويا خدا هم 

  .نمي فرستادخطير به اين ماموريت  من پير مرد را
شرح كوتاهي كه من از اثرات مخرب سالح هاي آتشين داده بودم، 

 راحتي آثار آن را در ترس و وحشتي به دل پير مرد انداخت كه من به
  : از اينرو، پس از تأملي كوتاه با نگراني پرسيد . دم ديسيماي او

بي غير عملي و به اين ترتيب شما هم معتقديد كه ظهور من  -
   خواهد بود، اين طور نيست؟نتيجه

رفته است كه ما در ظاهراٌ مسألة ظهور شما انجام گ: گفتم 
ه  مي ماند دنبالة آن كه به نظر من نبايد با طناب پوسيدخدمتتان هستيم،

در دانيد كه  �� البد. خدا به اين چاه برويد و به وعده هاي او اعتماد كنيد
ككش هم بابا  بر سر پيغمبران خدا آوردند وباليي چه گذشته مردمان 

حتماٌ قصة عيسي بن مريم را شنيده ايد؟ از سرنوشت ماني پيغمبر . نگزيد
ال ببين بر طور شد، ح خبر داريد؟ آنها كه پيغمبر بودند، روزگارشان آن

  . روزگار شما كه امام هستيد چه خواهد آمد
 را )عيسي و ماني(برايش شرح دادم كه چطور اين دو پيغمبروقتي 

  :  پرسيدبا تأثر زيادآوري من  با ياد ،به قتل رساندند
كنم؟ تكليف من چيست؟ اصالٌ چرا من بايد بچه من  به نظر شما -

مي شناسم و   كه نه آنها را نيمعركة كسا؟  بشوماين معركهبايستي وارد 
  نه ارتباطي با آنها دارم؟

پيش از اينكه وارد اين مسائل بشويم، بهتر است اندكي : گفتم 
دربارة خود شما صحبت كنيم و ببينيم كه اصوالٌ علت وجودي سركار 
چيست؟ چرا اين همه مدت شما را زنده و پنهان نگه داشته اند؟ مهمتر از 

  .....ت كجا بوديد؟ چه مي كرديد؟و همه اينكه در اين مد
خود من هم بي . راست مي گوئيد: امام زمان با خوشحالي گفت 

باالخره بايستي يك روزي ماجراي . ماره صحبت بكنميل نيستم در اين ب
  .واقعي حضور من در باور مردم روشن شود
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به  بعضي ها اين است كه واقعيت: او سخنانش را چنين ادامه داد 
به همين  .بذر مرا در ذهن پيروان مذهب شيعه پاشيده اند يداليل خاص

كنم و به مي  آنها زندگي من در اذهان اين مردم متولد و در باورهم علت 
  . هم بايستي روزي به امر خدا ظهور كنمشاناعتقاد

و باور ست كه شما فقط در ذهن  انظرتان اين: با شتاب پرسيدم 
ت؟ البد مي دانيد كه اكثريت مردم اينطور نيس وجود داريد، مردم شيعه

ميلياردها . ور ندارندمسلمان كه سني مذهب هستند، به وجود شما با
مان شيعيان كه مسلمان نيستند، وقتي صحبت از امام زهم انسان ديگر 

و هايي كه در باره اش مي زنند، حيرت مي كنند مي شود با حرف و حديث
حال كه خود شما . »ايتي است؟اين ديگر چه حك« : با ناباوري مي گويند 

باور شيعيان وجود نداريد، معلوم ذهن و هم مدعي هستيد كه خارج از 
شيعه نيست چرا موضوعي به اين سادگي تا كنون براي پيروان مذهب 

شما را در حالي كه هر كسي داستان تولد و غيبت و ظهور . روشن نشده
  و حيات دراز مدتعقيده اش را نسبت به وجود شما ، خود به خودبشنود

  . را از دست مي دهدو چگونگي ظهورتان
در ادامة صحبت آنچه در بارة داستان تولد و غيبت و ظهور او در 

كتب مربوطه خوانده بودم به اختصار برايش شرح دادم و افزودم كه  
مذاهب شيعه، به مذاهبي اطالق مي شود كه پيروان آنها علي ابن ابيطالب 

يغمبر اسالم مي دانند و فرزندان او از فاطمه دختر را وارث و جانشين پ
  . خود مي شناسندمذهب پيغمبر اسالم و حسين ابن علي را امامان 

مذاهب شيعه از همان آغاز به شعبه هاي مختلفي تقسيم شد و از 
. ندميان رفتاما به مرور زمان اكثر آنها از .  بيرون آمدفرقه دهها هادرون آن

  .اسماعيليه و اثني عشريهمگر سه مذهب زيديه، 
 پيروانزيديه و اسماعيليه همانطور كه از اسم آنها مشخص است، 

اين دو مذهب چون در گذشته . زيد بن علي و اسماعيل بن جعفر هستند
            توانسته بودند حكومتي براي خود تشكيل دهند تا به امروز پايدار 

سن عسكري و بي فرزند بودن اما، مذهب دوازده امامي پس از ح. مانده اند
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آنچه مسلم است، نسل هر كسي از طرف اوالد . موجوديت پيدا كرداو 
يعني با عقيم بودن و نداشتن اوالد، . ذكور او يك روزي به پايان مي رسد

چنانكه . بويژه اوالد ذكور، چراغ زاد و ولد يك دودمان خاموش مي شود
سكري در اين شاخه چراغ دودمان علي در نسل حسين، پس از حسن ع

شيعه، بخصوص وكالي امامان اين شعبه از اما سردمداران  .خاموش شد
 براي اينكهدريافت مي كردند، م امام كه به نام آنها از مردم خمس و سه

  .را از دست ندهند، تن به اين امر ندادندخود منبع در آمد 
با مردن حسن عسكري و نداشتن اوالد و جانشين، اين بخش از 

 كه با مرگ حسن شدندگروهي معتقد . عيان به سه گروه تقسيم شدندشي
گروهي ديگر همانند آغاز . عسكري مسألة امامت به پايان رسيده است

داستان امامت كه پس از مرگ حسن بن علي به پيروي از برادرش حسين 
بن علي روي آوردند، با مردن حسن عسكري به جعفر ابن محمد برادر 

گروه سوم به سركردگي پيشكار حسن عسكري، . يدندامام متوفي گرو
دروغي ساز كردند و گفتند امامشان فرزند ذكوري داشت كه در زمان پدر 

  .از نظرها پنهان نگه داشته شده بود تا صدمه اي به جان او نرسد
اما گروه سوم كه . دو گروه نخست به مرور زمان از ميان رفتند

شد، با غايب جلوه دادن رستي مي الي خاص امامان پيشين سرپتوسط وك
 سهم آنها از ،زيرا با نبودن امام. امام دوازدهم به حيات خود ادامه داد

بايستي حساب پس وجوهات دريافتي بيشتر مي شد و به كسي هم نمي 
  . روز بر رونق اين معركه افزودندلذا به تالش افتادند و روز به . ددهن

 نخست آن كه تا زمان . كردم خاص به چند نكته اشارهدر اين مورد
فوت حسن عسكري، نه شيعيان مي دانستند و نه امامانشان كه تعداد آنها 

اگر حسن عسكري مانند پدرانش صاحب اوالد ذكور . چند نفر خواهد بود
مي شد و فرزند او نيز به همين ترتيب، ما امروزه به جاي اينكه شيعه 

امامي مي  ...، شانزده، هفده ودوازده امامي باشيم، شيعه چهارده، پانزده
اين شعبه از دوم اينكه . مهمتر از همه اينكه امام زمان هم نداشتيم، شديم

 شد كه هر دو دن حسن عسكري صاحب دو امتيازمذهب شيعه با عقيم بو
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 كه از 12 عدد اينكه امامت به  اول. استاين امامرا مديون بي فرزند بودن 
ائز اهميت و داراي نيمچه تقدسي است  نسبتاٌ حعددنظر عامة مردم يك 

 مسألة غيبت كبري روزنة ديگري در عنوان كردندوم اين كه با . ختم شد
نند از اين موقعيت براي  گشوده شد كه بتواآنمقابل شريعتمداران 

آن هم امام زمان يا مهدي  بهره ببرند، پيروان خودچه بيشتر تحميق هر 
  . د بوعود قلمداد كردن امام دوازدهممو

. غيبت صغري را چهار رند به عنوان نواب خاص اداره مي كردند
اين نواب همة آفاق را فرا گرفت و همزمان نيز نواب معركة وقتي رسوايي 

نايب چهارم امام . ديگري به چشم همچشمي آنها ادعاي باب بودن كردند
، هنابوده و نا ديداز امام  )دست خطي ( دوازدهم ناچار شد با ارائه توقيعي

او را به غيبت كبري بفرستد تا دست هيچ عرب و عجمي به دامان او 
اما اين بار رندان ديگري پيدا .  برمال نگردداونرسد و فريبكاري نواب 
دكان ديگري گشودند تا بهتر » نواب عامه«  شدند و با عنوان كردن

  .بتوانند مردم را با نام امام غايب سر كيسه كنند
عقيدة خود ! راستي:  از امام زمان، پرسيدم فوقبا توجه به مطالب 

  شما چيست؟ حسن عسكري صاحب پسري بود يا نه؟
! اگر بر اساس باور پيروان مذهب شيعه بخواهيم بگوئيم؛ بلي: گفت 

اما اگر حقيقت را بخواهيد كه در . من پسر حسن عسكري هستم
ت، اين امام نه تنها فرزند ذكور نداش. سرگذشت حسن عسكري آمده است

درانش در او مانند پ. بلكه فرزند اناثي هم از تخمة او به دنيا نيامده بود
 مردم و بخصوص همسايگان در آن روزگاران .ميان مردم زندگي مي كرد

از شك بي اگر وي صاحب فرزندي بود . از همه چيز هم خبر داشتند
  .كسي پوشيده نمي ماند

از فوت حسن مورخين هم نوشته اند كه پس . گفتم درست گفتيد
، به ي دانستند، كنيزاني را كه در خانه داشتعسكري كه او را بي اوالد م

مدت زيادي تحت نظر قرار دادند تا اگر فرزندي از آنها متولد شود، مسأله 
در نتيجة اين دقت خاص معلوم شد كه هيچ يك از كنيزان . روشن گردد
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  .او حامله نبوده است
حسن عسكري ارث مي بردند، مانند به دنبال اين امر كساني كه از 

روايت مي كنند كه در . برادر و مادرش مال و امالك او را تصاحب كردند
 ميان مادر و برادر او نيز در حضور خليفه و قاضي شرع بگو مورداين 

پس از سپري شدن دو   ولي در نهايت.مگوهاي تند و تيزي رد و بدل شد
 دارايي او به تساوي ، وقتبه فرمان خليفه ،سال از مرگ حسن عسگري

  .تقسيم شد»جعفر«و برادرش »حديث« ميان مادر او
 در  شگفتي قضيه در اين جاست كه امامي به نام حسن عسكري

 و مادر امام يازدهم)علي النقي(مادر او كه زن امام دهم.  مي ميردسامرا
است و قاعدتاٌ بايد به صفت راستگويي آراسته باشد، در  )حسن عسكري(

 خليفة مسلمين و قاضي شرع به قيد سوگند گواهي مي دهد كه حضور
علي النقي امام كه فرزند ديگر  همچنان. فرزندش صاحب اوالد نبوده است

به نام جعفر كه برادر امام حسن عسكري بود، نيز به قيد سوگند همين 
اما شيعيان گواهي آن دو را نمي پذيرند، ولي دروغ . گواهي را مي دهد

كسي كه براي تأئيد . م عثمان بن سعيد را قبول مي كنندشخصي به نا
  . لقب مي دهد» كذاب «  جعفر را،دروغ خود، فرزند امام دهم

               كه لفظنكردت خوشوقتي است كه عثمان بن سعيد جرأجاي 
را به مادر امام حسن عسكري نسبت دهد، زيرا اگر مادر امام نيز »كذاب «

 فرزند  شك از چنين مادري نمي توانستد، بيكذاب ناميده مي ش
كذاب مي چگونه است كه يكي از گواهان را اينكه . معصوم به دنيا بيايد

  !   اين لقب را نمي دهند، خود جاي بحث استنامند، ولي به گواه ديگر
با اين توضيحاتي كه داديد، فكر مي كنم بسياري : امام زمان گفت 

نه اي كه پايه گذاران شيعه اثني من به گو. از مسائل روشن شده باشد
اگر اين واقعيت را بپذيريد، مي . عشري روايت كرده اند، وجود نداشته ام

رسيم به اين موضوع كه پس من چه هستم؟ در كجاي دين اسالم و 
بيرون بروم، چه اين مذهب مذهب شيعه قرار دارم؟ و اگر من از صحنه 

  چيز عمدة ديگري در اين مذهب باقي مي ماند؟
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. سخن بسيار بزرگ و حائز اهميتي از زبان امام زمان مي شنيدم
راست مي گفت، مذهب شيعه . سخني كه هرگز به ذهنم خطور نكرده بود

اگر از واقعة كربال و . هيچ دليل قابل توجيهي براي مشروعيت خود ندارد
كشته شدن حسين بن علي كه از آن براي بازار گرمي مذهب شيعه و 

دم استفاد مي كنند، بگذريم، تنها موضوعي كه براي جلب احساسات مر
گردانندگان اين مذهب باقي مي ماند، مسألة امام زمان و بخصوص ظهور 
اوست كه بدان بهانه مي توانند پيروان ساده دل و خوشباور اين مذهب را 

  .  به دنبال خود بكشانند
 در امام زمان بي توجه به هيجاناتي كه از شنيدن سخنان كوتاه او
من درون من به وجود آمده بود، از من خواست سخنانم را دنبال كنم و 

  :چنين ادامه دادم
با مرگ حسن عسكري، اين امتياز براي مبلغين و مروجين مذهب 
شيعه به وجود آمد كه بتوانند به ميل خود و به صورتي كه سودشان 

مهم ق  امامان مذهب شيعه هيچ يك كار فو زيرا. عمل كنند،تامين گردد
در ميان يازده امام مذهب شيعه اثني . العاده اي انجام نداده بودندو 

عشري، تنها كشته شدن حسين كه آن هم هيچ ربطي به شيعه اثني 
پس از آن . عشري نداشت، توانسته بود براي اين مذهب كسب آبرويي كند

هم ما هيچ حادثة ديگري كه بتواند ارزشي براي امامان و اعتباري براي 
  . پيدا نمي كنيم شودمحسوبين شعبه از مذهب شيعه ا

تنها امامي است از ميان ) صادق(در اين ميان جعفر ابن محمد باقر
جعفر، منصور دوانقي خليفة دوم عباسي،  امامان شيعه كه با اجازة ابو

اجدادش پدر و كالسي بر پا كرد و احاديثي از پيغمبر اسالم به نقل از 
به همين منظور نيز او را پايه . ث روايت مي كردبراي گرد آورندگان حدي

مذهبي كه پس از . گذار نظري مذهب شيعه جعفري قلمداد مي كنند
شيعه عنوان فوت حسن عسكري و افسانه بافي در بارة امام دوازدهم، به 

حال آنكه تا قبل از فوت حسن عسكري سخني . معروف شداثني عشري 
، زيرا تصور اين بود كه امامت تا روز در باره شيعه اثني عشري نبوده است
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  .قيامت در خاندان اين شاخه از اوالدان امام حسين باقي خواهد ماند
شيعيان با بهره بردن از افسانة مهدويت، به بهانة غايب، ولي زنده   

 و امام به اصطالح دوازدهم مهدويتبودن امام دوازدهم خود، پلي زدند به 
  . دندخود را مهدي موعود قلمداد كر

نكتة ديگر اين است كه اگر هم به فرض محال حسن عسكري 
فرزندي داشته است، چه ضرورتي داشت كه اين فرزند كه نيازمند 

و به جاي نا معلومي كنند  جدا شپرستاري و نگهداري است، از مادر
تازه معلوم نيست چطور مادر او اجازه داد فرزندش را در سنين . بفرستند

   داشت از او جدا كنند؟ نياز به پرستاريلي، زماني كهخردسا
مي گويند حسن عسكري از ترس دشمنان كه قاعدتاٌ بايستي 

پرسيدني .  بودخلفاي عباسي باشند، تولد فرزندش را مخفي نگه داشته
است كه كدام ترس؟ تا آن روزها هر يازده امام، خوش و خرم چه در زمان 

آمده، زندگي آسوده و مرفه بني اميه و چه در دوران بني عباس به دنيا 
خود را با ثروت هايي كه خلفا بر حسب خويشاوندي به ايشان هديه مي 

 حسنه اي داشتند و جز ةاكثر آنها هم با خلفا روابط.  گذرانده بودند،كردند
امام حسين، ساير امامان كوچكترين مشكلي با عموزادگان خليفه خود 

ز ترس خليفه ي بايست احال به چه مناسبتي حسن عسكري م. نداشتند
 جز ، از معيارهاي عقلي سازگاري ندارد با هيچ يك!فرزندش را پنهان كند

 دكانداران مذهب شيعه با بي فرزند بودن حسن عسكري اينكه بگوئيم،
مي خواستند راه و روش خود را دنبال كنند و نگذارند كه معركة 

  . مذهبشان به دليل نداشتن امام زنده تعطيل گردد
اري از مردم از گذشته هاي دور مي بسيمين علت است كه به ه

پاسخ  از ديد مردم پنهان گردد؟اين همه ايام مگر كسي مي تواند :  پرسند
دكانداران شيعه اين است كه امام زمان به خواست خدا از نظر پنهان شده 

در پاسخ به اين پرسش كه خدا به چه حكمتي كودك خردسالي را . است
نهان كرده است؟ او كه قادر مطلق است، چطور نمي از ديد مردم پ

         توانست به صورت معقول از اين بچه نگهداري كند؟ تازه اگر هم خدا 
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مي خواست يك روزي براي بندگانش منجي بفرستد، چه لزومي داشت به 
 چرا يك روش عقل پسندي بر نگزيده است؟ ،اين شيوه متوسل گردد

ما از حكمت خدا بي : گوينداي ندارند، مي چ جواب قانع كننده چون هي
 خدا بي خبر وقتي جواب مي شنوند كه اگر شما از حكمت. خبر هستيم

دانيد كه خدا براي پنهان كردن امام دوازدهم  هستيد، پس از كجا مي
  :دهند پاسخ ميحكمتي داشته است؟

ي تمام فلسفه يعن.  نواب چهار گانة امام اين خبر را به ما داده اند
  همان چهارگردانند به زمان را بر مي ها در بارة امامافيها و قصه سراييب

  .  خاص اونايب
نخستين قدم را در اين باره عثمان بن سعيد برداشت و مدعي شد 

در . كه حسن عسكري صاحب فرزندي است كه از نظرها غايب شده است
د كه پي او نايب چهارم، علي بن محمد سمري، توقيعي از امام بيرون دا

  . ايشان به غيبت كبري رفته است تا در آينده به امر خدا ظهور كند
 خود، ادعايدكانداراني كه قصة امام زمان را ساخته اند، براي تأئيد 
. مي كنند تنها دليلي كه ارائه داده اند، رواياتي است كه از امامان نقل

ن اين بر پا كنندگاكنيم، مي بينيم كه مي وقتي به اين روايات نگاه 
 غيب قلمداد مي كنند، بلكه ادعا ه تنها امامان خود را عالم به نمذهب،

 توانستند دارند كه امامانشان حوادث و اتفاقات دهها سال آينده را نيز مي
  !!پيش بيني كنند
ه برايش  وقتي پيغمبر اسالم با آن مقام و منزلتي ك؛ استپرسيدني

ابن  مي رسد، وقتي علي  زمان رحلتش كي فراقائل هستند، نمي دانست
طالب امام اول و سر دودمان امامان، خبر نداشت كه ابن ملجم در اقامة ابي

وقتي حسن . نماز پشت سر او با شمشير زهر آلودش آماده كشتن اوست
. ابن علي نمي دانست همسرش مرجانه طعام او را زهر آلود كرده است

 انداخته تا با كمك وقتي حسين ابن علي خبر نداشت كه كارواني كه راه
 برد كه سرش را گوش تا مردم كوفه به خالفت برسد، او را به كربال مي

 وقتي جعفر ابن محمد باقر خبر نداشت پسرش اسماعيل قبل .گوش ببرند
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وقتي علي ابن . از او خواهد مرد و او را جانشين خود انتخاب مي كند
د عالقة او را به زهر موسي الرضا خبر نداشت كه مامورين مامون انگور مور

معلوم نيست اين امامان عزيز، از كجا و چگونه خبر . آلوده كرده اند
داشتند كه از تخمة آنها شخصي به نام محمد بن الحسن العسكري متولد 

  ! خواهد شد و چنين و چنان خواهد كرد؟و امام زمان 
آيا اگر يك انسان، حتي با اندكي فهم و شعور به اين قضايا نگاه 

ند، جعلي بودن تمام رواياتي كه از طرف امامان نقل شده، برايش آشكار ك
نمي شود؟ آيا انسانهاي ساده و حتي خوشباور نمي پرسند؛ اين حضرات 

 زندگي خود را پيش بيني ه نمي توانستند حتي ساعاتي بعدامامان ك
كنند، چگونه توانسته اند ماجراهاي ساليان دراز پس از خود را پيش 

ند؟ آيا همين يك موضوع ساده دليل قاطعي براي دروغگويي گويي كن
مبلغين شيعه و جعلي بودن رواياتي كه از امامان در بارة امام زمان نقل 

  شده است نيست؟
دن پاي خدا به مطلب ديگري كه الزم است به آن اشاره شود، كشي

. بارة امام زمان ساخته اندجعلياتي است كه برپا كنندگان مذهب شيعه در
خدا به هر گونه اي كه او را قبول داشته باشيم، كسي يا چيزي است كه 
. اديان توحيدي و دين اسالم او را در اوج دانايي و توانايي قرار داده اند

بنابراين، چنين خداي مقتدري نيازي ندارد كه دست به كاري بزند كه با 
را در سنين مثالٌ بچه اي . صفات دانايي و توانايي او مغايرت داشته باشد

اگر قصد . پنج سالگي از مردم پنهان كنند كه مبادا دشمنانش او را بكشند
خدا از اين كار نشان دادن معجزه باشد، بايد گفت كه اين عمل نه تنها 

اگر قصد خدا از اين . معجزه نيست، بلكه هنرنمايي هم محسوب نمي شود
فقط ناتواني اعمال كار نشان دادن توان و قدرتش باشد، بايد گفت اينگونه 

چرا بايد خدا زحمت نگهداري از بچه اي را بر عهده . رساندمي و ضعف او را
 حتي بدون دخالت ،بگيرد كه به راحتي مي توانست مانند هر بچة ديگري

 امامي دم ،خدا زندگي كند؟ اين بهانه هم كه خدا مي خواهد در زمان نياز
ر وقت ظاهرش كند، يك دستش حاضر و آماده داشته باشد تا بتواند س
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وقتي خدا به گفتة پيغمبران در شش روز جهان . حرف پوچ و بي معناست
به اين بزرگي را از هيچ مي آفريند، آفريدن يك امام يا امامزاده براي او 

اگر هم قصد خدا اين باشد كه از تخم و .  نخواهد بوددشواريكار چندان 
اي بندگانش بفرستد، فكر بربه عنوان منجي تركة امامان شيعه كسي را 

چون پدران اين امام چه . مي كنم، بايستي به خدايي اين خدا شك كرد
تخم دو زرده اي براي خدا و بندگان او كرده بودند كه بخواهد حتماٌ 

  .فرزندي از آنها را به عنوان منجي به دنيا بفرستد
به اين : امام زمان پس از شنيدن اين بخش از سخنان من گفت 

   است؟فقط يك فريبكاري موضوع وجود و ظهور من به نظر شما ترتيب
ألة اما در مقابل حقايقي كه بازگو شد، مس! گفتم از نظر عقل بلي

 كه در زير سقف خانة من خود شما هستيد وجود دارد و آن ي همديگر
رو در روي من نشسته ايد و مدعي هستيد كه امام زمان مي . حضور داريد

حال با اين توضيحات، خود شما : بت به او گفتم در ادامة صح. باشيد
آيا  مي خواهيد ظهور كنيد؟ منظوري چرا و براي چهاصوالٌ بگوئيد كه 

  ؟! برداريد،بهتر نيست دست از اين ظهور كه يقيناٌ بي ثمر خواهد بود
راست مي گويي و عقل و خرد هم اينطور : خنده اي كرد و گفت 

موش كرده اي و آن اين است كه من اما يك نكته را فرا. حكم مي كند
همانطور كه قبالٌ گفتم، من در باور ايماني شيعيان . ناچارم ظهور كنم

آنها از اين كه مرا به غلط به حوزة ايمان آنها وارد كرده اند بي . وجود دارم
اكثر آنها حتي از داستان كودكانه اي كه براي بودن و غيبت و . خبرند

من براي آن گروه از شيعيان كه . ع ندارندظهور من ساخته اند، اطال
منتظر من هستند، ظهور مي كنم، نه براي كساني كه مي دانند مسألة 

  .من يك باور موهوم و خرافي است
شك و ترديدي . در اين موقع بي اختيار دچار شك و ترديد شدم

او مي گفت مي خواهد براي كساني كه . ناشي از سخنان اخير امام زمان
 در حالي كه خود او هم تأئيد كرده بود كه. يده دارند ظهور كندبه او عق

پس چگونه مي شود كسي كه وجود . حسن عسكري صاحب اوالدي نبوده
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ي مطرح كردم، تبسمبا او قتي اين پرسش را و خارجي ندارد ظهور كند؟
  : و گفت كرد 

راست مي گويي نا موجود نمي تواند ظاهر شود و تظاهر به بودن  -
ما فراموش مكن كه من به صورت عيني وجود ندارم، ولي به صورت ا. كند

  . ذهني وجود دارم
  .  نه در انظار،كنيد ميتوانيد در اذهان ظهورصورت شمادر اين :گفتم
وقتي چيزي يا كسي در ذهن انسانها باشد، مي شود آن را : گفت 

  . به گونه اي در ظاهر هم به نمايش گذاشت
  چطور؟: پرسيدم 

شما صد نفر را كه فيل يا فنجان را نديده اند، . ده استسا: گفت 
جمع كنيد و شرحي از بودن و شكل و شمايل فيل يا فنجان برايشان 

. بعد از آنها بخواهيد عكس آنها را بكشند يا عين شان را بسازند. بدهيد
 عكس و مجسمة مختلف از فيل و فنجان خواهيد هابدون شك شما صد

ن هم مثل فيل و فنجانِ نديده، در ذهن مومنين داستان امام زما. داشت
از اينرو متوليان شريعت مي توانند هر كسي را با هر شكل و . جا دارد

  . شمايلي به نام امام زمان براي شيعيان ظاهر و به آنها بقبوالنند
بخصوص اينكه مي دانستم از . استدالل منطقي وي را پذيرفتم
اي امام زماني كرده هها تن ادعگذشته هاي دور با همين ترفندها، د

با اين حال، اين پرسش مدام .  بسياري از آنها هم گرفته بودبودند و كار
در ذهنم پيدا مي شد كه اگر حرف او درست باشد، چگونه است كه وي 

حضور او براي من حضور ذهني نبود، بلكه  در حضور من نشسته است؟
ن را نه تنها با چشم و حضور عيني بود و به عبارت ديگر من امام زما

  .گوش، بلكه با دست و ديگر حواس خود احساس مي كردم
من او را به حمام بردم، شستم، لباس پوشاندم، شانه به موهايش 

  او از من . زدم، با هم غذا خورديم و اكنون با او مشغول گفتگو هستم
د كه در ركابش شمشير بزنند  ياراني پيدا كنتا كنم مي خواهد كه كمك

   .به ظهور خود جامة عمل بپوشاند بتواند بنا به روايات منقول و
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آن شب تا دم دماي صبح بحث و گفتگوي ما در اطراف همين 
دير وقت بود و هر دو . به اختصار شرح دادم دور مي زد كه موضوعات

 رختخوابي براي او پهن كردم و تنهايش گذاشتم كه بخوابد .خسته بوديم
  . با اين اعجوبة تاريخ چيست؟تا فردا ببينم تكليفم

 ،فرداي آن شب به علت دير خوابيدن، ديرتر از معمول بيدار شدم
به آشپزخانه رفتم تا براي ميهمان . اما امام زمان همچنان خواب بود
پس . تهيه صبحانه مدتي طول كشيد. ناخوانده ام صبحانه اي فراهم كنم

دن روشنايي روز به سالن، نن رفتم و با كنار زدن پرده و تابااز آن به سال
او در حالي كه در و . سالمي كردم و عليكي شنيدم. امام زمان بيدار شد

  :رختخواب نشسته بود و  چشمانش را مي ماليد گفت 
 بسيار خسته بودم و ، زياد خوابيدم، اينطور نيست؟و بعد افزود-

ر و او را به حمام بردم و گفتم آبي به س. رختخواب نيز گرم و نرم بود
صورت خود و شانه اي به موهاي پريشانت بزن، برگرد كه صبحانه حاضر 

دقايقي بعد به اتفاق او سر ميز صبحانه نشستيم و با اشتهاي كامل  .است
سپس هر . آنچه از نوشيدني و خوردني روي ميز چيده بودم صرف كرديم

  .يك روي مبلي فرو رفتيم تا به صحبت هاي شب قبل خود ادامه دهيم
همانطور كه مي دانيد، : تمان را با اين پرسش آغاز كردم صحب

هدف از ظهور شما در درجه اول انتقام گيري از بني اميه و بني عباس 
مي دانيد كه خالفت اين دو خاندان قرنهاست كه بر چيده شده . است
اينكه از نسل اين دو خاندان هنوز كساني باقي مانده باشند يا نه، . است

ا اين حال اگر هم تعدادي از تخم و تركه آنها هنوز زنده ب. معلوم نيست
بسياري از آنها . باشند، هر يك در گوشه و كنار اين جهان پراكنده هستند

مهمتر از . هم نمي دانند كه تبارشان به بني اميه و بني عباس مي رسد
همه اينكه كسي را نمي توان به گناه پدران هزار و اندي سال پيش آنها 

  .كردمجازات 
دومين مسأله اي كه قرار است به تدبير و به شمشير شما به مرحلة 

حكومتي كه قرار است . اجرا در آيد، ايجاد حكومت يا خالفت علوي است
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تا . بعد از دوران فرمانروايي شما با رجعت پدرانتان به ترتيب اداره شود
ست از اموري ا» رجعت « جايي كه در احاديث و روايات معتبر آمده است

ت تا به امروز به اين معنا كه از روز خلق. نداردكه در مشيت الهي جايي 
هيچ انساني كه غبار مرگ بر چهره اش نشسته است، به جهان باز نگشته 

سخن سخن . وقت هم باز نمي گردد و مطابق نص صريح قرآن، هيچ
اگر . خداست و پيغمبر اسالم كه شما خود را از اعقاب او مي شماريد

ي دانيم مري ممكن بود، حتماٌ در قرآن به آن اشاره اي مي شد و مچنين ا
  . توان گفت كه رجعت هم اتفاق نخواهد افتادپس مي. كه چنين نشده است

 كساني كه قصة ظهور شما را ،من به قطع و يقين بر اين باورم
  بلكهنوشته اند، عالوه بر اينكه انسان هاي عاقل و با شعوري نبودند،

از دين اسالم و قرآن و سنت نيز آنقدر نا چيز بوده كه حتي اطالعاتشان 
   .توجهي به اين مسائل بديهي و پيش پا افتاده نداشته اند

اگر خدا مي خواست در غياب پيغمبر خود امام داشته باشد و در 
نبودن امام زنده، امام زماني را به صورت پنهان براي بندگان خود 

چنانكه . بر خود طي آيه اي خبر مي دادنگهدارد، اين امر را توسط پيغم
مي  كه حال آن .يش پا افتاده آيه نازل كرده استبراي دهها مسألة پ

بينيم نه در باره امامت و نه در مورد امام زمان كوچكترين اشاره اي در 
احاديثي هم كه در اين باره روايت مي شود، فقط در . قرآن نشده است

كه اكثريت مسلمانان هيچ يك از اين در حالي . كتب شيعيان آمده است
مي  گويان و رافضي احاديث را قبول ندارند و محدثين آنها را دروغ

جايي كه در تاريخ مدون  در مورد گسترش عدل و داد نيز تا آن .شناسند
اسالم آمده است، نه تنها در زمان پيغمبر اسالم، بلكه در تمام دوراني كه 

المي حكومت مي كردند، مانند خلفاي هاي اسنحاكمان مسلمان بر سرزمي
راشدين، اموي، عباسي، فاطمي، عثماني و غيره كمترين نشاني از عدل و 

 سر دودمان ،چنانكه در زمان خالفت علي ابن ابيطالب. داد نمي يابيم
  . امامت نيز  خبري از عدل و داد نبود

 بعد از پايان فرمانروايي خلفاي اسالم كه همگي از بستگان پيغمبر
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 كه بر مبناي احكام ي مسلمانز قبيلة قريش بودند، در هيچ كشوراسالم و ا
به .  اثري از عدل و داد ديده نشده است،شدند قوانين اسالمي اداره مي و

 ساليان دراز اكثر مردم كشورهاي مسلمان در پي آن از نيزهمين علت 
 خالص هستند كه به گونه اي از اسالم و احكام و قوانين عصر جاهليت آن

شوند تا بتوانند همانند مردمان كشورهاي متمدن با قوانين عرفي و 
  .انساني زندگي خود را سر و سامان دهند

مي  دويست و اندي سال شما آمده ايد وحال پس از هزار و 
ظهور كنيد كه چه كنيد؟ كدام يك از دردهاي بي ! خواهيد ظهور كنيد

ا درمان كنيد؟ كشت و درمان جوامع اسالمي و پيروان مذهب شيعه ر
كشتاري كه قرار است در زمان ظهور خود راه بيندازيد، چه فايده اي 
دارد؟ قوم و قبيلة قريش كه صدها سال بر مردم كشورهاي مسلمان 
حكومت كردند، چه گلي به سر مردم مسلمان زدند، چه سودي به كساني 

ميان مردم كه پيرو دين اسالم بودند رساندند؟ كدام عدل و دادي را در 
ايجاد كردند؟ جز اينكه دمار از روزگار مردم در آوردند تا مشتي عرب به 
شكمبارگي، زنبارگي و ثروت اندوزي بپردازند؟ آيا فكر مي كنيد بشريت يا 
جامعه تشيع پس از سپري كردن تيره روزي هاي گذشتة خود نيازي به 

ونريزي و درد ظهور شما دارد؟ شمايي كه برنامة ظهورتان پر از خون و خ
  ارمغان كنيد؟است؟ مي خواهيد به بشريت چه چيز با ارزشي و رنج 

واقعيت اين است كه من در همين مدت كوتاه كه با امام زمان 
گفتگو و در بارة منش او تĤمل و تعمق مي كردم، او را يك آدم ساده، 

به عبارت ديگر، تصورم .  يافتمكنونيعامي و بي خبر از تحوالت دنياي 
ن بود كه اين امام اگر هم به دنيا آمده بود، به قول علماي شيعه در پنج اي

سالگي از پدر و مادر جدا و در جايي مثل چاه سردابة سامره پنهان شده 
او نه تعليم و تربيت ديده، نه به مكتب و مدرسه رفته و نه در محضر . بود

اطل يا در در غيبت كبرايش نيز گويا عاطل و ب. استادي تلمذ نموده است
 »هورقليايي«در عالم هفت خط، چاه بوده و يا به قول شيخ احمد احسايي 

  . وقتش را به بطالت مي گذرانده است
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نواب خاص او نيز آنقدر درگير جمع آوري خمس و سهم امام به 
اسم او بودند كه وقت و حوصلة آموزش دادن به اين فرزند امام را نداشتند 

 از باشد و يااد سالگي بي آنكه آموزشي ديده نتيجه اينكه او تا سن هفت
  . طريق معاشرت با اين و آن مطلبي آموخته باشد، بزرگ شده است

خداي تبارك و تعالي هم كالس درس و مكتب تعليم و تربيت 
با اين اوصاف جاي شگفتي نيست كه . ندارد كه او را آموزش داده باشد

ها اين. همنوعان خود نداردند زندگي امام زمان ما هيچ نوع آگاهي از رو
  .مجموعة شناختي بود كه من در همين مدت كوتاه از او به دست آوردم

  
  !ديدار دو موهوم

من حرف هاي تو را : امام زمان در پاسخ پرسش هاي من گفت 
هم خبر  ؟نمي دانستم ظهور چيستاصالٌ خودم هم . كامالٌ درك مي كنم

  .نداشتم كه روزي بايستي ظهور كنم
و دويست و اندي سال من بدون برنامه و هدف در تاريكي هزار 

و بي خانه كرده و براي خودم راحت و آسوده شيعه مطلق ذهن مسلمانان 
مي  كردم،البته بعضي مواقع كه حواسم را جمع مي . نشسته بودمخيال 

حجت ابن الحسن، «شنيدم كه جماعتي از مردم داد و فرياد مي كنند كه
تعجب مي كردم و هم من از شنيدن اين سخنان . »عجل اهللا تعالي فرجه

به همين علت هم توجه چنداني به جيغ و .  را نمي فهميدمهم منظور آنها
تا اينكه چندي پيش فرشته اي به نام جبرئيل پيش من . داد آنها نداشتم

  .عجله كن خداي تبارك و تعالي احضارت كرده است :آمد و گفت 
 و  ، ولي نمي دانستم خدا چيستمن هم اسم خدا را شنيده بودم

  ؟چه كاري داردبا من ه است و  چه كاروكيست 
 تجسم ، جبرئيل به اين شكل و شمايل كه مي بينيدخواستبه 
گويا پدر فرضي من حسن عسكري اين شكل و شمايل را . پيدا كردم

   . رفتيمبه ديدار خدااو  در معيتسپس . داشته است
با دقت خاصي ايشان  شديم، داخوقتي وارد بارگاه و محل جلوس 
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مرا برانداز كرد و به شكل و قيافه و سر و وضعم دقيق شد و بعد با تعجب 
  :از جبرئيل پرسيد 

  ست؟  اين بابا محمد بن الحسن العسكري-
 !بلي: جبرئيل گفت 

  به درد ظهور بخورد؟اين بنده  فكر مي كني :دا پرسيد خ
  : جبرئيل سري تكان داد و گفت 

  .، شايدبپردازيمسر و وضع او  به ياگر قدر -
  :تكان داد و گفت با ترديد خدا سر خود را 

ولي حتماٌ اين كار را بكن، چون با حال و ! با اينكه باور نمي كنم -
  .، به نظر ما ظهورش نتيجه اي نخواهد داشتاحوالي كه او دارد

  .حتماٌ اين كار را خواهيم كرد: جبرئيل گفت 
  :ب به من فرمود در اين هنگام خدا خطا

  مي داني كه وقت ظهورت فرا رسيده است؟ 
را شنيده بودم، اما نمي دانستم معني  با اينكه من بارها كلمة ظهور

. آن چيست و غرض از ظهور چه مي باشد و اصوالٌ به چه دردي مي خورد
  :از اينرو گفتم 

  ! نه-
  ؟نمي داني  معني ظهور راخواهي بگويي كهمي: جب گفت خدا با تع

  !همينطور است: گفتم 
 نگه داشته ايم كه بيش از هزار سال تو را: اين بار با عصبانيت گفت 

  كني، حال مي گويي نمي داني ظهور چيست؟يك روزي ظهور 
حضرت باريتعالي، : در اين هنگام جبرئيل دخالت كرد و گفت 
مي دانيد كه او در . تاكنون كسي در بارة ظهور با او صحبت نكرده است

 ،ها در تاريكخانه ذهن شيعيان بودهل همة اين سالها هميشه تك و تنطو
به مكتب و . نه با كسي تماس داشته و نه با كسي معاشرت كرده است

. مدرسه هم كه نرفته و استادي هم نداشته است كه او را تعليم دهد
   كه ظهور چيست؟بداندچگونه مي خواهيد 
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ه اين ترتيب چطور مي پس ب: خدا با تعجب سري تكان داد و گفت 
   ؟  رساندانجام ي آغاز و به سر ود برنامة ظهور را با چنين موجودِش

بايستي كسي را پيدا كنيم كه داستان ظهور را به : جبرئيل گفت 
 ، پيروان مذهب شيعه باور دارند، براي او شرح دهد تا بداندكهگونه اي 
 در  بعد هم اعمالي كه.او را اين همه ايام نگه داشته ايم براي چه كيست و

  .بايد انجام دهد، به وي بياموزيمزمان ظهور 
بعد از قرنها كه به خواستة علماي ! بيا و درست كن: خدا گفت 

شيعه زحمت نگهداري امام زمانشان را كشيده ام، اكنون كه زمان ظهور او 
  .فرا رسيده است، بايستي به امامشان درس ظهور بدهيم

اگر ارادة خدا بر ظهور او قرار گرفته . نيستچاره اي : جبرئيل گفت 
  . است، ناچاريم چگونگي آن را برايش روشن كنيم

خدا كه پاك از بي اطالعي من از جريان ظهور عصباني شده بود، 
  :خطاب به جبرئيل فرمود 

هم اكنون او را بردار و ببر و .  من كه عقلم به جايي قد نمي دهد-
داستان امام زمان و ظهور او را سر هم يكي از همان آخوندهايي را كه 

كرده است، از قبر بيرون بيار تا قصة ظهور را تمام و كمال برايش تعريف 
جبرئيل  .ببينيم چكار بايد كردپس از آن او را برگردان پيش ما كه . كند

  . با گفتن لبيك دست مرا گرفت و از پيش خدا بيرون آمديم
  

    ظهور طراح با يديدار
ود كه در معيت جبرئيل به اصفهان و به مسجد جامع شب هنگام ب

 مشهور داستان امام راويانكه محل دفن مال محمد باقر مجلسي، يكي از 
  .ظهور اوست رسيديمطراح زمان و 

به امر جبرئيل، مال محمد باقر مجلسي با كفن پوسيدة خود از زير 
خر رسيده و كه دنيا به آ مالي پير به تصور اين. خروارها خاك بيرون آمد

با ترس و وحشت به خواندن آياتي از قرآن . روز قيامت آغاز شده است
  .پرداخت و سپس به توبه و استغفار مشغول شد
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جبرئيل كه از نگراني توام با وحشت مجلسي به خنده افتاده بود، 
ما اينجا آمده ايم تا از زبان . مال، هنوز روز قيامت آغاز نشده است :گفت 

  .م زمان و ظهور او را بشنويمتو داستان اما
  :مجلسي با شنيدن سخن جبرئيل با تعجب و حيرت پرسيد 

  ؟!امام زمانكدام ! داستان كدام -
  .محمد ابن الحسن العسكري است: جبرئيل گفت 

 بن الحسن حيرت كرده بود، چون محمد مجلسي كه از شنيدن نام 
نفس راحتي خيالش از جانب فرا رسيدن واقعة روز قيامت آسوده شد، 

  :كشيد و گفت 
آنچه من در بارة امام زمان نوشته ام، مربوط به سالهاي !  فرزند-

داستان وي و قضية ظهور او زير خاك مرگ كه سالهاي مديد . پيش است
بر چشم و ذهن و تن و روان من نشسته است، مدفون شده و من چيزي 

ين داستانها در همة ا. به كتب من رجوع كنيد. از آن را به ياد نمي آورم
  . آنها نوشته شده است

           چون ظهور امام زمان نزديك است،: جبرئيل به مجلسي گفت 
مي خواهيم ببينيم اين ظهور چگونه انجام مي گيرد؟ با توجه با اينكه 
هنوز هم تنها مأخذ و سند معتبر در اين باره نوشته هاي شماست، از 

  . اين داستان را بشنويماينرو، مي خواهيم از زبان خودتان 
مجلسي، با شنيدن سخنان جبرئيل به فكر فرو رفت و سعي كرد به 
. گذشته باز گردد و چگونگي تهيه و تنظيم اين داستان را به خاطر بياورد

از . گويي بازگشت او به گذشته برايش مشكل بود. سكوت او طوالني شد
  :اينرو جبرئيل با مالطفت گفت 

سالمي خود را به ياد مي آوريد؟ آيا زماني كه  آيا دوران شيخ اال-
  بحاراالنوار را مي نوشتيد خاطرتان هست؟
چيزهايي به نظرم مي رسد، اما : مجلسي با تكان دادن سر گفت 

  .دقيقاٌ همه چيز را به ياد نمي آورم
جبرئيل پس از خواندن چند ورد و فوت كردنش به صورت مجلسي 
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  حاال چطور؟ :پرسيد 
حاال . كم كم دارد به يادم مي آيد: ز دقايقي گفت مجلسي پس ا

به فرمان او به شيخ . من خود را در زمان شاه سليمان صفوي مي بينم
براي اينكه در مقام شيخ االسالمي اثري از خود . االسالمي منصوب شدم

باقي بگذارم، شروع به جمع آوري و تعبير و تفسير احاديث و رواياتي 
در . و ائمة اطهار نقل شده بوداسالم  از پيغمبر كردم كه اينجا و آنجا

ضمن خود نيز بنا به سليقة شخصي مطالبي را از زبان ائمه و به روايت 
اشخاص شناخته شده، نقل و در جلد سيزدهم بحاراالنوار به رشتة تحرير 

  .كشيده ام
ممكن است . برگرديم به داستان چگونگي ظهور: جبرئيل پرسيد 

   ما شرح بدهي؟نحوة ظهور را براي
  : تأمل گفت  با،مجلسي كه هوش و حواس خود را باز يافته بود

 ما داستان امام زمان و ظهور ايشان را در زماني كه پس از ساليان -
دراز باالخره شيعيان به كمك شمشير قزلباشان صفوي صاحب حكومت و 

كه دليل عمدة اين امر آن بود . سرزمين شده بودند، تهيه و تنظيم كرديم
چون نمي اين خاندان شاه اسماعيل صفوي و در پي او ديگر پادشاهان 

خواستند زير بار خالفت سني مذهب عثماني كه ايران را نيز در جرگة 
با توسل جستن به مذهب مي خواستند . ممالك مسلمان مي شمرد بروند

اما چون چيز . دارند ومت خود را از خالفت آنها جدا نگاه حك،شيعه
 شيعه و شيعيگري نمي دانستند، با دعوت از علماي مذهب چنداني از

شيعه كه اكثراٌ در جبل عامل و حله و كوفه و بحرين و احساء به سر مي 
  . بردند، به فكر تهيه و تنظيم اصول شريعت مذهب شيعه و فقه آن افتادند

مالياني كه به اين مناسبت به ايران آمده بودند، از يك طرف با 
العي شاهان صفوي از مذهب شيعه و از طرف ديگر براي آگاهي از بي اط

كوبيدن ميخ تشيع در ميان مردم مسلمان ايران كه اكثراٌ سني مذهب 
بودند و مهمتر از همه براي استحكام بخشيدن به موقعيت متزلزل چند 

يكي از اين . صد سالة خود، دست به ساختن احاديث و روايات جعلي زدند



                                    هوشنگ معين زاده                         حكايت من و امام زمان،ظهور  

٥٢ 

ت مختص امام زمان و در غياب ايشان بر عهدة جعليات آن بود كه حكوم
. علماي مذهب شيعه است و از طريق آنها به پادشاهان واگذار مي شود

آنها براي از . موقعيتي استثنايي بود كه به چنگ علماي شيعه افتاده بود
دست ندادن اين موقعيت، از پادشاهان صفوي دست خط ها و فراميني 

  . بودگرفتند كه بسيار شگفت انگيز 
شيخ نور الدين، علي بن الحسين ( شاه طهماسب اول به محقق ثاني

  : گفت كه به ايران دعوت شده بود )عامليبن عبدالعالي كركي 
چون تو نايب امام زماني و من فقط . تو به پادشاهي سزاوارتري«  -

  . »!!كارگزار تو هستم و به امر و نهي تو قيام مي كنم
 عام احكام اين شيخ االسالم را واجب همين پادشاه با صدور حكمي

 او را نايب االمام توصيف و نيزدر حكم ديگري . االطاعه اعالم كرده بود
  :دستور زير را به تمام اركان نظام خود صادر مي نمايد 

ما مقرر فرموديم كه سادات عظام و اكابر و اشراف فخام و امراء و « 
را مقتدا و )محقق كركي(اليهوزراء و ساير اركان دولت قدسي صفات مومي 

پيشواي خود دانسته، در جمع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانيده، 
آنچه امر نمايد بدان مامور و آنچه نهي نمايد بدان منهي بوده، هر كس را 
از متصديان امور شرعيه ممالك محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد، 

انسته، در عزل و نصب معزول و هر كس را كه نصب نمايد منصوب د
  .»مزبورين به سند ديگري محتاج ندانند

علماي مذهب شيعه : مجلسي در ادامة صحبت هاي خود گفت 
پس از قرنها در تنگنا و در حالت تحقير به سر بردن، فرصتي پيدا كرده 

درست است كه . بودند كه مي بايستي از آن كمال بهره را ببرند و بردند
 علما مستقيماٌ در حكومت آنها شريك نبودند، ،يدر زمان پادشاهان صفو

به اين . ولي به تعبيري بعضي از آنها باالي سر پادشاهان قرار داشتند
ترتيب در زمان سلسلة صفويه عالوه بر مردمان عادي كه به ضرب شمشير 
قزلباشان لباس تشيع پوشيده بودند، خود پادشاهان هم با قصه هايي 

مري امام زمان كه در زمان غيبت كبري، نواب مبني بر حكومت مادام الع
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مداران مذهب شيعه  عامشان عهده دار آن هستند، تحت سيطرة شريعت
  . در آمده بودند

خود شما چقدر به مطالبي كه نوشته ايد، اعتقاد : جبرئيل پرسيد 
  داشتيد؟

اصل . ، فرع قضيه استنوشته ايماعتقاد ما به آنچه : مجلسي گفت 
ه چطور اين مطالب را به مردم قبوالند و در اركان ثابت قضية اين بود ك
آنچه مسلم است ما در مورد اصل قضيه موفق بوديم و . ايمانشان جا داد

اينكه خودمان هم به گفته هاي خود باور داشتيم يا نه چندان مهم نبود 
  .كه آن فرع قضيه بود

يك پرسش اساسي وجود دارد كه ميل : اين بار جبرئيل گفت 
يم پاسخ آن را از زبان شما بشنويم؛ آن اينكه آيا امام حسن عسكري دار

  نام محمد داشت يا نه؟ه اوالدي ب
ز ديد عقل و بينش خرد اگر ا: مجلسي خندة تلخي كرد و گفت 

چنانكه كسي هم . ايشان صاحب فرزند نبود! گويم خيربپرسيد، مي
باور ايماني بپرسيد، اما اگر از نظر .  او را ثابت كندبودننتوانست بچه دار 

مي گويم؛ بلي، امام حسن عسكري پسري داشت كه بر مبناي يك حديث 
  . از پيغمبر اسالم، ما شيعيان نامش را محمد گذاشتيم

مي دانيد كه در حوزة ايمان، شما مي توانيد هر كار نشدني را ادعا 
از شكافتن دريا، زايش از مادر باكره، شق القمر كردن، باردار شدن . كنيد

مرد عقيم، همه از ديد ايماني از يك حوزه آب مي خورند و باورمندان به 
  . آنها ايمان مي آورند و معتقد مي شوند

فراموش نكنيد كه اينگونه امور به همين سادگي كه مي گويم 
براي باوراندن چنين موضوعاتي بايستي كلي عوام فريبي . عملي نيست

، حديث جعلي ساخت و روايات  پيدا نمودكذابكرد، دروغ گفت، شاهد 
نخست با تهديد و . نادرست نقل كرد و همزمان به چند حربة متوسل شد

دوم، . ارعاب و خشونت بايد تا پاي مرگ به قبوالندن آن دروغ پيش رفت
سوم، از جهل و ناداني . با تحبيب و تشويق و تطميع طرف را مجاب نمود



                                    هوشنگ معين زاده                         حكايت من و امام زمان،ظهور  

٥٤ 

شتر به خاطر تنبلي به و ايمان كور كساني كه از سر خوشباوري و بي
  .پيروي از يك مذهب مي گروند بهره برد

. در زمان صفويه خوشبختانه ما هر سة اين ابزار را در دست داشتيم
اگر شيعه . دادبر باد مي را اگر كسي شيعه نمي شد سر خود و دودمانش 

وقتي هم مذهب شيعه را . دريافت مي كردمي شد پاداشي به حد وفور 
ار بود ما علما را به عنوان رهبران و برگزيدگان شريعت مي پذيرفت، ناچ
. در آنوقت هر سخن ما برايش حجت شمرده مي شد. خود قبول كند

چنانكه مي دانيم پادشاهان صفوي براي اجراي امر ما هيچ بهانه اي را از 
حرف حرف ما و منطق منطق شمشير قزلباشان . هيچكس نمي پذيرفتند

ه حسن عسكري صاحب فرزندي بوده، به كسي وقتي ما مي گفتيم ك. بود
  :نيامده بود، بپرسد 

 طرح اين سئوال، ي عقيم، چطور صاحب فرزند مي شود؟ يك مرد
. درنگ مهدور الدم محسوب مي شد مطلق و گناه كبيره بود و طرف بيكفر

يا گردنش را مي زدند و يا به خام خوران پادشاهان صفوي مي سپردند 
  . خام بخورندكه گوشت بدنش را خام 

رواياتي كه دال بر ظهور امام زمان در كتاب خود : جبرئيل پرسيد 
آورده اي چه صيغه اي هستند؟ مگر امامان علم غيب داشتند كه بدانند 
در چند نسل بعدي خود، امام زماني ظهور و چنين و چنان خواهد كرد؟ 

يغمبر مگر خود شيعيان مدعي نيستند كه آنها به دليل بستگي نسبي با پ
اسالم به مقام امامت رسيده اند؟ وقتي خود پيغمبر اسالم به صراحت 

، چگونه است كه فرزندان دختري »از غيب خبر ندارد« گفته است كه
و بم و زير  دادندل از گذشته و آينده خبر مي ايشان آن طور مثل بلب

   .كردندحركات امام زمان را در زمانهاي بسيار دور پيش بيني مي
مي  با توضيحاتي كه دادم فكر: و گفت ري تكان داد مجلسي س

 ةچون استدالل شما در بار.  نيازي به پاسخ اين پرسش نباشدكردم
در تأئيد نظر شما بايد . پيغمبر اسالم پاسخگوي همه اين پرسش هاست

بگويم كه ما به داليل خاصي كه اهم آن پايه گذاري فقه شيعه توسط 
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غلو در بارة عظمت و اهميت مدرسه او و جعفر ابن محمد باقر بود، با 
، بهانه اي به دست مي خواندند وي درس مدرسهاينكه چهار هزار نفر در 

مي  ين چهار هزار شاگرد هر روايتي كهآورده بوديم تا بتوانيم به نام ا
بوديم كه ما غافل از آن ن. خواستيم، بسازيم و به خورد مردم بدهيم

از جمله اين كه از امام جعفر صادق . گرفت خواهند مسلمانان بر ما ايراد
چطور مي شود اينهمه روايت نقل كرد؟ زيرا اگر ساعات خواب و خورد و 
خوراك و وضو و نماز و ديد و بازديد و رسيدگي به امور اموال و امالك و 
خدم و حشم و حرمسراي پر رونق وي را هم در نظر نگيريم، عمر او براي 

مهمتر از همه . و نقل شده است تكافو نمي كرداين تعداد روايت كه از ا
اينكه اين حضرت صدها حديث از خود و از گذشتگانش در بارة امام زمان 

در حالي كه وي در . نقل كرده كه همة آنها به امور غيب مربوط مي شود
  .زمان حياتش حتي خبر از ساعات بعد خود نداشت

 را مي توانست  اگر جعفر صادق عالم به امور غيب بود و آينده
ببيند، پيش از هر چيز بايستي خبر از مرگ فرزندش مي داشت كه باعث 
آبرو ريزي او در مسألة امامت نشود و سبب نگردد كه ما ناچار شويم براي 
رفع و رجوع اشتباه او و بي اعتبار نشدن موضوع امامت، گناه آن را به 

را خود داناي مطلق دامان خداي » بداء« و با ابداع.گردن خدا بياندازيم
  :آلوده به ندانم كاري و پريشان احوالي سازيم و بگوئيم 

  . »خدا از گزينش خود در بارة اسماعيل باز گشت«
البد مي دانيد كه در مذهب شيعه ادعا مي شود كه امام از طرف 

كه از طرف  اين ادعا، وقتي اسماعيل بن جعفر با. خدا برگزيده مي شود
ن است معني آن اي.  پدر انتخاب شده بود، مي ميردخدا به امامت بعد از

 و نمي دانست كه اسماعيل قبل از پدرش كه خدا هم از آينده بي خبر بود
همين مسأله سبب شد كه بسيار بر ما ايراد بگيرند و بگويند . خواهد مرد

انتخاب اسماعيل هيچ ربطي به خدا نداشت و اين جعفر صادق بود كه 
. ه، اسماعيل را به وليعهدي خود انتخاب نموده بودبدون آگاهي از آيند

 در ميان پس از مردن او نيز خود وي فرزند ديگرش موسي كاظم را
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  .  نه خدا است، به جانشيني برگزيدفرزندان متعددش
، به سادگي مي توان به اين آيندهاز اينرو با توجه به بي خبري او از 

ضرت در بارة امام زمان نقل نتيجه رسيد كه تمام احاديثي كه از اين ح
شده است، همگي ساختگي و جعلي و فاقد ارزش و اعتبار است و در 

هريك از اين . نتيجه انتخاب امام هم از طرف خدا يك دروغ محض است
 پسر ارشد خود را به عنوان وصي ،حضرات مطابق آداب و رسوم اعراب

خب خدا قلمداد خود انتخاب مي كردند كه ما شيعيان آنان را امام و منت
  . مي كرديم

با اين تفاصيل، آيا  :جبرئيل با شنيدن سخنان مجلسي پرسيد 
ظهور امام زمان به گونه اي كه در كتاب خود آورده ايد، عملي است؟ 

  فايده اي براي مسلمانان بخصوص پيروان مذهب شيعه دارد يا نه؟
به ود، تنها پديدة امام زمان يا مهدي موع ببينيد؛:  گفت لسيمج

 و به اين پديده به گذشته هاي بسيار دور. شودمذهب شيعه منحصر نمي 
از آئين مجوس گرفته تا دين يهود و . گردداديان و مذاهب پيشين بر مي 

مذهب نصارا و حتي در شريعت تسنن، همه براي خود مهدي موعودي 
ما هم براي اينكه از اين قافله عقب نيفتيم، امام دوازدهم را كه . دارند

هيچكس او را نديده بود، مهدي موعود خود قلمداد كرديم و به پيروانمان 
  .قبوالنديم

در اسالم همانطور كه مي دانيد، نخستين بار عمر ابن الخطاب پس 
از مرگ پيغمبر اسالم، به سبب عالقه اي كه به ايشان داشت، عنوان كرد 

 روزي بر  وكه رسول خدا نمرده، بلكه مانند عيسي به آسمان رفته است
هركس بگويد پيامبر مرده است او را با شمشير پاسخ مي دهم . مي گردد

اما اين امر با مخالفت ابوبكر روبرو شد و خطاب . كه نوعي مهديگري بود
  :به عمر و ديگران گفت 

محمد بنده و رسول خدا بوده و مثل هر انساني عمرش به پايان  «-
  .»است نه بندة خداعمر ابدي مخصوص خد. رسيده و مرده است

كسي كه در ميان مسلمانان صدر اسالم به اولين پس از آن نيز 
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مهدي موعود ملقب مي شود، محمد بن حنفية فرزند علي ابن ابيطالب 
پيروان او پس از مرگش، مدعي شدند كه او نمرده، بلكه در كوه . است

. درضوي اقامت دارد و در آينده براي دفع ظلم و ستم ظهور خواهد كر
در ميان مسلمانان كه ديگر بعد از آن هم دهها و صدها مهدي موعود 

  .  همگي اهل سنت بودند مطرح شدند و فراموش گشتند
بخت شيعه اثني عشري در اين بود كه با تمام مشكالت توانست 

شانس بزرگترش اين بود كه امام يازدهم، . امامت را به عدد يازده برساند
شيعه از اين مذهب  به همين علت علماي .حسن عسكري اوالدي نداشت

بهانه استفاده كرده و با ادعاي وجود فرزند به دنيا نيامدة حسن عسكري، 
امامت را به دوازده رساندند و اين شاخه از شيعيان را دوازده امامي 

ود را مهدي موعود با اين تفاوت كه امام دوازدهم خ. ناميدند و ختم كردند
ه بتوانند با پوشاندن رخت غيبت به تني كه وجود  ناميدند كو امام زمان

   .خارجي نداشت، فلسفة امامت را بدون حضور او ادامه دهند
از گذشته هاي دور بشر به علت ترس و : مجلسي در ادامه گفت 

كسي كه . ضعف و ناتواني، خود را نيازمند ظهور يك منجي مي دانست
مهدي موعود يكي از . ن كندبتواند دردها و رنج هاي بي درمان او را درما

اگر امام زمان شيعيان در همين حد و حدود باقي مي . اين منجيان است
ماند، ما هم مانند ديگر اديان و مذاهب فقط عنوان مي كرديم كه امام 
زماني داريم كه روزي ظهور خواهد كرد تا عدل و داد را در جهان 

بسياري از .  قبول بودبدون ترديد يك ايدة بسيار خوب و قابل. بگستراند
مردم نيز آن را چه به عنوان باور مذهبي و چه به صورت يك آرزو و اميد 

اما مشكل از آنجا پيدا شد كه در زمان ساختن قصة امام . مي پذيرفتند
ردشان پر از اهل زمان، شيعيان در شرايطي زندگي مي كردند كه گرداگ

شيعه را به داليل عقلي كه به هيچ عنوان فلسفة مكتب تسنن بود، كساني 
 امام حسن در چنين شرايطي اولين مشكل. و شرعي قبول نداشتند

با . فرزند ذكور و اناث ندارددانستند كه او عسكري بود كه همگان مي 
ساختن جعلياتي در بارة ازدواج و تولد فرزند او  عده اي دست بحال،اين
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  . ي آمدزدند كه به عقل هيچ آدم صاحب درك و شعوري جور در نم
. دومين مشكل امام زمان ما به سبب حضور نواب خاص ايشان بود

آنها در يك محدودة خاص، جز جمع آوري خمس و سهم امام و نذورات 
. دادند و هيچكس را هم به حريم خود راه نمي دادندكار ديگري انجام نمي

خواهي حتي براي راست و ريس كردن آينده مذهب شيعه نيز  آنها با خود
ترسيدند چون مي . مشورت نمي كردندگفتگو و يچ يك از عقالي قوم با ه

  . كه دستشان رو شود، دروغشان فاش گردد و آبرويشان بريزد
 بدنواب بي انصاف و . سومين مشكل، محل اقامت امام دوازدهم بود

سليقه به جاي اينكه امام خود را حداقل مانند محمد بن حنفيه به كوهي 
او را به چاه سردابة . خوب و مطبوع به سر بردبفرستند كه در هواي 

ساله در ته چاه چطور سامره فرستادند؛ بي آنكه بگويند كه اين بچه پنج
چه كسي در چه زماني  چه كسي از او پرستاري مي نمايد؟كند؟زندگي مي

مي برد؟ و بسياري از مسائل  براي ايشان خورد و خوراك و پوشاك و غيره
  .اندن در چاه را غير ممكن و غير عملي مي سازدديگر كه بودن و زنده م

نواب خاص . مشكل بعدي، طول عمر امام در غيبت صغري بود
مدعي بودند كه امام دوازدهم از نطفة حسن عسكري و از مادري از ميان 

بنابراين، ايشان . زنان متعدد با نام هاي گوناگون متولد گرديده است
 مو كند و بالطبع مثل هر انسانيبايستي مانند هر بچة ديگري رشد و ن

حدود هفتاد سال در يك محيط نا مناسب بدون خورد و . يك روزي بميرد
خوراك و وسائل ضروري زندگي، چگونه مي شود بچه اي را زنده 

در . نگهداشت و مدعي شد كه اين بچه هفتاد سال هم عمر كرده است
او كه همگي هيچ يك از پدران »طبيعي«حالي كه همه مي دانند كه عمر

. در ناز و نعمت و رفاه و آسايش زندگي كرده بودند، به هفتاد نرسيده بود
پدران امام دوازدهم، اكثراٌ باستثناء تني چند از يازده تن، همگي در 

حال چگونه است كه اين امام در ته چاه با . جواني و ميانسالي مرده بودند
د مي كرد، اينهمه ايام مشقاتي كه بودن در چاه به تن و جان ايشان وار

  . زنده مانده باشد
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به نظر شما چرا اين امام را : در اين جا جبرئيل از مجلسي پرسيد 
در چاه سردابة سامره مسكن داده بودند؟ آيا جاي بهتري براي نگهداري او 

  نداشتند؟
البد مي دانيد كه ابداع كنندة اين دروغ، : مجلسي با تأثر گفت 

ها  رسم بود كه روغن فروش آن زماندر. روش بودعثمان بن سعيد روغن ف
روغن را در داخل خيك مي ريختند و در سردابه هاي گودي كه معموالٌ 

  .به آب مي رسيد و محل نسبتاٌ خنكي بود انبار مي كردندمثل چاه هم 
وقتي از عثمان بن سعيد محل اختفاي فرزند خردسال حسن 

 ممكن ظرش مي رسيد كهعسكري را مي پرسيدند، تنها جايي كه به ن
يك بچه را مانند خيك هاي روغن پنهان كرد، همان سردابه اي بود است 

 او و فرزندش جايي كه جز. ا نگهداري مي كردكه روغن هايش را در آنج
 اينكه آن دو براي جا به مضافاٌ. هيچ كس ديگر به آنجا دسترسي نداشت

دابه بروند كه خود  خيك هاي روغن ناچار بودند روزانه به اين سرجايي
به  . دليل ديدن امام دوازدهم قلمداد كرد آمدها را مي شداين رفت و

همين علت هم وقتي بعضي از پرداخت كنندگان وجوهات، از او و 
 ما وجوهاتدند، مي پرسيدند كه نايب امام بوتمام  سال 45فرزندش كه 

  چگونه و به چه وسيله به دست امام مي رسد؟
 براي پنهان ماندن از ديد ما اين وجوهات را« :د  در پاسخ مي گفتن

  . » در خيك روغن مي گذاريم و تحويل امام مي دهيمعوامل خليفه
 امام زمان در مسكن دادنمجلسي پس از روشن كردن علت 

   :سردابة سامره، سخنان پيشين خود را چنين ادامه داد 
شت كه  چهارمين نايب ايشان نيز در زمان مرگش يا بچة خلفي ندا

كليد در سردابة امام را به دستش بسپارد و يا اينكه كسي آمادگي 
رو ناچار شد چند روز پيش از از اين.  قفلي اين دكان را نداشتپرداخت سر

او . مرگش دكان را تعطيل كند و امام دوازدهم را به غيبت كبري بفرستد
م را كه هر كس بعد از اين ادعاي ديدار اما »توقيع«يكبا عرضه كردن 

 فكر مي كرد در اين دكان را براي هميشه تخته كرده ،بكند دروغگو است
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اما غافل از اين بود كه ديگراني هستند كه با بسته شدن اين باب و . است
خاموش شدن چراغ دكان نواب خاص، پيش بيني باز كردن دكان نواب 

وده از آنچه نواب خاص گشعام را كرده اند؛ دكاني به مراتب پر رونق تر 
با اين همه مشكالت كه بر سر راه شيعيان قرار داشت و شمه اي از  .بودند

در زمان شاهان صفويه كه كار به دست ما افتاد، با اينكه . آنرا بازگو كردم
مي خواستيم سر و ساماني به پراكنده گويي هاي محدثين و مفسرين و 

 چاره اي محققين شيعه بدهيم، اما موضوع آنچنان درهم و برهم بود كه
 مگر اينكه همة گفته ها و نوشته ها به همان صورتي كه بوده باقي ،نبود

  .  بماند و دست به تركيب آنها زده نشود
اوالٌ، اگر ما مي خواستيم : ست كه  ااگر بپرسيد چرا؟ پاسخ اين

دست به تركيب آنها بزنيم كه اكثراٌ به قلم كساني تهيه شده بود كه ما 
باعث مي شد كه بسياري . ب شيعه قلمداد كرده بوديمآنها را عالمان مذه

 در نتيجه به زير بناي  واز مسائل ديگر هم مورد نفي و انكار قرار بگيرد
دوم اين كه خود من با تمام اقتداري كه در .  صدمه وارد شوداين مذهب

مقام شيخ االسالمي داشتم، اگر مي خواستم كمترين تغييري در آنها 
ي يك ال قبا گرفته تا بچه آخوندهاي بي سواد و بدتر از بدهم، از طلبه ها

همه فقها و مجتهديني كه چشم طمع به مقام من دوخته بودند؛ چنان 
آنها حتي به . دماري از روزگارم در مي آوردند كه آن سرش نا پيدا بود

راحتي مي توانستند مرا تكفير كنند؛ تكفيري كه با هزار قسم و آيه هم 
  .ي آمدهاي آن نجات پيدا كردنمي شد از شر پ

ديگر اينكه ما در مقابل اهل تسنن و چهار امام مشهور آنها، يعني 
سران شريعت حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي ناچار بوديم به مذهب 
شيعه كه آنرا مذهب جعفري مي ناميديم، تكيه كنيم و تمام احاديث و 

 و بدان ها پاي بند روايات را از جعفر صادق و ديگر امامان شيعه بگيريم
احاديث و روايات منقول از اين امامان و بخصوص جعفر صادق را . باشيم

كه توسط پيشينيان در كتبشان آمده بود، نمي شد عوض يا اصالح كرد، 
  .زيرا در آن صورت اعتبار امامت آنها نيز به زير سئوال مي رفت
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 بودن ساليان دراز به علت در اقليت بودن مذهب شيعه، نا معلوم
تعداد امامان و بيكاره بودن اكثر آنها، ما ناچار بوديم براي ادامة كار اين 
شعبه از مذهب شيعه، حديث و روايت دروغين جعل كنيم تا اين امامان 

اگر خوب و به دقت به . در ميان پيروان خود ارزش و اعتباري پيدا كنند
ند كه با جعل علماي شيعه بوداين  امامان توجه كنيم مي بينيم كهوضع 

احاديث و روايات دورغين براي امثال امام علي، امام حسن، امام حسين، 
 امام جعفر صادق و ديگران كه غير از م زين العابدين، امام محمد باقر،اما

نام امامي امتياز ديگري نداشتند، آنها را تافتة جدا بافته از عموزادگانشان، 
           در هيچ  يك از آنانه هيچوگرن. بني اميه و بني عباس جلوه دادند

آنها . زمينه اي صاحب راي و درايت و دانشي، حتي دانش فقهي نبودند
نيز مانند اكثر اعراب با ثروتي كه از غنائم به دست آورده بودند، براي 
خودشان يك زندگي پر از تجمل فراهم كرده و به خوش گذراني مشغول 

شان نبودند، بلكه حتي درد اسالم و آنها نه تنها به فكر پيروان. بودند
در شرح سرگذشت زندگي هيچ يك از آنها نكتة . مسلماني هم نداشتند

روشني دال بر دلسوزي اين عده به حال مسلمانان ديده نمي شود و اين 
  .را همة مورخين و محققين بي طرف زمانشان به صراحت نوشته اند

حافظه اش مانند به درخواست جبرئيل، مال محمد باقر مجلسي كه 
دوران حياتش به خوبي به كار افتاده بود، علت و چگونگي و اتفاقاتي را كه 

قصة ظهور . در زمان ظهور و پس از آن خواهد افتاد به تفصيل بازگو كرد
بود كه باور كردني به نظر و مرگبار آنچنان مهيج و پر از حوادث خونين 

  . نمي رسيد
 طوالني بود كه تنها به چند سخنان مجلسي در باره ظهور بسيار

  :  آن اشاره مي كنم نكتة مهم
          اولين و مهمترين مسأله اي كه در قصة ظهور جلب توجه -

بر خالف تمام تبليغاتي كه در بارة ست كه ظهور امام زمان  امي كند، اين
صالح و مصلحت . ، هيچ ربطي به اسالم و مسلماني ندارداندراه انداخته  او

اگر .  از مسلمانان نيز در اين واقعه مد نظر قرار نگرفته استهيچ يك
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منظور از   را بخواند متوجه مي شود كهكسي با اندك تأملي داستان ظهور
صاحب  .بين اوالد عبد مناف است ما دعواي كهنة قبايل قريشادامةظهور 

اهل ( د كه حق و حقوق غصب شدة خانوادة خودزمان تشريف مي آور
ايشان .  را از بني اميه و بني عباس بگيرد»علي«، يعني)سالمبيت پيغمبر ا
ند كه حسرت خالفت را كه در دل تك تك پدرانش نشسته ظهور مي ك

ت د و آنان را به حكوم به گور رفته بودند، برآورده سازبود و با آن حسرت
براي اين منظور هم چون پدران و . دو مطابق روايات به سلطنت برسان

 خواهد بودرانش قرنهاي پيش مرده اند، به ناچار مجبور همة دشمنان پد
ين ترتيب بد. دتا بتواند آنان را به سلطنت برسانهمة آنها را از نو زنده كند 

كمترين ارتباطي با اسالم و مسلماني و شيعه اين بخش از برنامة حضرت 
  .و شيعيگري ندارد

 كشت و  دومين مسأله اي كه در زمان ظهور انجام خواهد گرفت،-
و اين كشت و كشتار غير منطقي . كشتاري است كه حضرت راه مي اندازد

  .هيچ بندة مسلماني نداردنيز ربطي به غير انساني 
داستان اين كشت و كشتار به اين ترتيب است كه حضرت همة 

بجز كساني كه  ،ه اند، قتل عام مي كندمردم جهان را كه به اسالم نپيوست
 چنانكه در.  اقرار كنند»محمداٌ رسول اهللا و علي ولي اهللاال اله اال اهللا،  «به

  .»شدكُ حضرت دو سوم مردم جهان را مي«روايات آمده است؛
اگر نخواهيم كاري به دنياي غير اسالم داشته باشيم و فقط عمليات 
امام زمان را در حول و حوش دنياي اسالم بررسي كنيم، منظور حضرت 

بيش از سلمانان جهان را كه تعدادشان صاحب زمان اين است كه تمام م
 و اكثريت قريب به اتفاق آنها هم سني مذهبند و هستند نفر يك ميليارد

به امام زمان و پدران مدعي امامت ايشان باور ندارند، از دم تيغ بگذراند، 
    مالحظه . كه سر تعظيم به ادعاي خاندان ايشان فرود آورند مگر اين

آنچه .  هم مسألة اسالم و مسلماني مطرح نيستمي شود كه در اين مورد
اينكه . مورد نظر صاحب زمان است، پيروي مسلمانان از امامان شيعه است

          ميليون ها انسان پيرو پيغمبر اسالم هستند، نماز مي گزارند، روزه 
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مي خوانند و خدا را به گيرند، به حج مي روند، ذكات مي پردازند، قرآن مي
مهم اينست كه بايد خدا و پيغمبر و دين . پرستند، مهم نيست يكتايي مي

ان  شيعه به نيابت از طرف امامان عنوا به طريقي كه مشتي آخونداسالم ر
  .ند و مهدورالدم به حساب مي آيندكنند بپذيرند؛ وگرنه مسلمان نيستمي

اين  سومين مسأله اي كه باز هم قابل تأمل و تعمق است، رفتار 
و بر سر مزار در زمان ظهور، ايشان به مدينه . گان اسالم است با بزرامام

  :د پيغمبر اسالم مي رود و مي پرس
 اين دو تني كه در دو طرف پيغمبر اسالم دفن شده اند چه -

كساني هستند؟ پاسخ مي شنود كه دو نفر از اصحاب و مونسان او كه 
حكم صريح حضرت بر خالف .هستند ) ابوبكر و عمر( خليفه و پدر زن او
د قبر آن دو را  را تحريم كرده است، دستور مي دهاسالم كه نبش قبر

مي شكافند و مي بينند كه بدن آن دو تر و تازه و نپوسيده . بشكافند
سه روز آن دو را از بعد از . تا سه روز آنها را از قبر بيرون نمي آورد. است
كشد، في الحال  بر درخت پوسيده و خشكي بر دار مي و با كفن خارجقبر 

  !!مي شودآن درخت خشك سبز 
مردم را . كنداز درخت پائين مي آورد و زنده مي سپس آن دو را 

ناهان عالم بشريت جمع مي نمايد و آنان را به محاكمه مي كشد و همة گ
بعد، از همة حاضرين مي خواهد هر . كند را به گردن آن دو ثابت مي

دوباره . ضرين قصاص مي كنندحا. كسي ظلمي از آنها ديده قصاص كند
آتشي از زمين بيرون دهد؛   به درخت آويزان مي كند و امر ميآنها را

 خاكسترشان را دهد دستور ميآمده آنها را با درخت بسوزاند و بعد به باد 
  .به آب دريا بپاشد

از امام »  عمر كوفيمفضل بن«در مقابل پرسشي كه شخصي بنام
  :  حضرت مي فرمايند عذاب آخر آنهاست؟جعفر صادق ميكند كه آيا اين 

اي مفضل به خداوند قسم كه فرداي قيامت رسول خدا، ! نه!  نه-
         اميرالمومنين، فاطمه، حسن و حسين و ساير ائمة اطهار نيز حاضر 
مي شوند و همة آنها اين دو نفر را قصاص مي كنند تا جائي كه آنها را در 
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 شند باز به امر خدا به صورت اول بركُ مي - هزار بار-هر شبانه روز 
  !!گردند تا باز عذاب بكشندمي

از شنيدن را ممجلسي كه بهت و حيرت : گفت مي امام زمان 
  :  گفت مي ديد، ام در چهره مطالب خود

از  يبخشبراي اينكه بيشتر با موضوع ظهور آشنا شويد، بهتر است        
   :بازگو كنم برايتان  در بحاراالنوار نوشته امآنچه

 صاحب زمان، سپس لشكري به دمشق مي فرستد تا سفياني....«-
. را دستگير كند و سرش را روي سنگي ببرد)پسر زشت روي ابوسفيان(

آنگاه حسين با دوازده هزار نفر صديق و هفتاد دو نفر شهداي كربال آشكار 
مي بعد امير المومنين ظهور مي كند و خيمه اي در نجف بر پا . مي شوند

دارد و بر چهار پايه استوار مي كند كه يك پايه اش در نجف، يك پايه در 
بعد . حجر اسماعيل، پايه اي در صفا و پايه ديگرش در زمين مدينه است
بعد . محمد با انصار و مهاجريني كه در ركاب وي بودند ظهور مي كنند

ضر مي ا ظهور مهدي را زنده و حاهمه مخالفين او و مخالفين هر امامي ت
شوند و يكايك شكايت مي كنند كه همه ائمه جلوي پيغمبر جمع مي. ندك

واليان ستمگر ما را از وطن بيرون راندند، حبس كردند، مسموم نمودند و 
  :بعد مي فرمايد . در اين وقت پيغمبر سخت گريه مي كند. كشتند

 اي فرزندان من، هر چه به شما رسيده بيشتر از آن به جد شما -
در بارة  )ابوبكر و عمر(آنگاه فاطمه زهرا از اولي و دومي. استرسيده 

همچنين حضرت فاطمه در . شكايت مي كند» فدك«غصب ملك خود
بارة بيعت گرفتن از علي و آتش زدن درب خانه و شالق خوردن بازويش 

بعد از . مي كند ششماهه شكايت »!محسن« و سقط جنين فرزندي به نام
  . حسن و حسين دادخواهي مي نماينداو امير المومنين و سپس

 ؟ شودآنگاه چه مي)منظور جعفر صادق است(مفضل عرض كرد آقا
آن روزي كه به من ! خدايا« مي كند؛فاطمه زهرا بر خاسته عرض: فرمود 

اينك به !  كرده اند انتقام بگيريلموعده فرمودي از كساني كه به من ظ
آسمان و حاملين عرش در اين وقت فرشتگان هفت . »وعدة خود وفا كن
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الهي و ساكنان هوا و اهل دنيا و آنهايي كه در زير طبقات زمين هستند با 
  !!ناله و فرياد مي گريند و به خدا شكايت مي كنند

بعد علي و حسين و معاويه و يزيد زنده مي شوند و با همه قواي 
سابق خود در صفين و كربال صف آرايي مي كنند و با هم مي جنگند تا 

  !!اي معاويه و يزيد تماماٌ كشته شوند و علي و حسين فاتح گردندقو
ام المومنين، همسر رسول خدا و )عايشه(، حميرا )امام زمان(مهدي

را در بارة او اجرا )شالق(دختر ابوبكر را دو باره زنده مي كند و حد شرعي
منتها نه از آن جهت كه چرا شبي در بيابان با صفوان جوان . مي نمايد

به سر برده است، بلكه به خاطر بد رفتاري با فاطمه دختر پيغمبر در عرب 
خانة محمد و اينكه چرا ابراهيم فرزند محمد از ماريه قبطي را زنازاده 

 از چندان و كند قيام مي پروردگار اذن امام به« .توصيف كرده است
  »!!راضي گردد خداوند كه شدكُ مي دشمنان را

 گوشتي را مي كشد تا نسلشان از زمين  امام قائم هر جنبنده حرام
 سال 19برداشته شود و سر انجام بعد از قتل عام بي حساب پس از 

 كشته مي شود و امام حسين او را شستشو داده و كفن و دفن »سلطنت«
  !!مي نمايد و صاحب زمان انگشتري خود را به او مي دهد

  امامپس از مهدي موعود يا امام زمان، حسين ابن علي به نام
حكومت مي كند كه زمام امور را در دست مي گيرد و آنقدر » منتصر«

. مي ميرد  باالخرهشود و بر روي چشمانش مي افتد وابروانش سفيد مي 
قدرت را در » سفاح«نام امامه بعد از او حضرت علي زنده مي شود و ب

بعد از . دست مي گيرد و سيصد و نه سال سلطنت مي كند و باز مي ميرد
بعد . ي نوبت به محمد مي رسد كه پنجاه هزار سال سلطنت خواهد كردعل

از محمد دوباره علي رجعت مي كند و به سلطنت مي رسد و اين بار به 
رجعت و دور تسلسل . مدت چهل و چهار هزار سال سلطنت خواهد نمود

سلطنت در خانواده محمد كماكان ادامه دارد و زمان پاياني آن تعيين 
  .».....نشده است

وقتي سخنان امام زمان را به نقل از مجلسي شنيدم، لحظاتي به 
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به خود مي . فكر فرو رفتم و در درون خود اين ماجرا را به حالجي كشيدم
 كساني مانند باچنين رفتاري چگونه ممكن است كه امام زمان : گفتم 

ر ستبهاي تني كه بعد از پيغمبر اسالم ستون، دو  داشته باشدابوبكر و عمر
 ابوبكر و عمر دو شخصيتي بودند كه اسالم .دين اسالم به شمار مي روند

اين دو بودند كه باعث . به دليل حضور آن دو پا گرفت و رونق پيدا كرد
تأثير اين دو تن از  پي بردن بهبراي . شدند اسالم تا به امروز پايدار بماند

به اسالم  توسعه و گسترش در شكل گيري، ،ياران شاخص پيغمبر اسالم
يادم آمد كه همة مورخين و . مطالعات خود در بارة آنها كشيده شدم

  : محققين نوشته اند كه 
ابوبكر، اولين انسان آزاده اي بود كه به محمد پيوست، در زماني كه 

پيوستن . هيچ يك از قريشيان كمترين اعتنايي به دعوت او نداشتند
 در دعوت محمد رخ داد، زيرا ابوبكر به محمد، بزرگترين حادثه اي بود كه

هاي به نام عرب بود، در عين بكر خود يكي از شخصيتعالوه بر اينكه ابو
حال يكي از متمكنيني بود كه براي محمد داشتن چنين ياري بسيار مهم 

مضافاٌ اين كه ابوبكر با پيوستن خود به اسالم تني چند . و با ارزش بود
از ميان آنها . ين ملحق كردازشخصيت هاي سرشناس عرب را به اين د

معروف ترينشان عثمان بن عفان، عبدالرحمان بن عوف، طلحه بن 
جمع شدن ابوبكر و . عبيداهللا، زبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص بودند

دوستانش به گرد محمد اعتبار و وزني به او داد كه هرگز از آن بهره مند 
حمد بيش از اندازه دومين شخصيتي كه پيوستن او به دعوت م. نبود

دبر هاي شجاع و مت، عمر ابن الخطاب، يكي از شخصيتبرايش ارزش داش
كس به اسالم به اندازة عمر پيغمبر اسالم پيوستن هيچ. و محترم عرب بود
چرا كه محمد براي پيشبرد اهداف خود به شخصيتي . را خوشحال نكرد

دوستانش و عمر به عبارت ديگر پيوستن ابوبكر و . مانند عمر نياز داشت
به دعوت پيغمبر اسالم، زير بناي استقرار اسالم در عربستان بود و به 

كه  كساني، همين علت نيز همگي آنها جزو عشرة مبشره در آمدند
  . وعدة بهشت داده شده استپيشاپيش به آنان



                                    هوشنگ معين زاده                         حكايت من و امام زمان،ظهور  

٦٧ 

بعد از فوت محمد، همانطور كه در تاريخ اسالم ذكر شده است، 
اگر تدبير و سياست . محمد كناره گرفتنداكثريت قبايل عرب از دين 

ابوبكر و مشاور مورد اعتماد او عمر نبود و اگر جنگ هاي رده توسط اين 
دو تن به راه نمي افتاد، اسالم بعد از فوت پيغمبرش مرده بود و امروز 

مضافاٌ اينكه پس از جنگهاي . نشاني از اين دين در جهان باقي نمانده بود
باز هم به تدبير و سياست ابوبكر و   اعراب به اسالم،رده و برگشت دوبارة

  . حمالت مسلمانان به كشورهاي ديگر آغاز شد،خصوصاٌ عمر
اگر به جاي ابوبكر و سپس عمر هر يك از ياران ديگر پيغمبر به 
خالفت رسيده بود، با شناختي كه از شخصيت آنها داريم، امروز ما ديني 

ه زبان ديگر اسالم حاصل شيخوخيت و ب. به نام اسالم در جهان نداشتيم
احتشام و احترام ابوبكر در ميان مسلمانان و سياست و تدبير و دالوري 

  . شخص عمر است
. اسالم در اثر تدبير و سياست عمر پا از جزيره العرب بيرون گذاشت

 مردم تمام كشورهايي كه مسلمان شده اند، اگر به مسلمان بودن خود 
عمر .  پيغمبر اسالم هستند، نه كس ديگر، حتيار عمرمي بالند، وامد

او خوش فكر . حتي در زمان پيغمبر اسالم نيز مطيع و پيرو محض او نبود
خود  »اتفاق«سيوطي در كتاب . و صاحب نظر و داراي استقالل رأي بود

آنچه در قران به زبان و رأي اصحاب نازل شده «فصلي دارد تحت عنوان
        او از مجاهد نقل . مر اختصاص داردكه قسمت اعظم آن به ع »است

يعني عمر نظري ابراز . »كان عمر يري الرأي فينزل به قرآن«:مي كند كه
  .مي كرد و سپس آياتي موافق آن نازل مي شد

براي شناخت و قضاوت در بارة عمر كافي است كه ثروت ديگر 
دالرحمن بن ثروت امثال علي ابن ابيطالب، عب. صحابه را با او مقايسه كنيم

عوف، زبير بن عوام، سعد ابي وقاص،  طلحه، زيد ابن ثابت، خالد ابن وليد 
وقتي پي به ميزان ثروت اين صحابه مي بريم و زندگي بسيار . و غيره را

ساده عمر را با آنها مقايسه مي كنيم، آنوقت مي فهميم كه عمر در ميان 
  . م بودياران پيغمبر اسالم چه شخصيت ممتاز و قابل احترا
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او با اينكه مقتدرترين خليفه اسالم و نخستين كسي است كه 
را به او دادند، به قول مورخين، هنگام »امير المومنين« مسلمانان عنوان

 14گرفته تا كفش پايش بيش از اش خالفت سراپاي لباس او از عمامه 
  كشته شد علي ابن ابيطالب در بارةهنگامي كه عمر. درهم ارزش نداشت

  :چنين گفت  او
او مرد نيرومند و اميني بود، كجي را راست كرد، درد را درمان  « -

پاك جامه رفت و . كرد، سنت را برپا داشت و فتنه را پشت سر گذاشت
طاعت . اندك عيب، خير خالفت را دريافت و از شر آن پيشي جست

  » خداوند را بجاي آورد و بر اداي حقش تقوي ورزيد
   ).712 ، ترجمه فيض االسالم ، صفحه 219نهج البالغه، خطبة (                         

زمان نوشته و ظهور امام آنچه مجلسي در بارة است كه اين واقعيت 
 حتي دين اسالمپرستي و   جزء آن هيچ ارتباطي به خدادر كل و، گفته

يك موضوع خصوصي و او مسألة ظهور . تواند داشته باشدنداشته و نمي 
حكومت و آقايي  اين كه دعواي قبيله قريش است ومربوط به و خانوادگي 

ليري و  آنهايي كه با ديامتعلق به فرزندان علي باشد،  بايد، دنياي اسالم
   .هاي گسترده را فتح و اداره كرده اندسياست و تدبير اين سرزمين

بايد ياد آور شد كه امام زمان چه باشد و چه نباشد، به داليلي كه 
وان شد، نمي توانست چنين برنامه اي را شخصاٌ تهيه و تنظيم در پيش عن

امامان شيعه نيز به دليل اينكه هيچ يك از آنها عالم به غيب نبودند، . كند
آنچه به نام امامان در . نمي توانستند اينگونه سخنان بيهوده را گفته باشند

قالب حديث و روايت نقل شده است، همگي جعلياتي است كه مشتي 
   .م امامان به خورد مردم داده اندناه ند شياد بآخو

 دقت به داستان فانتزي امام زمان نگاه مي كنيم و وقتي با اندكي
مي بينيم يك بچة به دنيا نيامده كه از طرف هيچ يك از بستگان و 
همسايگان ديده نشده با داستانسرايي هاي ماليان به درجه اي از قدرت و 

بني آدمي در طول حيات انساني ديده نشده اقتدار مي رسد كه از هيچ 
 نفر افراد نا معلوم كه با 313او با شمشير جدش علي به همراهي . است
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طي االرض خود را به او مي رسانند، چنان كشت و كشتاري راه مي اندازد 
كه امروزه حتي مور و ملخ را با همة جثه ناچيز و توان اندكشان نمي شود 

بعد همين امام، معلوم . ز صحنة هستي بيرون كردآنطور قتل عام نمود و ا
نيست با چه اقتداري مرده هاي هزار سال پيش را زنده مي كند، به شالق 
مي بندد، آتش مي زند، سر مي برد و در يك روز هزار بار زنده مي كند و 

 خدا در دوزخ بر ،درست همان باليي كه به گفتِة پيغمبر اسالم. مي ميراند
جالبتر از همه اينكه اين امام زمان نه تنها .  مي آوردسر گناهكاران

مي كند، بلكه اسب و شتر و قاطر و  نسانهاي مرده و خاك شده را زندها
االغ پيغمبر اسالم را كه هزار و چهار صد سال پيش سقط شده اند، زنده 

  . مي سازد تا بتواند به بركت وجود آنها، امام زمان بودن خود را ثابت نمايد
لب ديگري كه با شنيدن سخنان مجلسي در باره ظهور به ذهن مط

انسان خطور مي كند، اين است كه اين امام زمان معلوم نيست به چه 
الهي، هر كار علتي و به خاطر كدام هنري مي تواند خارج از قوانين 

 در حالي كه خود پيغمبر اسالم در قرآنش به !نشدني را انجام دهد
  !ي انجام هيچ كار خارق العاده اي را نداردصراحت مي گويد تواناي

موضوع ديگري كه از مجلسي نقل شد، نبش قبر عايشه و زنده 
بانويي كه سوگلي محمد و تنها زن . كردن او و حد زدن اين بانو مي باشد

در باره همين بانو در قرآن . باكره اي بود كه به همسري اختيار كرده بود
من .  خانه اش به خاك سپرده شده استآيه نازل شده و جسد پيغمبر در

اگر جاي پيغمبر اسالم بودم و در زمان ظهور امام زمان رجعت مي كردم، 
  :قبل از هر كاري به او مي گفتم 

 تو به چه جرأتي به خودت اجازه داده اي كه به همسر من ! مرد-
لقب داده ام، بي احترامي بكني؟چه كسي به تو » ام المومنين« كه او را

زه داده كه بهترين اصحاب مرا كه از زمرة عشره مبشره هستند، از اجا
كني؟ مگر قبرشان بيرون بياوري و اين طور با بي حرمتي با آنها رفتار 

داني كه اگر امثال ابوبكر و عمر نبودند، تو و پدرانت جز شتر چراني و نمي 
  آمد؟ خانة كعبه كاري از دستتان بر نمي سقاگري بت
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شهاي امثال  اگر اسم و رسمي پيدا كرده ايد، در اثر تالشما و پدرانتان
؟ از آن گذشته اصالٌ تو را چه كار كه در بارة اسالم و ابوبكر و عمر بوده

  ......مسائل مربوط به دين من دخالت كني؟
ود يا مي خواند و  ظهور امام زمان را مي شنداستانانسان وقتي   

دختر پيغمبر اسالم، پس از هزار  به باور علماي شيعه، فاطمه مي بيند كه
 سال هنوز چشمش به دنبال ملك فدك است و به خاطر آن و چند صد

 را از ارث به خدا التماس مي كند كه انتقام او را از دشمنانش كه او
غمگين مي شود كه چرا دختر پيغمبر  در ته دل .محروم كرده اند بگيرد

 مال و منال و طالبر  در يك داستان غير واقعي اين طوحتي اسالم را
؟ بعد همين آخوندهاي كودن و ابله بي قلمداد مي كنندملك و امالك 

كرده اند، ادعا   كوچكن زن را با اينگونه قصه هاآنكه بدانند چقدر اي
  . يكي از برجسته ترين زنان عالم اسالم استبكنند كه او

،  با مال محمد باقر مجلسيپس از گفتگوي طوالني: امام زمان گفت 
   : گفتبه اوجبرئيل 

  .بهتر است شما بر گرديد به قبرتان و منتظر روز قيامت باشيد
        مجلسي كه ختم مجلس را نزديك مي ديد، در حالي كه صدايش

 گناهان مرا خواهد كنيد خداوندگار عالم  شما فكر مي:مي لرزيد پرسيد
ل كرده ام، توانم با اين همه دروغي كه از طرف امامان جعآيا مي بخشيد؟

 لعن و نفرين من بر خواهند  آيا مردم دست از!آمرزيده شوم؟ مردم چه
  ر پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد؟آيا توبه هاي من د داشت؟

سئوال پشت سئوال بود كه مجلسي با گريه و زاري از جبرئيل مي 
  : به خشم در آمد و گفت اين فرشتهكرد تا اينكه 

جعليات امثال تو چه تعداد انسان مي داني كه با همين !  مرد-
آيا مي داني هايي دودمانشان بر باد رفته است؟كشته شده و چه خانواده 

 زنانبر مبناي احاديث و روايات جعلي تو و امثال تو چه تعداد بچه يتيم، 
 خاطر جعليات شما آيا مي داني به بي شوهر و مادران بي فرزند شده اند؟

تاده و چه آسيب هايي بر جامعة انساني وارد ها به راه افآخوندها چه جنگ
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چگونه مي خواهي آمرزيده شوي؟ به كدام دليل و منطقي  شده است؟
منتظري كه خدا تو را ببخشد؟ از آن گذشته، مگر كساني كه به دليل 

 جان و مال و ناموس خود را از دست دادند، تمهمالت تو و همپالگي هاي
  ان شما را ببخشد؟به خدا وكالت داده اند كه از طرفش

 تو و امثال تو به جاي اينكه از مردم طلب بخشش بكنيد، با توبه كردن و 
 او را بر سر رحم آوريد كه گناهان شما  مي خواهيدمتوسل شدن به خدا،

مثل اينكه در اين ميان مظلومان و ستم ديدگان اصالٌ مطرح ! را ببخشايد
نگشت او، مال محمد باقر نيستند؟ با پايان سخنان جبرئيل و با اشارة ا

مجلسي، حديث ساز مشهور مذهب شيعه به صورت گرد و خاك در آمد و 
  . به قبر خود فرو رفت

، به سمت آسمان هفتم ئيل نيز با دنيايي از غم و اندوهمن و جبر
  .محل اقامت خدا حركت كرديم

  
  حلقة مفقوده 

محمد امام زمان تحت تأثير بازگو كردن گفتگوهاي جبرئيل با مال 
باقر مجلسي و اندوهي كه از اين بابت بردل و جانش نشسته بود، به 

 را كه به گفتة يسكوت پناه برد تا مگر در سكوت و خاموشي ماجراهاي
مجلسي با ظهور او مي بايد اتفاق بيفتد، تجزيه و تحليل كند و در دنياي 

   .درون خود علتي معقول و دليلي منطقي براي اين ماجراها پيدا نمايد
. من هم از سكوت او استفاده كردم و به تأمل و تعمق مشغول شدم

در حقيقت به دنبال علل و اسباب اين حوادث غير قابل باور بودم كه با 
  .ظهور امام زمان مي بايستي به وقوع بپيوندد

 در تمام مدتي كه امام زمان چگونگي ديدار و گفتگوي خود و 
 در البالي سخنان شگفتي بر جبرئيل را با مجلسي شرح مي داد، من

انگيز مجلسي، نكته تاريك و مبهمي مي ديدم كه درك و فهم آن برايم 
  . روشن نبود

برخالف بسياري از اهل انديشه كه گاهي از مسائل و موضوعات 
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مبهم و غير قابل درك به سادگي در مي گذرند، من اين چنين نبوده و 
تا از ته و توي آن سر در  به نظرم مي رسد ي مبهموقتي موضوع. نيستم

  .نياورم، نمي توانم راحت بنشينم
وقتي ماجراهاي غير منطقي و غير قابل باور را از زبان امام زمان 

من اين . شنيدم، به نظرم رسيد نكتة تاريكي در اين ماجراها وجود دارد
داستان امام زمان نام گذاشتم و به دنبال يافتن  »حلقة مفقودة« نكته را

 .ان مدتي كه امام زمان سكوت كرده بود به جستجو پرداختمآن در هم
آنچه را كه به دنبالش بودم به نظرم . جستجوي من چندان به درازا نكشيد

را بيان مي كنم تا خوانندگان فهيم و جويندگان  آن. رسيد كه يافته ام
يافتة من با   با خرد و بينش خود بررسي اش كنند و ببينند آيا،دانا

را  فرزانگان و انديشمندان ايراني آنو اگر آري،   كند؟بيق ميواقعيت تط
وجود كه با دانش و معرفت خود به تفصيل و با اتكاء بر اسناد و مدارك م

ها محدود است، براي آيندگان تشريح و تفسير متاسفانه دسترسي من بدان
غير اين صورت مرا در.  ماهيت آن اطالع حاصل نمايندكنند تا همگان از

 را با  خود من اين يافتة.مايي كنند كه از اشتباه خود بيرون بيايمراهن
  :با آيه هايي از قرآن آغاز مي كنم مقدمة كوتاهي 

 بودن مطالب قرآن، طي            پيغمبر اسالم در بارة وحي و معجزه
اي پيغمبر كه اگر جن و انس متفق بگو « : آيه هاي متعدد آورده است 

 كتابي بياورند، هرگز نتوانند هرچند همه رآنشوند كه مانند اين ق
آيا كافران مي گويند، قرآن را  «).88اسراء آيه( »باشندپشتيبان يكديگر 
بگو اگر راست مي گوئيد شما خود و هم از هركس نيز . محمد بافته است

« . )38يونس آيه(»مي توانيد كمك بطلبيد و يك سوره مانند قرآن بياوريد
د اين قرآن وحي الهي نيست، خود او به هم بسته و به آيا كافران مي گوين

بگو اگر راست مي گوئيد شما هم با كمك همة . خدا نسبت مي دهد
پس . فصحاي عرب بدون وحي خدا ده سوره مانند اين قرآن بياوريد

هرگاه كافران جواب ندادند، در اين صورت شما مومنان يقين بدانيد كه 
اگر شما را « . )14 و13هود آيه (»ل شده استاين كتاب به علم ازلي خدا ناز
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شكي است در قرآني كه ما بر محمد بندة خود فرستاديم، پس بياوريد 
مي  جز خدا اگر راسته يك سوره به مثل آن و بخوانيد گواهان خود را ب

اگر اين كار را نكردند و هرگز نتوانند كرد، پس طعن به قرآن نزنيد . گوئيد
  )24 و23بقره آيه (»...و بترسيد از آتشي

در اين ادعاها، اگر چه خطاب محمد به اعراب است، اما بعدها و 
پس از پيروزي اعراب بر ملل ديگر، آن را عموميت دادند و شامل حال 

   . همة مردم و ملل ديگر كردند
در زمان خود محمد بودند كساني مانند عبداهللا بن ابي سرح كاتب 

تا . و پيغمبر اسالم مي پذيرفتداد  ات قرآن را تغيير ميقرآن كه كلم
همان چيزهايي را كه محمد مي گويد من « جايي كه همو ادعا كرد كه

او . »هم مي توانم بگويم و آنچه را او مي آورد من هم مي توانم بياورم
  : گويد برايش نازل شده است كه مي» سورة انعام93آية «كسي بود كه

ه دروغ بر خدا افترا زده چه كسي ستمكارتر از آن كسي است كه ب«
كه چيزي به او وحي نشده و  حاليدر . ا گفته است كه به او وحي شدهي

  . »گفته است من شبيه آنچه را كه خداوند نازل كرده نازل خواهم كرد
نيز كه در سال دهم هجري ادعاي نبوت كرد و » مسيلمه«ابوتمامه

 مدعي پيغمبري بود كه او نيز» سجاح «با زني اديب و عارف و شاعر به نام
كه ابو اسحاق  همچنان. ازدواج نمود، هر دو به رقابت با قرآن برخاستند

قرآن كتابي است «ابراهيم نظام نيز در هماوردي با قرآن، معتقد بود كه
  . »توان نظيري براي آن ارائه دادمانند ديگر كتابها كه در واقع ميه

آشنا و بان عرب  ز محمد، بخصوص وقتي كه ايرانيان باپس از فوت
تسلط پيدا كردند، ادعاي محمد از طرف فرزانگان ايراني نيز غلو آميز بدان 

بسياري بي آنكه قصد خود را عنوان كنند، به رويارويي با اين . تلقي شد
نوشته هاي ارزنده اي ارائه كردند كه نه تنها با آيات قرآن . ادعا برخاستند

ر و گردن هم از نظر  يك سكوس برابري مي زد، بلكه بعضي از آنها
مي توان به ابن  از جملة آنان. ز قرآن باالتر بود و بداعت افصاحت، بالغت

 و منصور حالج و )عرب(مقفع، زكرياي رازي، ابن راوندي، ابوالعالء معري
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د بن به عنوان نمونه بخش كوتاهي از متن نوشتة محم. اشاره كردغيره 
 نوشتة ،رشدي و حقيقت در ادبياتسلمان (زكرياي رازي به نقل از كتاب 

تراب حق «دكتر صادق جالل العظم، استاد فلسفة دانشگاه دمشق، ترجمة
   :ذكر مي كنيم را در اينجا )»شناس

رازي در برابر اعجاز قرآن موضعي شديداٌ انتقادي و گزنده و  -
ريشخند آميز گرفته، در تشريح نظر خود از برهان عقلي و دليل حسي 

  : و گفته است استفاده كرده
 براي ما شگفتي به خدا قسم، اينكه مي گوييد قرآن معجزه است،« 

است از تناقض و مجموعه اي است از افسانه هاي عهد  آور است، زيرا پر
ادعاي شما اين است كه معجزه وجود دارد و هم .... باستان و خرافات

 است، هر كسي منكر: اكنون بر پاست و عبارت است از قرآن و مي گوييد
اگر منظور شما از مانند آن، جنبه هايي است كه به . مانند آن بياورد

برتري هاي كالم بر مي گردد، بر ماست كه هزار نمونه مانند آن را از كالم 
سخنوران بليغ و فصيح و شاعران به شما نشان دهيم كه الفاظشان از 

 آهنگين آنها قرآن روان تر و معاني آنها فشرده تر و بيانشان رساتر و شكل
 و اگر اين شما را قانع نمي كند، ما همان چيزي را كه شما .پخته تر باشد
   .هيد از خودتان مطالبه مي كنيماز ما مي خوا

به خدا قسم اگر كتاب معجزه اي الزم بود، بايد كتاب هاي اصول   
هندسه و هيأت را كه به شناخت حركات افالك و ستارگان مي انجامد در 

تند، يا كتابهاي منطق و كتابهاي پزشكي كه از آنها علوم نظر مي گرف
 ترجيح دارد كه چنين كتابهايي .ربوط به سالمت بدن مستفاد مي شودم

كتاب معجزه به شمار رود تا آنهايي كه نه سودي دارند و نه زياني و نه 
  .پرده اي از رازي سر به مهر بر مي دارند

وان است چه كند، جز اين كسي كه از تفسير و تأويل خرافات نات  
ادعا كه اين معجزه است؟ در چنين موردي اگر حريف همچنان از ادعاي 

تا مست ناداني خود دست بر ندارد ما او را به خيال پردازيش وامي گذاريم 
از شعر خوب و خطبه هاي . توانيم بهتر از قرآن بياوريمما مي. خويش بماند
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ها اين. اتر، روان تر و آهنگين ترندوبليغ و رساله هاي بديع كه از قرآن شي
اما ادعاي برتري سخن بر . مربوط است به برتري سخن در ذات خويش

به داليل بسياري است كه در آنها سودهاي فراوان »كالم بر كتاب «نوشته
 متعلق به اين برتري صرفاٌ. ها نيستدر قرآن هيچيك از اين برتري....تاس

  .».....يم خالي استسخن است و قرآن از اينها كه گفت
از ديگر كساني كه به هماوردي با قرآن پرداخته اند، مي توان به 

او يكي از فرزانگاني است كه به مقابله با قرآن . ابن مقفع اشاره نمود
معروف است كه او نه تنها بر پاية شباهت هاي نگارشي در . برخاسته بود

ن از نظر نقد شكل و شيوة آهنگ و نثر مطنطن و بليغ، بلكه همچني
ب هاي خود او در يكي از كتا. موضوعات و آموزشهاي قرآن نيز نظر داشت

كه در همين زمينه به نگارش در )مرواريد گرانبها (»الدره اليتيمه «به نام
  :آورده بود، مي نويسد 

 »....مسبح و مقدس النور الذي و ....بسم النور الرحمن الرحيم « -
و منزه كننده و تقدس گر، نوري كه ... مهربانبه نام روشنايي بخشايندة (

هر كس آن را نشناخت هرگز راه شناخت به ديگري نبرد و هر كس در او 
به نقل از (...شك و ترديد روا داشت ديگر به چيزي پس از او يقين ننمود
  )الرد علي الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لعنه اهللا، نوشتة قاسم بن ابراهيم

او در بارة قرآن . فرزانگان ايراني، ابن رواندي استيكي ديگر از 
محال نيست كه قبيله اي از اعراب شيواتر از قبايل ديگر  «:گفته است 

سخن گويد يا برخي از افراد اين قبيله شيواتر از برخي از افراد قبيلة ديگر 
شيواتر از همة اعراب باشد، براي غير ) محمد با قرآنش(گيرم كه او... باشند

به نقل از .(»؟راب كه زبانش را نمي دانند چه معجزه و دليلي خواهد آورداع
  )...من تاريخ االحاد في االسالم دكتر عبدالرحمن بدوي

ر ابن راوندي اعتقاد به اعجاز قرآن را چه از نظر شكل و چه از نظ
 انا -در سخن اكثم بن صيقي بهتر از «معني رد كرده تاكيد مي كند كه

  . » قرآن مي يابيم-أعطيناك الكوثر
ابن راوندي در كتاب الذامغ قرآن را به نقد كشيده و در الزمرد 
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پيامبران را به چالش گرفته و كتاب التاج خود را در معارضه با قرآن 
  .نوشته است

الفصول و « نيز با نوشتن كتابي تحت عنوان) عرب(ابوالعالء معري 
ها در برابر سوره ها و  هدففصل ها و( »الغايات في محاذاه السور و االيات

. ه و مي گويند كه از عهده بر آمده است با قرآن برخاستمعارضه، به )آيات
قطعه اي از اين كتاب را باخزري نويسندة تاريخ ادبيات ثبت كرده كه 

  .امروزه در دسترس ماست
ابوالعالء متن خود را چنان خوب به نگارش در آورده بود كه به 

كسي به ابوالعالء . خند آميز بودن آن پي بردسخني مي توان به ريش
  .اين مسلماٌ زيباست، اما درخشندگي قرآن را ندارد: معري گفت 

ها گذار چهار صد سال آن را در محرابب« : ابوالعالء معري پاسخ داد
  .»بخوانند و صيقل زنند آنوقت ببينيد چه مي شود

 ديگر او به ابدر بارة ابوالعالء معري اين نيز گفته شده است كه كت
نيز به صورت طنز در هماوردي با » آمرزش«به معني» الغفرانرساله«نام

  .قرآن سروده شده است
در بارة منصور حالج نيز آورده اند كه روزي مشغول نوشتن متني 

  چيست؟: بود كه عمرو مكي مي پرسد
عمرو مكي او را نفرين . كنم با قرآن معارضه مي :دگوي حالج مي

  :يگري است از عمرو مكي كه مي گويد روايت د .كرد
  :دا خواندم، حالج گفت  روزي آيه اي از قرآن، كتاب خ

  »... همانند آن تاليف كنممي توانم « -
آنهايي كه اهل دانش و معرفت هستند و به زبان عربي نيز تسلط 
دارند و در بارة قرآن تحقيق و مطالعه كرده اند، اكثراٌ بر اين باورند كه 

ن به عنوان يك نوشته و خارج از قرائت هايي كه براي آن آيات قرآ
هايي كه در تالوت آن به كار مي رود، يك نوشتة  انتخاب كرده و دستگاه

اما تهيه متوني شبيه آن كار چندان مشكلي . خوب و سليس و روان است
بي شك نظر محمد از آيه هايي كه در پيش ذكر شد، اعراب بي . نيست
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 و دم متمدن و آشنا به اسلوب نگارشان بود، نه مرسواد و جاهل عربست
  .  ادب و فرهنگ ملل ديگر

به اين مقدمه بسيار كوتاه، اين نكته را هم بايد بيفزائيم كه اسالم 
هماني است كه در .. ..محمدي، خارج از فقه و حديث و تفسير و كالم و 

 فكري خارج از قرآن هر چه به اسالم افزوده شده، تراوشات. قرآن آمده
گيرندة كامل موازين يك ي است كه قرآن را به عنوان در برمردمان متمدن

 متوسل به سنت پيغمبر اسالم  از يك سواز اينرو. دين نمي دانستند
شدند تا دستشان باز باشد و به نقل از گفتار و كردار او حديث سازي 

وي ديگر از س. كنند تا بتوانند جامعة اسالمي را حداقل با حديث راه ببرند
با تدوين فقه و اصول و كالم و تفسير و فلسفه و غيره اين دين بدوي و 

   .  كه در برابر اديان ديگر بتواند اعتباري پيدا كنددهندساده را جال 
وردي فرزانگان با ادعاي محمد، گفتيم بسياري به اين در پي هما

در . بنويسندراه رفتند و نشان دادند كه قادرند مثل قرآن و بهتر از آن را 
اين ميان گروه ديگري نيز به محتواي قرآن پرداختند و آن را از نظر 

كساني هم مانند امام فخر رازي بودند كه . فلسفي و مكتبي حالجي كردند
 پس از ساليان دراز تفحص در دين اسالم و كتاب قرآن با غرور و تكبر 

  : مي گفت 
  . » گويدچنين گفت و محمد رازي چنانمحمد تازي «-

به عبارت ديگر كساني كه توجهشان به درونماية قرآن كشيده شده 
چالش كشيدن قرآن توسط . بود، محتواي آن را نيز به چالش گرفتند

هاي بسيار  صاحب فرهنگ و تمدن بودند و آئينفرزانگان مللي كه خود
فلسفي تر، پيشرفته تر و انساني تر از اسالم را به جهانيان عرضه كرده 

قرآن كتابي است كه بيشترين بخش آن را قصه . يار طبيعي بودبودند، بس
د گرفته شده هايي تشكيل مي دهد كه از اديان پيشين مانند دين يهو

مقدار ديگرش بازتاب حوادث و .  ندارنداست و ارزش و اعتبار چنداني
اتفاقاتي است كه در طول بيست و سه سال دوران پيغمبري محمد رخ 

 آن نيز احكام و قوانين است كه آنها نيز برگرفته از در صدي از. داده است
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مي ماند . آداب و عادات و رسم و رسوم و سنن اعراب عصر جاهليت است
بخش كوچكي كه آن هم اقتباس از اديان زرتشتي و مزدكي و بيشتر از 

 عيناٌ در  كه بعضي از مطالب كتاب هاي مانيهمه از آئين مانوي است
  . قرآن نقل شده است

 جهان بيني اسالم نيز چيز دندان گيري جز جهان بيني دين در
  .يهود با تغييراتي كه به مذاق اعراب سازگارتر باشد ديده نمي شود

پس چگونه : كساني ممكن است با خواندن اين مطالب بپرسند
؟ بايد گفت كه دا كرده و در جهان گسترده شدهاسالم اينهمه توسعه پي

ب بت پرست سرزمين عرب و چه از طرف پذيرش اسالم چه از طرف اعرا
كوتاه سخن اينكه دين اسالم در . ملل ديگر ربطي به محتواي اسالم ندارد

زمان خود، حتي در ميان اعراب بت پرست به گونة معنوي مورد قبول 
نتيجة سيزده سال دعوت محمد در مكه به قدري نا چيز . ه بودواقع نشد

 به كه )نه برده و كنيز(د كساني آزاد بود كه در مهاجرت او به مدينه، تعدا
نمونة . گرد او جمع شده بودند، مي توان با انگشتان دست شمارش كرد

روشن آن عشرة مبشره هستند، يعني همان ده نفر صحابه پيغمبر كه 
  . استپيشاپيش به آنها وعدة بهشت داده شده 

 محمد در مدينه با كمك و شمشير دو قبيله اوس و خزرج غارتگر با
 توانست دين خود را در عربستان  است،كاروان زني كه غزوات ناميده شده

در خارج از سرزمين عرب نيز اسالم نه با دعوت، بلكه با . مستقر كند
  .  نضج گرفتفتح سرزمين هاشمشير و كشت و كشتار و 

باز گرديم به مطلب خود و اينكه فرزانگاني كه سر به درونمايه 
د و با تأمل و تعمق به محتواي اين دين بر گرفته كشيده بودن)قرآن(اسالم 

از يهود مي نگريستند، كمترين رگه اي از حقيقت و الوهيت و رنگ و بوي 
از اينرو، همانطور كه مي دانيم به ايجاد فرقه . معنوي در آن نمي ديدند

هاي گوناگون در محدودة دين اسالم كه نمي توانستند از آن رهايي پيدا 
مورخين و محققين هستند كه  ي مواردهمه اين ها. دكنند، پرداختن

هم  بزرگترين و شاخص ترين اين فرقه ها .تاريخ اسالم ذكر كرده اند
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كه براي رد گم  ي عرفان و تصوف،و مكاتب عرفان استمذاهب شيعه 
  . بدان اضافه نموده اند پسوند اسالمييككردن 

  
  با اسالم تشيع وردياهم

        پيغمبر و رسول نا ديده اي معرفيمحمد ابن عبداهللا خود را 
او با هوشياري كامل و .  بزرگترين خدايعني ،»اهللا اكبر«  مي كرد به نام

بر خالف انبياء دين يهود كه براي تأئيد ادعاي نبوت خود، اكثراٌ ديدار و 
گفتگو با خدا را مطرح مي كردند و به همين علت هم ناچار مي شدند به 

به سراغ خدا نرفت، بلكه پاي فرشتة . وسل گردندهزار و يك دروغ مت
حامل وحي او را به نام گبرائيل يهود كه در زبان عرب به جبرائيل تبديل 

  .باز كردشده است، به معركة نبوت خود 
           قلمداد......محمد نا ديدة خود را قادر مطلق و داناي مطلق و

او داده بود، در عمل و  كه به اما هيچ يك از صفت هاي مطلقي. مي كرد
گويا در در دنياي خاكي و حتي در زمان حيات خود او كار بردي نداشت، 

بي جهت نيست كه . صفت ها متجلي مي شونداين روز قيامت است كه 
 و با كمك ياران زدمحمد در طول دوران نبوت خود، دست همت به كمر 

را » اهللا اكبر«شمشير زن و با مشورت صحابة خود، دين اسالم و خداي آن
  . كردبه كرسي نشاند و به اعراب تحميل 

انتخاب جبرئيل از طرف محمد به عنوان فرشتة حامل وحي حسن 
 آن اينكه هر موقع قصد عنوان كردن مطلبي ، وديگري هم براي او داشت

داشت، به راحتي مي توانست اين فرشتة را ببيند و به بهانه ديدار او، 
در حالي كه آوردن و بردن خدا به . قلمداد كندنظرات خود را وحي الهي 

مي دانيم موسي كليم اهللا با همة يد  چنانكه. اين سادگي مقدور نبود
بيضايش جز چند بار ادعاي ديدار خدا را نكرده بود، آنهم آثار او را نه خود 

تازه در همين ديدارهاي دم به دم جبرئيل هم بسياري از اعراب . خدا را
         ي كه به گرد محمد جمع شده بودند، بر وي ايراد نا آگاهجاهل و 

  : مي گرفتند و مي گفتند 
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چطور اين طور فرز و قبراق هر  اين پيام آورنده كيست؟!  يا محمد-
كني، از آسمان هفتم به زمين مي آيد، آيه نازل مي كند وقع تو طلب ميم

 دهان در مقابل همين ايرادات بود كه محمد براي بستن و مي رود؟
منكرين آورندة وحي كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شد، حكم 
صادر كرد كه هر كس منكر جبرئيل باشد، به خدا كافر شده و مهدور الدم 

يعني گناه منكرين اين فرشته را هم در رديف گناه . محسوب مي شود
  .منكرين خدا گذاشت

 خود وي نيز مسألة خداي محمد و پيام آورش جبرئيل كه در زمان
بعدها هم . مورد شك و ترديد قرار گرفته بود، پس از او هم ادامه پيدا كرد

مسائل مربوط به اين خدا و فرشتة او به دست فالسفه و متكلمين اسالمي 
در مورد آن موجود افتاد و هر يك به طريقي براي رفع و رجوع ابهامات 

كه راه به  ، بي آنهايي كردندقلمفرسايي ) خدا و جبرئيل(نا ديده دو 
  .جايي ببرند

در اين ميان، مذهب تشيع كه اساساٌ در تضاد با اسالم و در 
اصلي پايه گذاران . رويارويي با آن قدم بر مي داشت، پا به ميدان گذاشت

توحيد و (به اصول سه گانة اسالم) امامت و عدل(تشيع، با افزودن دو اصل
. دي از اسالم جدا كردند را تا حدومكتب شيعه، حساب )نبوت و معاد

درست در همين مرحله است كه اهل تسنن كه اكثريت مسلمانان را 
  .خواندندرافضي يل مي دهند، آنان را خارج از دين، يعني تشك

          با كليت اسالم در ابداع پديدةشيعه مكتب اما، سر بزرگ تضاد 
 »لقة مفقودهح«را تحت عنوانآن  ما  در اينجا.ظاهر مي شود» امام زمان«

   .شرح مي دهيمبه كوتاهي 
  اهللا اكبر چيست، كيست و براي چه هست؟

هايي است كه در آغاز ظهور اسالم توسط اعراب از ها پرسش اين 
محمد و پس از او مسلمانان ملل ديگر از علما و فقها و مجتهدين اسالم 

  . پرسش هايي كه تا به امروز نيز بي جواب مانده است. مي كردند
  ي هم كه تشيع پس از سالها كلنجار و كشمكش در ادامة امامتوقت
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          دست به ابداع امام. با بي فرزند ماندن امام يازدهم خود روبرو شد
سپس او را مهدي موعود يا امام زمان . زد» غايب از نظر« و»نا ديده« 

  : كه نمود، همين پرسش ها از اين طايفه شدقلمداد 
  ست و براي چه هست؟امام زمان چيست، كي

پاسخ منطقي و عقل پسندي در علماي مذهب شيعه نيز كه هيچ 
اين پرسشها نداشتند، حكمت الهي را مستمسك قرار داده و برابر 

در مقابل ناباوران سمج . پرسشگران را به خدا و به روز قيامت حواله دادند
اي اسالمي نيز، همانطور كه در زمان اقتدار پيغمبر اسالم و پس از او خلف

اين گونه افراد را به كفر گويي متهم مي كردند و به آنها جزاي اين دنيايي 
مي دادند، علما و فقها و مجتهدين مذهب شيعه نيز همين پاسخ ها را به 

  .پرسشگران شيعه دادند و مي دهند
كه امام واقعيت اين است كه علماي شيعه  اما واقعيت چيست؟
ه چشم هم چشمي پيغمبر اسالم، بي آنكه بزمان را اختراع كرده اند، 

دين محمد علم »اهللا اكبر« را در مقابل»امام زمان« آن كنندتظاهر به 
مي خواستند حساب خود را كامالٌ از با رندي مبتكران امام زمان . كرده اند

اگر خوانندگان با اندكي تأمل . جامعة مسلمانان و دين محمدي جدا كنند
او گفته شد توجه كنند، در هور  امام زمان و ظو تعمق به آنچه در مورد

  . يابند كه امام زمان شيعه فقط يك امام، مانند امامان ديگر نيستمي 
محمد، ناديده اي است كه از » اهللا اكبر« امام زمان شيعيان، مانند

مانند خدا از ! كسي زاده نشده و كسي هم از او زاده نشده و نمي شود
همانگونه كه خدا حاجت ! همه جا حضور دارد او مثلنظرها ناپيداست، اما 

ان متوسل  كه به امام زم هم آنهاييتوسلين به خود را برآورده مي كند،م
خواهند، از  از خدا فرزند ميكساني كه ! رسندبشوند، به حاجات خود مي 

اگر خدا بيماران را شفا مي دهد، كور را ! امام زمان نيز مي توانند بخواهند
امام زمان هم همين كارها را .... ، گدا را ثروتمند مي سازد وبينا مي كند

به همان شيوه و روش متداول خدا كه تا به امروز جاري بوده، انجام مي 
در آن روز . آنچه باقي مي ماند اين است كه خدا روز قيامت دارد! دهد
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 دادگاه عدلي بر پا مي كند تا گناهكاران را به جزا برساند و ثوابكاران را
 در زمان امام زمان شيعياندر اين مورد هم مي بينيم كه . پاداش دهد

ظهورش همان كارها را به جاي اين كه در دنياي آخرت انجام دهد، در 
چنانكه از زبان مال محمد . همين دنيا و در زمان ظهور خود انجام مي دهد

ان  امام زماب بحار االنوار نوشته شده است؛باقر مجلسي شنيديم و در كت
در زمان ظهور، برخالف وعدة خدا كه دشمنان خود و كساني را كه به او 
عقيده نداشتند عذاب مي دهد، او نيز دشمنان خاندان خود و كساني را 

  .  عذاب مي دهد او و پدرانش ايمان نياورده اندكه به
مهمتر از همه اين كه بر عكس خدا كه در روز قيامت مردگان را 

شان دادگاه تشكيل مي دهد و بر حسب گناه و ثوابي زنده مي كند و براي
كه مرتكب شده اند جزا و پاداش مي دهد، امام زمان در زمان ظهورش در 
همين دنياي خاكي، مردگان را زنده مي كند، برايشان دادگاه تشكيل مي 
دهد تا به اعمال و كردارشان رسيدگي كند و آنان را به جزا برساند و 

  !!لطنت بدهدپدرانش را پاداش س
از زبان مجلسي شنيديم كه چگونه ابوبكر و عمر را پس از هزار و 
چهار صد سال زنده مي كند و برايشان دادگاه تشكيل مي دهد و سپس 
مردم را وامي دارد كه آن دو را قصاص كنند و بعد هم به آتش فرمان مي 

 آب دهد كه آنها را بسوزاند و به باد دستور مي دهد خاكسترشان را به
  !!بريزد، يعني اينكه آتش و باد نيز به فرمان امام زمان هستند

 كه در زمان ظهور اين امام، جبرئيل و ميكائيل به فراموش نكنيم
حضورش مي رسند و با او بيعت مي كنند، يعني دو تن از فرشتگان 

فرشتگاني هم كه در جنگ بدر . مقرب خدا نيز به حريم او مي پيوندند
  . خدمت اين امام مي آيند تا در ركاب ايشان باشندشركت داشتند به

بر  مهمتر از همه اين كه به روايت از قول علي ابن ابيطالب كه خ
 پشت سر او ايستاده است كه او را بكشد، نداشت ابن ملجم در اقامة نماز

 پيغمبر اولوالعزم نيز در زمان ،خبر داشت و داده است كه عيسي بن مريم
 زمين مي آيد و پشت سر امام زمان نماز مي خواند تا ظهور، از آسمان به
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مضافاٌ اينكه عصاي موسي و انگشتر سليمان و غيره از . در ركاب او باشد
  .جمله كتب همة انبياء نيز در اختيار اوست

 ايشان اين است كه امام زماننكتة بسيار حائز اهميت ديگر در باره 
د خواهد آورد كه اين كتاب  كتاب مهر شده اي با خواندر هنگام ظهورش

          به عبارت ديگر با آوردن كتاب . نخواهد بود )قرآن و انجيل و تورات(
 خواهد اضافه، قرآن نيز به كتابهاي تحريف شدة تورات و انجيل  ايتازه
پا خواهد شد كه با   به اين طريق شريعت جديدي با كتاب تازه اي بر.شد

 ارتباطي نخواهد رف خدا نازل شده اند كه از طكتب مقدس اديان پيشين
             م و با تأمل بدانها نگاه نهيوقتي اين قضايا را كنار هم مي . تداش

        ان اساطيري برايمان تداعي  نا خود آگاه داستان كهنة خدايكنيم،مي 
 مذكر و مونث،  كوچك و بزرگ آنجا كه جهان را خدايان متعدد.مي شود

 بود كه بر كار خدايي خدايان هم» خداي خدايان«  و يك.اداره مي كردند
  . نظارت داشتبي شمار

امام زمان با شرحي كه در باره اش داده اند، اگر خداي اسالم 
اين  درست است كه گفته شده،.  جماعت شيعه استنباشد، خداي خاص

كه در واقع همان » اهللا اكبر« ،)سهل انگارانة(امام خدا گونه تحت نظارت
خشي از  را مي دهد، بر ب»خداي بزرگتر«يا » خداي خدايان«ي معن

 ياما از نظر اقتدار نه تنها چيزي از خدا. مي كند خداييجامعة مسلمانان 
  . مقتدرتر استاودارد، بلكه يك سر و گردن هم از نكم محمد 

 نيست؟ همان خدايي كه آرام آرام »زمان بي كران«زروان،  آيا او 
بي آنكه زرتشتيان خبر ا خداي آئين زرتشت نشست؟ اهورامزددر جايگاه 

 مگر نه اين كه داشته باشند كه به جاي اهورا مزدا، زروان را مي پرستند؟
امام «بجاي اهللا اكبر به امروزه شيعيان نيز بي آنكه خبر داشته باشند، 

  ..!. مي پرستند؟او را مي ستايند و بيشتر.  متوسل مي شوند»زمان
خداي خدايان نيز . ة خدايي خود استقالل داردامام زمان در حوز

 ندارد و »امام زمان« او با نامآنطور كه بايد و شايد كاري به كار خدايي 
  . خواهد بكندمي اجازه داده است تا هر چه 
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دت وح(در واقع حضور اين خدايان متعدد، چه خداي عرفان
اهللا « تنبه نوعي به چالش گرف) امام زمان (و چه خداي شيعيان) وجودي

  .اسالم، خداي ابداعي محمد ابن عبداهللا است» اكبر
ات الهي اش در ميان محمد ابن عبداهللا در زمان حيات خود براي آي

اما غافل از آن بود كه پس از مردن او رندان .  مي طلبيداعراب هماورد
، به ش به جاي هماوردي با قرآن.خواهند خواندهملل ديگر كه دست او را 

  . ا خداي او بر مي خيزندهماوردي ب
اين مبحث را با اين توضيح مختصر به پايان مي رسانيم و داوري را 

  .بر عهدة خوانندگان فهيم مي گذاريم
مذهب تشيع و مكتب عرفان بر آمده از ميان خيل مذاهب و 
مكاتبي است كه فرزانگان و خردمندان ايراني و ديگر ملل در تقابل با دين 

مي دانيم كه هنوز زمان درازي از پيدايش . ه انداسالم به صحنه آورد
اسالم نگذشته بود كه فرزانگان جوامع و خردمندان اقوام به بازشكافي 
اسالم پرداختند و پيكرة اين دين عربي را از زواياي مختلف به چالش 

آنها با ابداعات بديع خود، از اسالم، هزار و يك فرقه و مكتب و . گرفتند
د كه در ظاهر به نام اسالم، اما در باطن در تناقض با مذهب بيرون كشيدن

يعني ابداعات آنها به همه چيز شبيه بود، مگر به اسالمي كه . آن بود
را نمايندگي مي كرد و جانشينان وي آنرا به  محمد بيست و سه سال آن

در اين ميان تشيع و عرفان با  .عنوان تحفه به ملل ديگر تحميل كردند
مي شوند، اما در تضاد با اسالم با دو تفكر جداگانه محسوب و فرقة اينكه د

همانگونه كه تشيع با ابداع امامت در مقابل . تشابهات بسياري با هم دارند
 عرفان نيز با ابداع .ده استرسالت حساب خود را از كليت اسالم جدا كر

  .قطب و مرشد و پير براي پيروان خود حساب جداگانه اي باز نموده است
ان، در مقابل توحيد، متوسل به وحدت وجود شده و داستان عرف

خدا و بندگان خدا را كه در اسالم دو مقولة جداگانه هستند، از ميان 
 قيامتاز سوي ديگر فنا و بقا في اهللا را در مقابل معاد روز . برداشته است

نيز  )نبوت( در برابر پيغمبر. روز قيامت شده استو نهاده و منكر رستاخيز 
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ن وسيله منكر سه اصل اساسي طب و مرشد و پير را علم كرده و بديق
در مقابل شريعت نيز طريقت را . شده است)توحيد و نبوت و معاد(اسالم

  .رده است كه مكتبي باشد كامالٌ مستقل از اسالممطرح ك
پايه گذاران تشيع كه در فلسفه بافي مانند عرفا، يد طوالني 

ارفان نيز برخوردار نبودند، فلسفة امام نداشتند و از جرأت و جسارت ع
زمان را عرضه كردند كه به جاي رستاخيز روز قيامت، با ظهور او همة 

 در همين دنياي خاكي به مرحلة اجرا وعده و وعيدهاي اهللا اكبر اسالم را
چنانكه شرح داده شد، عذاب آخرت كه شامل حال دشمنان خدا . بگذارد

  .ل دشمنان خاندان ائمة اطهار مي شودمي شود، در تشيع فقط شامل حا
عرفان كه يك مكتب تلطيف شدة معنوي است، مانند مسيحيت در 
مقابل يهوديت، بي آنكه كمترين اهميتي به عذاب هاي الهي اسالم بدهد، 

اما تشيع كه با همة . پيروان خود را به دوستي و صلح و صفا فرا مي خواند
كامالٌ از بدنه اسالم جدايي بگيرد، ادعا و نيرنگ هاي خود نتوانسته است 

به دليل كينه و نفرتش نسبت به اهل تسنن همچنان خود را مقيد به 
  . عذاب دادن آنها مي داند

با اين همه گفتني است كه اگر تشيع و عرفان تظاهر به وابستگي 
شيعيان در اين مورد . به اسالم مي كنند، يك نوع فريبكاري رندانه است

اهل عرفان نيز با كشيدن پاي پيغمبر اسالم و علي . ندخاص تقيه مي كن
و محمد باقر و جعفر صادق به عنوان قطب و پير و مرشد اعالي فرقه خود 

  .متعصب در امان نگهدارندمي كوشند كه مكتبشان را از گزند متشرعين 
 توانستند ماهيت خود در چند واقعة بسيار مهم كه هر دو فرقه مي

، متاسفانه اين كنند و استقالل كامل خود را آشكار دسازنمال را عمالٌ بر
وقتي فرزندان قلندر از جمله اينكه . كار به داليلي نا معلوم انجام نگرفت

 به حكومت و اقتدار رسيدند، به جاي اينكه مكتب عرفان را شيخ صفي
تبليغ و ترويج كنند، به دامان تشيع آويختند و فرصتي را كه به چنگ 

درست است كه علماي مذهب شيعه . ود به هدر دادندعرفان افتاده ب
داستان امام زمان را به گونه اي تهيه و تنظيم كردند كه براي امام 
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اما اين قدرت نمايي در قالب . زمانشان قدرتي همطراز اهللا اكبر داده باشند
مذهب شيعه هيچ امتيازي براي عرفان كه تشيع را به قدرت رسانده بود 

بر عكس در شرايط خاصي همين علما كه به همت مكتب . به بار نياورد
 بودند، به قلع و قمع عارفان و ارزش و اعتباري پيدا كرده ،عرفان و تصوف

 .صوفيان دست زدند و باقي ماندة آبرو و حيثيت آنها را به باد دادند
ماحصل اينكه در يك برهه از زمان، تشيع به همت تصوف به اقتدار رسيد 

اما در مقابل و به . اي خود را در ايران استحكام ببخشدو توانست زير پ
عوض قدرداني از اين موهبتي كه از طريق عرفان نصيبش شده بود، 

هر زماني كه امكان پيدا كردند،  كه اكثراٌ عرب بودند، علماي شيعه
اين . كوشيدند كه عرفان و تصوف را در ميان پيروان خود از ميان بردارند

 كه تصوف در ضعيف ترين موقعيت تاريخي خود قرار تالش آنها هنوز هم
   .ادامه دارد همچنان دارد،

كه چرا تشيع پس از به قدرت رسيدن، مكتب خود را كامالٌ از  اين
 كه كشور شيعه شدة ايران به دست اين استاسالم جدا نكرد، پاسخ آن 

 به همان سرنوشتي دچار شد كه پس از سقوط ،پادشاهان ترك صفوي
 به جاي اينكه به خالفت اعراب يعني.  رخ دادبه دست ايرانيانامويان 

ه به نوعي بدتر از امويان پايان بدهند، آن را به دست عباسيان سپردند ك
را به پيروي از مذهب ايران پادشاهان صفوي نيز پيروان اهل سنت . بودند

تشيع واداشتند، اما ريش و قيچي را سپردند به دست مالهاي عربي كه 
 سيل آساي ورودبا . شان بودمد نظرو حراست دين عربي حفظ 

آخوندهاي شيعة عرب به ايران، در به همان پاشنه اي چرخيد كه در 
  . زمان سني گري ايرانيان مي چرخيد

ايرانيان مسلمان باقي ماندند و عرب ها اين بار در لباس سادات، 
تا اين غنيمت اوالد پيغمبر از در و ديوار به اين سرزمين سرازير شدند، 

  ابن خطابمردرست مانند دوران ع. را حفظ و حراست كنند )اسالم داده(
  .و پي آمدگان او كه اعراب به ايران سرازير شده بودند
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  خدا بارگاه بازگشت به

بعد از ديدار و گفتگو با مال محمد باقر مجلسي، : امام زمان گفت 
 در تاالر عظيم و با خدا. در معيت جبرئيل به آسمان هفتم باز گشتيم

گشت ما  شكوه خود دست به كمر زده و مشغول قدم زدن و در انتظار باز
جبرئيل به سجده افتاد كه عبوديت خود را  ، وقتي در آستانة تاالر.بود

  .، من هم از او پيروي كردم و به سجده افتادمبداردعرضه 
  :  خدا با شتاب، خطاب به جبرئيل گفت 

د؟ چه كسي را ديديد؟ قصة ظهور را شنيد؟ چه كردي! تعريف كن -
  ....همه چيز را در باره خودش دانست؟ و 

جبرئيل به اختصار ماجراي ديدار مال محمد باقر مجلسي را براي 
مي داند، كيست و براي چه ايشان  كه هم اكنون خدا تعريف كرد و گفت

  .كارهايي بايستي انجام دهدكند و در زمان ظهور چه  ظهور مي
 خدا با تأمل سخنان جبرئيل را شنيد، با تحكم خطاب به من وقتي

  :فرمود 
و چه بايد  چه وظيفه اي داري؟ شنيدي كه كي هستي؟!  خوب-
   آيا آمادة ظهور هستي؟ و افزود،بكني؟

اما با اينكه از شنيدن سخنان تحكم آميز خدا سخت ترسيده بودم، 
  :گفتم  لتي جسارت پيدا كردم و در پاسخنمي دانم به چه ع

همانطور كه جبرئيل به عرضتان رساند، من هم سخنان !  بار الها-
 انجام مي بايستيبه چگونگي ظهور و اعمالي كه . اين مالي پير را شنيدم

 به ،اما به عنوان يكي از بندگان مومن پروردگار عالم. ، آگاه شدمبگيرد
 هيچ عنواني حاضر نيستم در فاجعه اي كه قصد و غرض از آن نوعي
  . دشمني با خدا و بندگان خداست، شركت كنم و نقشي در آن ايفاء نمايم

 ايجاد و گسترش، آنچه من شنيدم، هيچ ربطي به در رابطه با ظهور
ين مال بر عهدة من تمام كارهايي كه بنا به گفتة ا. عدل و داد ندارد

 و انتقام جويي توام با كينه و نفرت از كساني كشت و كشتار ،گذاشته شده
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به چه . كه به باور اين مال حق و حقوق پدران مرا غصب كرده انداست 
هيچ نفعي براي بندگان خدا ندارد؟ بايستي دست به اعمالي بزنم كه  يعلت

چرا بايستي مردگان هزار ساله را از خواب راحت مرگ بيدار كنم و آنها را 
سقم  كه حق امامان شيعه را غصب كرده بودند كه صحت و به بهانة اين

؟ من با كنم مجازات ه درستي براي هيچكس روشن نيست،آن نيز ب
در اين امر ، هرگز حاضر نيستم دادشرحي كه اين مال از جريان ظهور 

  .مت مورد خشم و غضب الهي قرار بگير به اين علشركت كنم، حتي اگر
بي توجه به دليل و ،  را نداشتيخدا كه انتظار شنيدن چنين پاسخ

كه از  خشمناكي فرياد! م و غضب نهيب زد كافي استمنطق من، با خش
 به لرزه پايه هاي ستون هاي عظيم تاالرشتمام شدت سهمناكي آن 

  .  و من از ترس و وحشت از هوش رفتم.افتادند
  : گفت و دلسوزي به حال مندر عالم بيهوشي، جبرئيل با نگراني 

ستان امگر د نه بگويي؟ امر پروردگار خود به چطور جرأت كردي -
، او آن واقعهنمي داني كه پس از  مگرسرپيچي شيطان را نشنيده اي؟ 

  ؟د هيچ يك از بندگان خود را نداردديگر طاقت و تحمل تمر
او سئوالي كرد و من هم به درستي و با نيت : گفتم با درماندگي 

  . پاك پاسخ دادم
مگر نه اينكه تقيه از اصول  چرا تقيه نكردي؟: جبرئيل گفت 

  ؟  توستپدران  مذهب اساسي
ود تقيه كرد و به او هم  با خدا كه نمي ش!اما نه با خدا! بلي: گفتم 

   !دروغ گفت
چرا نه؟ خدايي كه در مقابل : جبرئيل سر خود را تكان داد و گفت 

 بي تفاوت ادعاي امامت پدران تو سكوت كرده و در امر تقيه مذهب شما
  مقابل او هم تقيه كرد؟نمي شود در  كني مانده است، چرا فكر مي

من از شنيدن سخنان جبرئيل و : گفت امام زمان با ناباوري مي  
توان اما چه مي . قيه ندارد، حيرت كردماينكه خدا نيز ايرادي به امر ت

گفت به خدا دروغ  حت ميفرشته امين و مقرب خدا بود كه به صرا! كرد
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   :ودو در ادامه افز! و تا خودت را از مخمصه نجات دهيبگ
پس از گفتگوي طوالني با جبرئيل، در نهايت به اين نتيجه رسيديم 

با توسل به تقيه رضايت ، )صادق(ابن محمد باقرنا به توصيه جعفر كه ب
  . را جلب كنمخدا

جبرئيل آبي به صورت من پاشيد و من از حالت بيهوشي در آمدم و 
بي آنكه توجهي      ،  اين بار خدا        . از نو خود را در مقابل پروردگار عالم ديدم                       

   : از جبرئيل پرسيد به من داشته باشد،
  سر عقل آمده است؟ طرف فكر مي كني 

گفت      ئيل  با              : جبر ني  ا چند مشكل  يگر  د كنم  مي  نداشته      فكر  و  ا
  : پروردگار عالم، اين بار خطاب به من فرمود  .باشيم

  پس آماده اي ظهور كني، اينطور نيست؟ -
اگر .  اجراي اوامر الهي بوده و هستممن هميشه آمادة! بارالها: گفتم 

 مطلبي به عرضتان رساندم و باعث عصبانيت خداوند  وجسارت كرده
تبارك و تعالي شدم، از باب بي ايمانيم نبود و قصد سرپيچي از اوامر الهي 

من با نحوه اي كه شيعيان براي ظهور امام زمانشان در نظر . را هم نداشتم
 مخالفت هم به خاطر خودم نبود، بلكه براي اين. گرفته اند، مخالف هستم

اينكه بندگان عزيزتان . حرمت مقام و منزلت خداي بزرگ و مهربانم بود
كه شما را ارحم الراحمين مي دانند، مبادا با ديدن فجايعي كه به دست 

 ي شود، منكر صفات واالي خداوندگارمن در مقام امام زمان انجام م
برنامه اي كه شيعيان در نظر گرفته اند   بهاگر ماجراي ظهور بنا. بشوند

انجام بگيرد، عالوه بر ظلم و ستم بي حدي كه بر بندگان خدا خواهد 
  . نيز آسيب خواهد رساندشما رفت، به مقام و منزلت خدايي 

چنان اقتداري به امام زمان ظهور كه برنامه ريزان  بدتر از همه اين
به نظر من اين امر هم در !  مي زندخود داده اند كه كوس برابري با خدا را

خود من به عنوان يك خداپرست، نمي توانم . راستاي خداپرستي نيست
پا جاي   عزيز باشد،اوقدر هم نزد بپذيرم كه بنده اي از بندگان خدا هر چ

  . پاي پروردگار عالم بگذارد
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 تا به امروز نه پيغمبران و نه اولياء و نه حتي در طول تاريخ
 به قدر اين  ادعاي خدايي داشتند، هيچ كدامرمانرواياني كهسالطين و ف

از ديد من، هر كسي براين باور باشد كه . امام زمان قدرت نمايي نكرده اند
            امام زمان داراي چنين اقتداري است كه شيعيان براي او در نظر 

ه  زيرا براي خدا شريك ساختاند، از جرگة خداپرستان خارج است،گرفته 
  .و به وحدانيت او مشرك شده و كافر محسوب مي شود

 با اين حال اگر ارادة پروردگارمان بر اين امر قرار گرفته باشد، من 
   . در اجراي آن آماده هستمكمال ميلبا 

 بعددقايقي به فكر فرو رفت و اين بار خدا با شنيدن سخنان من، 
  :رو به جبرئيل كرد و پرسيد 

گويد؟ آيا تو هم با حرف هاي او   چه مي جبرئيل اين بندة ما-
قصد موافقي؟ آيا تو هم بر اين باوري كه شيعيان با مسألة امام زمان خود 

  ... براي ما شريك و رقيب بسازند؟دارند
حرفهاي اين بندة مومن و خداپرست كامالٌ درست : جبرئيل گفت 

عرض  به من هم با گوشهاي خود همة مطالبي كه اين بندة راستگو. است
رنامة اين باورم كه قصد و غرض تهيه كنندگان بمبارك رساند، شنيدم و بر

  . وردي با خداوندگار تبارك و تعالي استظهور به نوعي هما
پس چرا  : خدا سگرمه هايش را در هم كشيد و با اعتراض گفت

اين مسائل را قبالٌ به ما نگفته ايد؟ چرا ما را از نيت باطني اين طايفة آگاه 
ما از كجا بدانيم كه اينها چنين  :ته ايد؟ بعد با عصبانيت گفت ساخن

  هستند؟چنين اهدافي به دنبال برنامه اي دارند و 
چنان از تقاضاي ظهور دم به دم   بارالها، شما آن:جبرئيل گفت 

شد ماهيت نقشة آنها را به به رحم و شفقت آمده بوديد كه نمي شيعيان 
خواستيد براي اولين بار حاجات ما مي ينكه شمضافاٌ ا. عرضتان رساند

    . بندگان حاجتمند خود را برآورده سازيد، به اين علت ما سكوت كرديم
خدا با شنيدن سخنان من و تأئيد آنها از طرف جبرئيل، آنچنان 

او چندين بار در سكوت مطلق . خشمگين شده بود كه حد و اندازه نداشت
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قدم زد و زير لب بارگاهش االر و بي توجه به حضور ما در طول و عرض ت
به آرامي و بي آنكه به گوش ما برسد، با خودش نجوا كرد و سپس رو در 

  :روي من و جبرئيل ايستاد و گفت 
 دوزه بازي اين با دو  با اين وضع به نظر شما تكليف چيست؟-

  كنند چه بايد كرد؟ يمان و اعتقاد بندگان ما بازي ميا شيادان كه حتي با
هر چه خداوندگار عز و جل بفرمايند : دون تأمل گفت جبرئيل ب

خدا كه معلوم بود از پاسخ جبرئيل راضي نشده  . خواهيم كرداطاعت
  . نگاهش را به سمت من برگرداند و در انتظار پاسخ من ماند. است

با صراحت گفتم تنها چارة فريبكاري آخوندهاي شيعه اين نيز من 
م و به صورتي غير از آنچه آنها گفته است كه ترتيبات ظهور را عوض كني
  .و نوشته اند به مرحلة اجرا در آوريم

نظر مرا تأئيد ، »احسنت«خدا پس از شنيدن سخنان من با گفتن
  :كرد و با مهرباني پرسيد 

   ولي چطور؟-
ماليان قصه : اين بار نيز جبرئيل امين به كمك من آمد و گفت 

. ند كه او در مكه ظهور خواهد كردساز در برنامة ظهور امام زمان نوشته ا
مي دانيم كه در شهر مكه نه امام زمان و نه هيچ احد ديگري به گونه اي 
. كه خدشه اي به سيادت حكومت آل سعود بزند، نمي تواند ظهور كند

ين قصه ها گروهي تحت لواي مهدويت، چند سال پيش بر مبناي هم
 اما فرزندان عبدالعزيز .مسجد الحرام و خانه كعبه را هم اشغال كردند

چنان دماري از روزگار آنها در آوردند كه كه تا صد سال ديگر كسي 
بنابراين، . جرأت چنين كارهايي را در حريم حكومت آنها نخواهد داشت

 يك امر محال ،تي كه در قصة علماي شيعه آمدهسرآغاز ظهور به صور
  .است و به هيچ عنواني قابل اجرا نيست

كه، مطابق قصة ظهور، امام زمان بايستي با شمشير مطلب ديگر اين
علماي شيعه كه از روند .  نفر از ياران خود قيامش را آغاز كند313و با 

ها، جنگها با ودند، به تصور اينكه در همة زمانپوياي تاريخ بشر بي اطالع ب
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برنامه اي را  ر و كمان انجام خواهد گرفت، چنينشمشير و نيزه و تي
ها قرنهاست كه متروك شده و در حالي كه اين نوع جنگ. اندرده تنظيم ك

بنابراين، ظهور امام زمان با شمشير و شتر و اسب و . از ميان رفته است
 و واقعي كودكانه باشد، نه يك قيام طر و االغ فقط مي تواند يك تخيلقا

  .منطبق با شرايط اين روزگاران
 بر خالف دروغسومين مطلب اين است كه قصد و غرض امام زمان 

. مي باشد  انتقام گرفتن از دشمنان خاندانشپردازي هاي علماي شيعه،
براي گرفتن . اين دشمنان نيز همگي در هزار و اندي سال پيش مرده اند

من فكر . انتقام از مردگان بايستي آنان را زنده كند و به دنيا رجعت دهد
زنده كردن مردگان و نمي كنم كه امام زمان و هيچ بندة ديگري توانايي 

اگر كسي داراي چنين اقتداري باشد، . رجعت آنها را به دنيا داشته باشد
همانطور كه امام زمان گفت، در دانايي و توانايي شريك خدا يا مثل خدا 

حال آنكه خداوندگار ما هيچگاه كسي را در اين صفت ها . خواهد بود
 باشد و بدون كمك خدا او اگر اين هنر را داشته. شريك خود نكرده است

بتواند مرده هاي هزار ساله را زنده كند و برايشان در دنياي خاكي دادگاه 
تشكيل بدهد، چنانكه در قصة ظهور آمده است، اين ديگر بندة خدا 

خداي بزرگ ما يا چنين اختياراتي به او . نيست، بلكه خود خداست
ر امام زمان موضوعيت وگرنه تمام برنامة ظهو !تفويض خواهند فرمود يا نه
  . خود را از دست خواهد داد

كه ظهور امام زمان با قصه اي كه شيعيان براي او  حاصل آن
كه در تمام اين هزار سال آخوندهاي  اين. ساخته اند، امري محال است

              خود را وامي دارند كه مدام بگوينددلشيعه پيروان خوشباور و ساده 
براي اين است كه خودشان خوب مي دانند .»رجهعجل اهللا تعالي ف« 

چنين ظهوري با موضوعاتي كه در مراحل مختلف آن پيش بيني كرده اند 
مردم را با قصة ظهور گرم  آنها براي اينكه سر. نا ممكن و غير عملي است

  . كنند، اين شعارها را به زبان مردم انداخته اند
  :ه بود، پرسيد خدا كه تحت تأثير سخنان جبرئيل قرار گرفت
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 ظهور به صورتي كه شيعيان پيش بيني كرده اند، عملي اگر -
امام زمان را حتي با برنامه اي غير از ظهور نيست، پس چطور مي شود، 

  ؟انجام دادآنچه كه برايش نوشته اند 
ما بر خالف نظر آنها و . بسيار ساده است: در پاسخ خدا من گفتم 
 تغييراتي در مكه ظهور كند، مي توانيم با اينكه امام زمان حتماٌ بايستي

به . ظهور ايشان را به گونة ديگر و در جاي ديگر به مرحله اجرا بگذاريم
منتظران ظهور نيز بفهمانيم كه خدا در مورد محل ظهور امام زمان تغيير 

  . رأي داده است
 نماگانمنظورتان اين است كه به بند: خدا با عصبانيت گفت 

 ستيم؟ آنها را در بر تصميمات خود پاي بند نيكنيد كه مااينطور وانمود 
  ؟بيندازيم شك و ترديد دانايي خود به

مانده بودم كه درمقابل سخنان خدا چه بگويم كه باز جبرئيل امين 
  : و گفتكمكم آمدبه 

داناي ما هرگز امر بزرگ و كه يقين داريم كه خداي  با اين!  بارالها-
 اما مي دانيم كه پيش از اين نيز .مي دهندو نهي هاي خود را تغيير ن

از جملة اين . شده استچنين افتراهايي را به ساحت مقدس الهي زده 
 كه آنها را به ايي است كه در كتاب قرآن آمدهافتراها ناسخ و منسوخ ه

 مسائلي از اين قبيل مطرح شدهدر مذهب شيعه نيز . شما نسبت داده اند
  .پذيرفته اندهم و مردم 

ها سر خود را با تأثر تكان   در حالي كه از شنيدن اين واقعيتخدا
  فايدة اين كار چيست؟ :مي داد پرسيد 

موضوع امام زمان شيعيان با ظهور غير ممكن او : جبرئيل گفت 
تا روزي كه اين ظهور انجام نگيرد، آخوندها ول كن . گره خورده است

ور كش خواهند داد و ط اين داستان كهنه را همين. معامله نخواهند بود
مردم را به بهانه امام زمان و نيابت از جانب او، روز به روز بيچاره تر و 

الزم است اين ظهور به هر شكلي كه ممكن است . بدبخت تر خواهند كرد
  همان نبود كه آنها در نظر دارند،وقتي ظهور انجام گرفت و. صورت بگيرد
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يا در مقابل آن ايستادگي و يا آن را مي پذيرند كه من باور ندارم و 
مقاومت خواهند كرد كه در آن صورت دستشان جلوي مردم رو خواهد 

پس از آن ديگر به بهانه امام زمان نخواهند توانست به مردم جور و . شد
 و به نيابت از جانب او مدعي حكومت و صاحب اختيار جان و .جفا كنند

يل انداخت و سپس چشم خدا نگاهي از سر مهر به جبرئ .مال مردم بشوند
  نظر تو در اين باره چيست؟ :به من دوخت و پرسيد 

باالخره يك . ممن هم با ايشان موافق هست:  گفتم خوشحاليبا 
امروز به .  بايستي اين قصة كهنه را به پايان برسانندروزي خداي بزرگ

داليل مختلف وقت چنين عملي فرا رسيده است؛ بخصوص اينكه نواب 
» مملكت صاحب زمان« به قول خودشان، عهده دار حكومتان،عام امام زم

به زبان ساده وقتي صاحب اصلي مملكت ظهور كند، نواب ايشان . هستند
در غير اين صورت . بايستي حكومت را به او تحويل دهند و كناره بگيرند

در .  است آنان از بيخ و بن دروغ بودهمعلوم خواهد شد كه تمام ادعاهاي
 هم با ظهور امام زمان نشود به اين معركه پايان داد، مردم آن صورت اگر

   .با آگاه شدن از واقعيت ها، خود تكليفشان را با آنها روشن خواهند كرد
خدا پس از ساليان دراز دور بودن از مسائل، تازه شست اش خبردار 

از اينرو آن شب ساعت ها در . شده بود كه در عالم هستي او چه مي گذرد
  .  بوديم و گفتگو مي كرديممحضر او

دير هنگام او ما را مرخص كرد تا به استراحت بپردازد و قرار شد 
  . عد موضوع را از نو پيگيري كنيمروز ب

  
  برنامة ظهور

  وفرداي آن شب، با خوشحالي همراه جبرئيل، به ديدار خدا رفتيم
  . از نو ساعت ها با او در بارة چگونگي ظهور گفتگو كرديم

نظرات . مهرباني گوش به سخنان من و جبرئيل سپرده بودخدا با 
ما را در پيگيري مسألة ظهور با عالقمندي گوش مي كرد و با دور انديشي 

حبت ما به درازا كشيد و ص. بسيار نيز پرسش هايي را مطرح مي ساخت
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مي خواست با  خدا كهعالمانة و برنامه ريزي كلي با ارائة نظرات شيوه كار 
اش مغاير نباشد، تغيير مي يافت و در نهايت برنامة حكمت الهي 

  : پيشنهادي ما را پذيرفت و گفت 
در اجراي هر يك . ما با كمال خرسندي با برنامه شما موافق هستيم

از مراحل نيز تعدادي از فرشتگان مقرب ما تحت سرپرستي جبرئيل 
  . خواهند كردو نظاره شركت 

از مراحم ايشان، چشم به پس از شنيدن فرمايشات الهي و سپاس 
در . جبرئبل دوختم و به انتظار اشارة او براي خروج از بارگاه خدا ماندم

 در چهرة خدا كه در سكوت عميقي فرو رفته بود، خندة ،اين هنگام
  :با خوشحالي رو به جبرئيل كرد و گفت همانگاه  شيريني نمودار شد و 

ما بسيار جالب و با اينكه برنامة پيشنهادي ش!  راستي جبرئيل-
ان انجام شدني است، اما فكر مي كنيم در اجراي اين برنامه يكي از بندگ

يز م با او نيميل دار.  مفيدي به شما بكندخوب ما نيز مي تواند كمك
  . نداردي به نظر ما ضررتماس بگيريد و نظرش را بپرسيد،

  :  جبرئيل با شنيدن فرمايشات خدا با شگفتي پرسيد 
  كيست؟خدا خوب اين بنده  -

بارها با . تو او را خوب مي شناسي: خدا خندة ديگري كرد و گفت 
كسي است كه بهشت و همان منظورم . او نشست و برخاست داشته اي

.  استما را نيز به زير سئوال بردهكردن  و خدايي به نقد كشيددوزخ ما را 
ادگاهمان ، بشارت بازگشت ما را به زدليل و منطق و استداللكسي كه با 

م يچون شنيده ا !خوانده اي حتماٌتو هم نوشته هاي او را . داده استرا 
بيشتر فرشتگان مقرب ما نسخه اي از كتابهاي او را در نهانگاه اقامتگاه 

رود،  ما سر مي شان از اوضاع و احوال خداييخود دارند و هر وقت حوصله
 نظرات خاطرا نيز به بسياري از آنه. اين دفاتر را مي گشايند و مي خوانند

 او را ببينيد و با او بهتر است فكر مي كنيم، .مي جنبد سر و گوششان ،او
 تفكرچرا كه ميان برنامه اي كه امروز مطرح شد و طرز . نيز مشورت كنيد

او مي تواند . و انديشه هاي اين مرد همخواني بسيار نزديكي وجود دارد
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هنگ كند و در پيشبرد آن شما را برنامة ظهور را با نظرات امام زمان هما
بي اطالع  آخوندهاي شيعه اوضاع از به كليبخصوص اينكه ما . ياري دهد

 در بحر عميق مسائل ديني و مذهبي و امور سالها »بابا« اما اين .هستيم
از آن هم مربوط به آخوندها غوطه مي خورد و گوهرهاي بسيار با ارزشي 

و تواند در تنظيم برنامة ظهور مفيد مي  ، اوبه يقين .بيرون كشيده است
  :مايشات، خدا از جبرئيل پرسيد پس از اين فر. باشدموثر 

  آيا با نظر ما موافق هستي؟ 
  برده وجبرئيل كه در فاصلة همين لحظات كوتاه پي به منظور خدا

 بود، پاسخ شده مجسم شهاي بهشت و دوزخ و خدا، در نظرنويسندة كتاب
 : داد 

 را انيد من هم نوشته هاي اين نويسندهنطور كه مي دهما!  بارالها-
نمي دانستم كه  اما تا اين لحظه. او را تحسين كرده امخوانده و بارها 

 او نظراتانده و اينطور تحت تأثير  ما هم نوشته هاي او را خوخداوندگار
  .قرار گرفته باشند

         كشيدن پاي اين انديشمند به برنامة ظهور !فرمائيد  راست مي
كسي كه توانسته باشد با . مي تواند كمك بسيار خوبي براي ما باشد

منطق خود به اين دليري به رويارويي با پروردگار عالم بر خيزد، بسيار 
بخصوص . راحت تر و ساده تر مي تواند در ماجراي ظهور به ياري ما بيايد

 و پيه كه خود او هم از جملة دردكشان قصة موهوم امام زمان است اين
    .نواب اين امام به تن و جان او هم خورده است

 ايدة از اينكه ،جبرئيل با آفرين هاي مكرر به خداوندگار عالم
صميمانه را در برنامة ظهور الزم ديده است،  انسانيك استفاده از 

ني  ايرا انسان، آن هم يكبا پيدا شدن جاي پاي يكچون . كرداستقبال 
 از پيش كه گرديدقرار . عوض شدكلي ه ب  هادر ماجراي ظهور، برنامه

با فرشتگان بارگاه الهي به منظور مشورت  نخست ،شماديدار و گفتگو با 
  . داشته باشيمينشست

 انداز آخرين سخنان خدا هنوز در گوشم طنين :افزودامام زمان  
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  هايايده اميدوارم با بهره برداري از افكار و :است كه خطاب به من فرمود
روي، اين سنگ بزرگ را از جلوي دانة شخصي كه به ديدارش ميخردمن

بي پايه و بي اساس پايان پاي بندگان ما برداري و به اين داستان كهنة و 
   : گفتش  در ادامة سخنانامام زمان. دهي

اما . من نمي دانستم شما كي هستيد و چه كرده و چه نوشته ايد
 از ستايشيبا چه ! ا بر او باداين را ديدم كه خداوندگار عالم كه درود م

نقش بر لبانش   خندهتان آوري آثار مي كرد و چگونه با يادصحبتشما 
من كه جمعاٌ دو بار خدا را ديدم، تنها از كسي كه با شادي توام . مي بست

به همين علت هم مشتاقانه در انتظار . با احترام ياد كرد شما بوديد
از اين مخمصة بزرگي كه جلوي پاي ديدارتان بودم و اينكه با ياري شما 

  .نجات پيدا كنماست من گسترده شده 
  

واقعيت اين است كه خود من هم از بابت اينكه خداوندگار عالم 
مانند بسياري از هم ميهنان من با دقت و تعمق در جريان نوشته هاي 
من بود، احساس خوشحالي كردم و به خود باليدم، بخصوص از اين كه 

ادهاي اعتراض آميز من در عرش الهي هم به صدا در آمده فريمعلوم شد 
مانند بسياري از هموطنان من  تا آنجا كه به گفتة خدا، كروبيان نيز .است
هاي مرا در پنهانگاه اقامتگاه خود دارند و آنها هم هر وقت از دست كتاب

هاي من ترديد مي افتند، به كتابشك و ندانمكاري ارحم الراحمين به 
با اين همه، از اين كه امام زمان نه به درخواست خود، . ي كنندمراجعه م

به ديدار من آمده است، هم غربت بلكه به امر الهي در اين گوشة خلوت 
  . خوشحال بودم و هم نگران

. بي نتيجه نبوده استتا اين روز  تالش هاي من خوشحال بودم كه
را كه اين بار من چ. نگران بودم كه آخر و عاقبت كار به كجا خواهد كشيد
الهي ملزم شده بودم نه به خواست و ارادة خود، بلكه با نظر و خواست 

اين همان كاري بود كه هم .  معضالت جامعة بشري باشمكارساز يكي از
 اين  همبيشترين نگراني ام. مرا تشويق مي كرد و هم نگرانم مي ساخت
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از دست نزد خدا  بود كه اگر موفق نشوم، عالوه بر اينكه اعتبار خود را
خواهم داد، موقعيت بسيار حساسي كه به دستم افتاده است به هدر 

  .خواهد رفت
در تاريخ عمر بشر و در حوزة ديانت، بيش از يكصد و بيست و چهار 

ند كه هيچ يك از آنها اثر اهزار پيغمبر و نبي ادعاي رسالت و نبوت كرده 
 به نفع جامعة بشري بر مثبتي در زندگي بني آدم نداشتند و قدم مفيدي

اما، اين بار حادثه اي در اين حوزه در شرف تكوين بود كه مي . نداشته اند
 هاي اديان و مذاهب خط بطالن بكشد،رفت تا به يكي از بزرگترين دروغ 

  . داشتنه داعية نبوت ادعاي پيغمبري و  نه آن هم به دست كسي كه
عان خود آمادة من با تمام خلوص نيت و دلسوزي نسبت به همنو
نيز مانند من در كمك و ياري به خدا و به امام زماني بودم كه خودشان 

با اين حال، پس از شنيدن سخنان امام زمان كه از . مانده بودند دراين كار
مشورت پس از ترك بارگاه خدا، جلسة : زبان خدا برايم نقل كرد، پرسيدم 

  كشيد؟بحث و گفتگوي شما با فرشتگان مقرب به كجا و 
وقتي به نشست مشورتي فرشتگان رفتيم، به دستور جبرئيل : گفت 

يكي از فرشتگان . كتابهاي شما را از آرشيو كتابخانة الهي به جلسه آوردند
خطيب با صداي بسيار گرم و گيراي خود شروع به خواندن آنها كرد و 

زماني كه بازخواني .  سپردندحاضرين با دقت تمام گوش به مطالب آنها
ها به پايان رسيد، به فرمان جبرئيل از گردآمدگان نظر خواهي شد و كتاب

همة شركت كنندگان در اين نشست كه تحت تأثير نوشته هاي مستند و 
داليل منطقي و نظرات عقالني شما قرار گرفته بودند، يك پارچه و متفق 
نظر دادند كه براي تنظيم و تدوين برنامه ريزي و اجراي ظهور بهترين 

 قرار براين گذاشته شد كه ،از اينرو. سي كه صالحيت دارد شما هستيدك
ور ه ط ببرنامة ظهور رااگر خداوندگار عالم موافقت بكنند، تهيه و تنظيم 
  . را اجرا كنيمآنكلي در اختيار شما قرار دهيم و با صالحديد شما 

 مراتب به پيشگاه الهي عرضه شد و ايشان نيز پذيرفتند و به 
اين بود . فرمان دادند كه وسيلة مالقات مرا با شما فراهم كندجبرئيل 
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  .ماجرايي كه منجر به آمدن من پيش شما شد
چطور شد كه در يك شب باراني و به صورت غير معمولي : پرسيدم 

  : ار من آمديد؟ امام زمان خنده اي كرد و گفت دبه دي
شتة واقعيت اين است كه جبرئيل به علت گرفتاري مرا با يك فر

همراه اين فرشته با پيش بيني . جوان و تازه كار به سراغ شما فرستاد
هايي كه براي زمان بازگشت شما به منزلتان كرده بود، به ايستگاه مترو 

اما در زماني كه پيش بيني شده بود شما . نزديك خانه تان آمديم
نگام در همين ه. يف بيرون ايستگاه به انتظار مانديملنرسيديد و ما بالتك

. بارندگي شروع شد كه متاسفانه در نزديك ايستگاه هيچ سر پناهي نبود
تا اينكه فرشتة اعزامي از دير كرد شما نگران شد و براي كسب دستور به 

 را به من شماخوشبختانه او هنگام رفتن مشخصات . آسمان پرواز كرد
  . داده بود كه اگر در غياب او آمديد، بتوانم با شما گفتگو كنم

اما به دليل اينكه .  از مترو خارج شديدسركاراندكي پس از رفتن او 
جمعيت زيادي همزمان از ايستگاه بيرون مي آمدند، ناچار شدم به 
دنبالتان حركت كنم تا در مكان خلوتي بتوانم سر صحبت را با شما باز 

  .اين بود دليل خيس بودن من و غيره عادي بودن نحوة ديدارم. كنم
من مي بايستي يك ساعتي پيش به ايستگاه .  گفت راست مياو

اما به علت تصادفي كه در مترو اتفاق افتاده . نزديك منزلم مي رسيدم
  . مه بودبود، ديرتر از موعد رسيد

  
  مقدمات ظهور 

با پايان سخنان امام زمان و شنيدن ماجراي حوادثي كه بي حضور 
بود، بي توجه به او كه رو به من اتفاق افتاده و پاي مرا نيز به آن باز كرده 

در اين انديشه بودم كه در اين . روي من نشسته بود، به فكر فرو رفتم
بازي كه بي شك پر از هيجان و شگفتي هايي خواهد بود، كار را از كجا و 

با اين كه براي من برنامه ريزي ظهور نه به گونه اي  .چگونه بايد آغاز كرد
ند كه با مقوالت عقلي تطبيق نداشت، كه علماي شيعه تنظيم كرده بود
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عملي اما اجراي آن را حتي با كمك و ياري خدا نيز چندان . آسان بود
 .  نداشتمكه به توانايي هاي خدا هم اعتماد چندانيبخصوص اين. ديدمنمي

  . دانستماو را در پيغمبر بازي و دين سازيهاي او ميو نمونه هايي از ناتواني 
هاي خود در علل و اسباب وجود خدا،  كنكاشمن بارها و بارها ضمن

وقتي پايم به دنياي موهوم او كشيده مي شد، به اين واقعيت مي رسيدم 
غير قابل هاي علمي و دادهكه وجود خدا نا ممكن و از نظر عقل و خرد 

. »اي كاش خدايي بود« صدها بار آرزو كرده بودمبا اينحال، .  استقبول
باشد نتوانسته بودم كمترين اعتقادي پيدا اما هرگز به اين كه خدايي 

از ديد من، اگر خدايي بود و اگر جهان هستي خالقي صاحب عقل و . كنم
اينهمه جنگ و . خرد و اراده داشت، روزگار بشر اين چنين نبود كه هست

  .جدال و كشت و كشتار هم به نام او در زمين جاري نمي شد
ي ثوابكاران و آتش من بودن خدا را به خاطر بهشت برينش برا

 براي گناهكاران آرزو نمي كردم، بلكه خدا را براي برپايي عدالت دوزخش
گي كوتاه بشر به خاطر مشتي اينكه زند. اين دنيايي اش خواستار بودم

ر پي خواه و سودجو مانند، پيغمبران و انبياء و اولياء و د هاي خودانسان
ذشته و حال شاهد آن بوديم  نابساماني كه در گآنها شريعتمداران به اين

 زندگي بهو هستيم نيفتد تا بشر هم مانند همة موجودات صاحب حيات 
  .مشغول باشندخود 

من او را براي سير . وقتي آرزو مي كردم، اي كاش خدايي بود
كردن شكم گرسنگان، براي شفا دادن بيماران، براي طوالني كردن عمر 

روري كردن بعضي ها بر بعضي بشر و براي سودجويي و ثروت اندوزي و س
من بودن خدايي را آرزو مي كردم كه به نام او . هاي ديگر نمي خواستم

هيچ ظلم و ستمي به بندگان او از طرف كساني كه به دروغ ادعاي 
من طالب خدايي بودم كه با دانايي و . نمايندگي از جانب او را دارند، نرسد

. ه راه راست و درست بكشاندتوانايي و خير محض خود همة بندگانش را ب
به جاي كين و نفرت، مهر و عطوفت را در دل آنها بريزد و همة بندگانش 

  .  مسير سعادت و نيكبختي سوق دهدبهرا 
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آرزو صميمانه من بودن چنين خدايي را آرزو مي كردم و هنوز هم 
مگر اينكه از . اما مي دانم چنين خدايي نبوده و نخواهد بود. مي كنم
 كساني پيدا شوند و قيام كنند و كاري كه يك خداي ،امعة انسانيدرون ج

متعال مي بايستي انجام دهد و تا به امروز انجام نداده است، خود آنها به 
  .همت خويش و همنوعان صاحب خردشان انجام دهند

اما، افسوس كه همة آرزوهاي من در حد آرزوهاي غير قابل وصول 
ن چنين خدايي كه به يقين مي دانم كه من يقين دارم تا پيدا شد. است

روز و روزگاري از ميان انسانها بر خواهد خاست، راه دراز و طوالني در 
اما بدون شك آن روز فرا خواهد رسيد و بشر هم به اين آرزو . پيش است

  .كه من و امثال من به گور خواهيم برد، دست خواهد يافت
به مسائل همنوعانم به با اينگونه تفكرات كه هميشه در انديشيدن 

سرم هجوم مي آورد، توجه خود را به ماجراي ظهور امام زمان معطوف 
 از خيلي پيش به اين نتيجه رسيده بودم كه براي دست يابي به من. كردم

سعادت بشري، اولين و مهمترين قدمي كه مي بايستي برداشت، ويران 
 به نام خدا در  است كهبي پايه ايكردن و دور ريختن قصه هاي كهنه و 

از اينرو تصميم گرفتم در برنامه اي كه تنظيم . عمق ذهن بشر نشانده اند
من بي آنكه كسي بخواهد، خود . مي كنم اولويت را به اين موضوع بدهم

 از عالم فاتي بودم و هستم كه قرنهاست بخش بزرگيطالب بر چيدن خرا
  .كشيده است بشريت را به سكون و ركود

ده اي است كه در نوع خوب آن، ثمري جز عاطل و امام زمان، پدي
 كه پاي نوع بد آن به ميان همهنگامي . باطل نگهداشتن انسانها ندارد

آيد، همين خواهد شد كه در حال حاضر گريبان ملت ايران را گرفته 
 به عنوان نواب عام امام زمان سرنوشت مردمي را به آخوندمشتي . است

مي دانند كه به چه  ند امام زمان كيست؟ نه نه مي داندست گرفته اند كه
 اين حضرتدانند چرا مينه   را برايشان ساخته اند؟اماميدليلي چنين 

ز همه اينكه هيچ كس غايب است و براي چه ظهور خواهد كرد؟ مهمتر ا
مشكل گشاي بندگانش قلمداد داند كه با بودن خدايي كه  هم نمي
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مامي هست؟ آيا خدا بالشخصه  به وجود چنين انيازي، ديگر چه شودمي
اميد شده  كند؟ آيا بشر كه از خدا ناقادر نيست مسائل بندگانش را حل 

   باشد؟فكر ياري خواستن از موجود ديگريه بايستي ب
حضور !  نيز اين فكر به سرم مي آمد كه راستي اوقاتگاهي

شخصيت مقتدري به نام امام زمان به اين معنا نيست كه بشر 
 برداشته و توجه اش را به سوي آسمان نشيني دست از خدا

؟ آيا همين روزنة !افرادي از درون جامعة خود معطوف كرده است
باريك نشان دهندة برگشت انسانها از خدا و از ماوراء الطبيعه به 

؟ آيا توسل جستن به امام زمان كه !نيستطبيعت خود انسان و 
انها از خدا به نس، دليل گرايش اگويند انساني است زادة انسانمي 

         ؛بايزيد» سبحاني ما اعظم شأني « آيا؟ محسوب نمي شودانسان
شمس  «سعيد و  ابو» ليس في جبتي سوي اهللا « حالج؛» قاناالح «

انسان خدايي در ، در معنا بخشيدن به  موالنا»من و خداي من
ماهيت امام زمان تجلي پيدا نمي كند؟ و اگر ما به امام زمان باور 

يدا كنيم، اين بدان معنا نيست كه قصد داريم دست از خداي پ
سنتي برداريم و اديان او را و پيغمبرانش را كنار بگذاريم؟ و دهها 

مدام به ذهنم مي آمد و مي رفت و بيش از كه اي پرسش اينگونه 
  ...پيش به سرگردانيم مي افزود

امام  تا اينكه  طوالني شده بودملنجارهاي فكريسكوت توام با ك
زمان كه در تمام اين مدت چشم به من دوخته و منتظر شنيدن نظرم 

مثل اينكه مشكلي پيدا كرده اي؟ گويا شما  :بود، به سخن در آمد و گفت 
   در مانده ايد، اينطور است؟ وهم و خيالهم در اين كار سراپا 

در ه بي آنكو رون آمدم ، از دنياي فكر و خيال بي او سخنبا شنيدن
  :، گفتم با او صحبت كنم اي فكري خودزمينه ه

چه  بدانيم الزم استپيش از اينكه به تهية برنامة ظهور بپردازيم، 
 و  از ميزان من بايستي.كمك كنندرا  ما كساني در اين راه مي توانند

از اوضاع و احوال امروز دنيا و . چگونگي ياري خدا و جبرئيل نيز آگاه شوم



                                    هوشنگ معين زاده                         حكايت من و امام زمان،ظهور  

١٠٣ 

به كمك رسانه هاي خبري داريم برايش به خصوص در زمينة نيازي كه 
ببينيم چه صحبت كردم و گفتم ما بايستي با اشخاصي تماس بگيريم و 

زيرا اين كار عظيم بدون كمك ي كنند، همراه ما  باكساني آمادگي دارند
  .  بخصوص ايرانيان غير ممكن استمشاركت ديگران،و 

  نمي گيريد؟چه ايرادي دارد؟ چرا با آنها تماس : امام زمان گفت 
، تماس گرفتن با آنها آسان است، اما به دليل اهميت موضوع: گفتم 

  . گونه اي انجام گيرد كه لطمه اي به برنامة ما نزندها بالزم است اين تماس
  به نظر شما چه بايد كرد؟: پرسيد 
اگر بتوانيم جبرئيل را ببينيم و بدانيم كه در اين زمينه چه : گفتم 

  .ما بكند، مقداري از مشكالت ما حل خواهد شدكمكي مي تواند به 
هم اكنون جبرئيل را . ايرادي ندارد: امام زمان با خوشحالي گفت 
خورجين چرمي خود را برداشت و از . حاضر مي كنم تا پاسخ شما را بدهد

درون آن كيسة كوچكي را بيرون آورد و گره آن را گشود و از ميان چند 
  :ي را جدا كرد و گفت  كه در آن قرار داشت، يكپري

   آتش داري؟-
  آتش براي چه؟ : پرسيدم 

 را در اختيار من پرهااو اين .  جبرئيل استپر بالها اين: گفت 
گذاشته است تا هر وقت نيازي به او داشتم، يكي از آنها را آتش بزنم تا به 

گفتم . ضمن اين كه از اين طرز تماس خنده ام گرفته بود. ديدارم بيايد
 تا طعامي و شرابي برايش فراهم كنم كه اگر آمد، مهمانمان صبر كن

بشود و بتوانيم ضمن صرف طعام با فرصت كافي در بارة بعضي از مسائل 
، به تهية غذا پرداختم و سپس به امام زمانبا موافقت . گفتگو كنيمبا او 

ميز مفصلي با تنقالت . بازار رفتم و چند بطر شراب ناب خريدم و برگشتم
  .   و آمادة پذيرايي از جبرئيل شدمچيدم

هنوز همة آن .  را آتش زديمفرشته امين پرهاي با كبريت يكي از 
شادماني به ما سالم و  مثل جن ظاهر شد و با نسوخته بود كه جبرئيل پر
  . باشد، يك راست سر ميز رفترود گفت و بي آنكه منتظر تعارفد
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مان ما پس از مه. را لبريز از شراب كرد  برداشت و آنجامي
 تمام جام را يك  نوش، چون آن را مطبوع يافت با گفتنچشيدن شراب

 و رو به من تين خود پاكجرعه سر كشيد و لبان آلوده به شرابش را با آس
بار نخست .  مي بينم كه اين بار شراب خوب به سفره نهاده ايگفتكرد و 

  . كه مرا به شراب دعوت كردي، شرابت مطبوع نبود
، من از داشتيك بار كه به ديدار من آمد و عطش .  گفتراست مي

او پس از . باقي مانده شراب ارزان قيمت خود جامي به دستش دادم
شراب را بر اين نوشابه به من ايراد گرفت كه چرا نام مقدس آن نوشيدن 

 جامي به من  شرابي كه در خورجين خود داشت،سپس از كوزةنهاده ام؟ 
و غصه هاي آن روز مرا از دل و جانم بيرون ريخت هديه كرد كه تمام غم 

  .و مزة آن شراب هنوز هم درخاطرم باقي مانده است
من براي آوردن غذا به . در اين هنگام امام زمان نيز بر سر ميز آمد

و دو خراسان آشپزخانه رفتم و با ديس هاي پر از برنج آغشته به زعفران 
در معيت . آنها را روي ميز چيدمگونه خورشتي كه پخته بودم، بازگشتم و 

ميهمانانم بي آنكه وارد مسائل مربوط به ظهور بشويم، به صرف طعام 
خورد و  ذت غذاهاي ايراني دست پخت مرا ميجبرئيل با ل. مشغول شديم

مي گفت و از من بابت خوشمزه بودن آنها تشكر مي كرد تا » به به« مدام
 با نوشيدن قهوه، در يك پس از آن. اينكه صرف طعام پايان پذيرفت

   . به گفتگو نشستيم هر سهمحيط دوستانه
امام زمان به كوتاهي . فرشتة خدا، از علت احضار خود پرسيد

  .من جويا شداما جبرئيل تفصيل ماجرا را از. جريان را به اطالع او رساند
قبل از هر چيز مي خواستم ببينم كه ما در چه : در پاسخ او گفتم 

 حد و حدود اختيارات ما نيم از كمك شما برخوردار باشيم،وامواردي مي ت
چه كارهاي خارق العاده اي مي توانيم انجام دهيم و در كجا و  چيست؟

  در چه زماني مي توانيم از امكانات شما برخوردار باشيم؟
شما در حدي كه مغاير با حكمت الهي نباشد، : جبرئيل پاسخ داد 

ساز باشد مي توانيد  د در مسألة ظهور كارهر كار فوق العاده اي كه بتوان
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خداوندگار عالم براي اولين بار اختياراتي را به شما واگذار . دهيدانجام 
كرده است كه تا به امروز به هيچ يك از بندگان خود و حتي به 

او به تفصيل در بارة امكاناتي كه ما مي توانيم . پيغمبرانش اعطا نكرده بود
  . هور استفاده كنيم توضيح دادبراي پيشبرد برنامة ظ

پس از شنيدن امكاناتي كه برايمان در نظر گرفته شده بود، ضمن 
ابراز خرسندي، داستان تماس با بعضي از كساني كه محتمالٌ مي توانند 
در اجراي برنامه به ما كمك كنند شرح دادم و گفتم قصدم در اين مرحله 

اما مي خواهم . ا ما هستنداين است كه ببينم چه كساني آمادة همكاري ب
اين امر به گونه اي انجام گيرد كه هم از نظرات آنها آگاه شوم و هم 

اگر بشود پس از تماس، موضوع گفتگو از حافظة آنها .  نگرددبرمالموضوع 
ديگر اينكه آيا براي تماس با . پاك شود، قدم بسيار مهمي خواهد بود

پذير  مستقيم با آنان امكان كساني كه در ايران هستند و احياناٌ تماس
، مي توانيم به خواب آنها وارد شويم و در خواب با آنها گفتگو و نيست

  آنان را براي همكاري دعوت كنيم يا نه؟
شما با خواندن .  قابل اجرا استي هر دو برنامهآر: جبرئيل گفت 

اورادي مي توانيد با هر شخصي توسط تلفن و يا حضوري صحبت كنيد و 
 همين. طع تماس، تمام گفتگوهاي شما از خاطرة آنها پاك گرددپس از ق

طور مي توانيد به خواب هر كسي در هر نقطة دنيا وارد شويد و با آنان 
توانيد چگونگي برنامه اي جبرئيل از من پرسيد ميدر ادامه .  كنيدصحبت
  دهيد؟د اجراي آن را داريد، برايم شرح كه قص

پيش از آن الزم مي دانم .  نكرده امرا آمادهخود هنوز طرح : گفتم 
با نظر خواهي از بعضي افراد، امكان استفاده از موقعيت آنان برايم روشن 

پس از اين تماس ها و با در نظر گرفتن همة جوانب امر طرح خود . شود
  .شرح خواهم دادرا به تفصيل برايتان 

يدار به هر حال، هر وقت نيازي به د: جبرئيل با قبول نظر من گفت 
من داشتيد، خبرم كنيد و سپس با سپاس از طعامي كه برايش تهيه ديده 

  .بودم، ما را ترك كرد
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به نظر شما امكاناتي كه : با رفتن جبرئيل، امام زمان پرسيد  
  برايمان در نظر گرفته اند، كافي است؟ آيا شانس موفقيت داريم؟

ي از چنين  زيرا تا به امروز هيچكس ديگرفكر مي كنم آري،: گفتم 
اگر اندكي خوش شانس باشيم، قطعاٌ موفق . امكاناتي برخوردار نبوده است

   .خواهيم شد
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 از رفتن جبرئيل، اسامي افرادي را كه مي شد از وجودشان در بعد

تا در . هره برد و يا از نظراتشان استفاده كرد، ياداشت كردمبرنامة ظهور ب
  . فرصت هاي مناسب با آنها تماس بگيرم

لفني و با تني چند نيز در در حضور امام زمان با بيش از ده نفر ت
اما . كشيد گفتگوهايي كه بعضي مواقع ساعتها طول مي. م گفتگو كردخواب

 اي براي شركت در ظهور امام زمان متاسفانه يك نفر هم از اين تعداد عالقه
با اينكه اكثر اين افراد مسلمانان مومن و شيعه مذهب و . از خود بروز ندادند

بهانه اي از اين دليل و معتقد به امام زمان بودند، با اين وصف هر كدام به 
  .كار طفره رفتند

ن داير كه در سرزمين امريكا كالس درس قرآ فردي  به عنوان مثال
مزاياي ظهور بارة در يكي از تلويزيونها درنيز  هر هفته يك بار كرده و

  :در پاسخ دعوت به پيوستن به برنامة ظهور امام زمان، گفت . كندموعظه مي
 با اينكه خيلي عالقه مندم در معيت امام زمان در ظهورشان شركت -

ر زاچون بعد از ه. كنم، ولي متاسفانه در شرايط فعلي قادر به اين كار نيستم
در اين از اينرو .  به من مليت امريكايي بدهندو يك مشكل باالخره قرار شده
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  . موقعيت نمي توانم از امريكا خارج بشوم
يكي ديگر از كساني كه با او گفتگو كرديم، شخصي است از طرفداران 

بنا به گفتة خود وي، ايشان . پر و پا قرص اسالم ناب محمدي و امام زمان
نه اش به ايران، حداقل دو بار يكي در بدو ورود و ديگري در سفرهاي ساليا

عكسهاي متعدد . كران مي رود در هنگام بازگشت به زيارت چاه جم
 و دفتر ن، زينت بخش سالن پذيرايي خانهكرا يادگاري او از زيارت جم

  .كارش مي باشد
در آغاز . وقتي از او دعوت كرديم كه در ظهور امام زمان شركت كند

كه به عنوان يكي از ياران امام زمان انتخاب شده است، اظهار  از اين
كه امتحانات بچه ها نزديك است و بايستي  اما به بهانة اين.  كردخرسندي

و گفت كرد آنها را در درسشان كمك كند، از شركت در ظهور عذر خواهي 
اگر امام زمان ظهورشان را به بعد از امتحانات بچه ها موكول كنند، حتماٌ 

  .به ايشان خواهد پيوست
ديگري كه نام حجت ابن الحسن از زبانش نمي افتد و تنها راه چارة 

وقتي از او دعوت شد كه در برنامة . نجات بشريت را ظهور حضرت مي داند
ظهور شركت كند، به بهانه اينكه كارش بساز و بفروش است و با وام بانكي 

نفروشد و وام بانك را چند دستگاه خانه ساخته است كه اگر به موقع 
پوزش خواست و قول داد پس از فروش . نپردازد، ورشكسته خواهد شد

  . خانه ها و راست و ريس كردن كارهايش، به جمع ياران امام زمان بپيوندد
در پايان نيز ضمن التماس دعا، ياد آور شد كه پس از پيروزي حجت 

هاي ارزان قيمت به نه اند براي پيروان مومن ايشان خاابن الحسن، او مي تو
مانند و مثل نانان در زمينة مسكن از كفار عقب سبك امريكا بسازد تا مسلم

   .نشين نباشند گذشته بي خانه و كپر
 با اشخاصي مختلف كه چكيدة سخنان تني چند از من پس از گفتگو

هيچ يك از  تصورم،بر خالف به اين نتيجه رسيدم كه . آنان را بازگو كردم
حاضر معتقد به امام زمان هستند يا تظاهر به اين امر مي كنند،  آنهايي كه

اكثر اين افراد بي آنكه مخالف ظهور باشند، . به شركت در ظهور او نيستند
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  . نه اي از شركت در آن طفره رفتندبها به 
در بررسي علل بي اعتنايي اين افراد به مسألة ظهور، به چند نتيجه 

 افراد مانند آخوندها، به امام زمان به عنوان نخست آن كه اكثر اين. رسيدم
درست به همان گونه كه در . يك وسيلة براي سودجويي نگاه مي كنند

گذشته بسياري از كاسبكاران و بخصوص بازاريان به مكه مي رفتند كه 
 كاله  را مشتريان خودمردم آنها را حاجي خطاب كنند تا بهتر بتوانند سر

  . بگذارند
قامت در يك كشور مرفه و آزاد جهان در اعتقادات  اين كه اديگر

اينان ديگر به فكر اين نيستند كه براي . مذهبي اين افراد تأثير گذاشته است
 خود دست به دامان موهوماتي مانند امام زمان آسايش و امنيترفاه و 

امام زمان به درد « از همين اشخاص كه به صراحت گفت به قول يكي. بزنند
. د كه گرفتار ظلم و ستم و جور و جفاي نمايندگانش هستندخورمردمي مي

م بياورد، در كشورهاي آنچه امام زمان قرار است بعد از ظهورش براي مرد
. فراهم كرده اندو حتي غريبه ها  هايشان براي ملت خود غربي، دولت

 را رها كند و به دنبال ي نقدبنابراين، ديوانگي است آدم اين نعمت ها
  .» امام زمان برودحلواي نسيه

سومين مطلب كه شايد بيش از دو موضوع ذكر شده باعث بي 
ست كه اين مردم يك بار با  ااعتنايي مردم به ظهور امام زمان گرديده، اين

، ديدند كه )خميني( اوالد ائمة اطهاربه اصطالح توسل جستن به يكي از 
   . باليي بر سر مردم آوردچه

مردم مار گزيده حق . تي مرتكب شدهايي گفت و چه جناياچه دروغ
دست فردي از زندگي شان دارند از شركت در هر حركتي كه ريش و قيچي 

  . اوالد ائمه باشد، خودداري كنند
مردم به به علل بي اعتنايي پي بردن  مسأله و  بررسي دقيقبراي

  . مبه صورت كامل در زير بازگو مي كنافراد را اين گفتگو با بعضي از ، ظهور
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  هادي خرسندي

يكي از شاعر و طنز پرداز نامدار ايراني، ، نويسندههادي خرسندي، 
اين شاعر طنز پرداز آشنايي من با .  بود كه با او تماس گرفتمكساني

. آغاز شد »اصغر آقا«سپسو » طاغوت«كشورمان در دوران غربت و با نشرية
  .را پيدا كردمپس از ساليان دراز نيز بخت ديدار و گفتگو و دوستي با او 

خودش گوشي را برداشت و پس از تعارفات . تلفني به خانه اش زدم
  : سئوال كردم ،معمولي و احوال پرسي

جناب خرسندي شما اين روزها برنامه اي براي سفر به پاريس 
  نداريد؟

         با صمد آقا در سفر بودم، خستهاز بس اين روزها ! انه باب: گفت 
شايد آب پر .  صباحي در كنار رود تايمز اطراق كنمخواهم چند مي. شده ام

  .بركت اين رودخانة معجزه گر چاره ساز دردهاي پيري من هم بشود
  !حيف شد: گفتم 

  براي چه؟ : پرسيد 
  .اينجا كسي هست كه خيلي عالقه دارد شما را ببيند: گفتم 

  كي؟ : پرسيد 
يان وارد كسي است كه مي خواهد براي نجات ايران و ايران: گفتم 
  .ميدان بشود

  شاهزاده رضا پهلوي نيست؟: خرسندي پس از مكثي گفت   
  !نه: گفتم 

طرف در چه سن و سالي است؟ آيا از : سكوتي كرد و بعد پرسيد 
  پيران قوم است يا از جوانان قبيله؟

  .از پيران: گفتم 
  آن رفيق مان كه حرفش را مي زديم نيست؟: گفت 
  ! نه: گفتم 
  حت نام اسالم است؟قيامش ت: گفت 
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  .آري: گفتم 
  اكبر گنجي نيست؟: گفت 

 كه  هادي خان مسابقة بيست سئوالي نيست:و اضافه كردم! نه: تم گف
  .مي خواهي جواب آن را پيد كني

من بچه هم كه بودم، خيلي راحت مي توانستم جواب ! ببين: گفت 
كمي مشكل  ام، كارم شده پيراما حاال كه . بيست سئوالي ها را پيدا كنم

شده، با اين حال بايد خودم جواب را پيدا كنم، وگرنه از هوش و حواسم نا 
  : اميد مي شوم و افزود 

   نكند اين بابا از قهرمانان تاريخي است؟-
 .همينطور است: گفتم 
رضا شاه  كاوه آهنگر است؟ نادر قلي افشار است؟! فهميدم : گفت

 است؟ 

 ! نه: گفتم 

  صفاري است يا بابك خرمدين؟البد يعقوب ليث: گفت 

 مي  نظرشجناب خرسندي ول كن معامله نبود، هر نامي كه به
 هادي خان عزيز، به جاي بيست :رسيد به زبان مي آورد تا باالخره گفتم

سئوال، اگر صد سئوال هم بكني نمي تواني نام كسي را كه اينجا نشسته 
  .اجازه بده خودم ايشان را معرفي كنم. است حدس بزني

، ولي اگر فرصت مي دادي با توستهر طور ميل : با نارضايتي گفت 
با اين حال براي اينكه پول تلفن تو . چند سئوال ديگر پيدايش مي كردم

  .زياد نشود خودت بگو
كسي كه اينجا كنار من نشسته و مي خواهد تو را ببيند، : گفتم 

  .محمد ابن الحسن العسكري، امام زمان است
ا حرف مرا نشنيد و يا منتظر شنيدن چنين نامي از هادي خرسندي ي

  : طرف من نبود، با خنده پرسيد 
  ! چه گفتي؟-

درست شنيدي، ايشان محمد ابن الحسن العسكري، امام زمان : گفتم 
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معلوم . پس از تاكيد من، چند لحظه اي ميان ما سكوت بر قرار شد .است
مي دانست كه  او. ه است ما به چه فكري فرو رفتنبود اين دوست طنز پرداز

با اين . چون چنين رابطه اي ميان ما بر قرار نبود. شوخي نمي كنمبا او من 
  :حال وقتي صداي او را از نو شنيدم، با خنده و شوخي گفت 

   رفيق مثل اينكه داري ما را دست مي اندازي؟-
آنچه گفتم عين . جناب خرسندي عزيز، من شوخي نمي كنم: گفتم 
شخصي كه در اين لحظه كنار من روي مبل نشسته است، . حقيقت است

  . امام زمان است
از نو سكوتي ميان ما بر قرار شد و بعد از لحظاتي هادي خرسندي 

  :گفت 
  . پس البد خودت را دست انداخته اي-

خود من هم از دو شب پيش تا به حال، . نه اينطور نيست: گفتم 
اما او مرا با داليل .  ترديد داشتم!هبارها در اينكه بابا راست مي گويد يا ن

  .كافي قانع كرده كه امام زمان است
 را كه باعث قانع شدن تو شده برايم يمي تواني يكي از داليل: پرسيد 

  بگويي؟
اولين دليلي كه مرا قانع كرد، اين بود كه در اين اوضاع : گفتم 

، پليس  غربي، سازمانهاي اطالعاتيوانفساي كنوني كه در همة كشورهاي
عوامل القائده و دار و دستة مال عمر و بن  به دنبال آنهاهاي مخفي و آشكار 

دون پاسپورت و بدون ، بآنان با مشخصاتي شبيه ايشان. مي گردند الدن
، در نيمه هاي شب در شهرك كوچك محل اقامت من، برگ شناسايي

آيا . تجلوي راهم سبز شده و مرا با نام و نشان مورد خطاب قرار داده اس
چنين چيزي از نظر شما كه بارها در ورود و خروج به كشورهاي غربي با 
  داشتن پاسپورت و ويزاي معتبر مورد بازخواست قرار گرفته اي عملي است؟

 از سكوت طوالني هادي خرسندي فهميدم كه با اولين دليلي كه 
  .  را به تأمل واداشته استيرم به هدف خورده و هادي خانارائه دادم، ت

بعد با صداي بلند . عزيزم، يك دقيقه صبر كن: در همين لحظه گفت 
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از فرزندش خواست كه بطري ودكا را از جا يخي يخچال بيرون بياورد و يك 
  :  خطاب به من گفت پيك پر برايش بريزد و بياورد و

چنان مرا گيج كرده است كه تا يكي دو پيك نزنم  صحبت هاي تو آن
لحظه اي بعد نوشي به من گفت و معلوم . مع كنمنمي توانم حواسم را ج

  : شد اولين پيك مي اش را باال انداخته است و بعد پرسيد 
   دليل ديگري هم داري كه برايم بگويي؟-

هاي بسيار قديم است كه اسي كه به تن دارد، همه مال زمانلب: گفتم 
 آنچه با مضافاٌ اينكه از مال دنيا. كباب مي كنداز فرط كهنگي دل آدم را 

خود آورده است، دو كيسة پر از سكه هاي طالي ايام عباسيان است كه به 
نظر من هر يك از سكه ها به دليل قدمتشان قاعدتاٌ بايد دهها هزار دالر 

ديگر اينكه در خورجين او يك لنگه كفش كهنة بچگانه . قيمت داشته باشد
.  رسيده استهست كه مي گويد كفش علي اصغر است كه در كربال به قتل

او اين لنگه كفش را سند محكوميت بني اميه و دليل انتقام گيري از قاتلين 
البته كيسة ديگري هم در خورجين اوست كه در آن . واقعة كربال مي داند

گويا باقي . مقداري خرماي خشك هستمقداري نان خشك كپك زده و 
 اختيارشان  ايشان در سردابه سامره درماندة خوراكي است كه نواب خاص 

  .گذاشتندمي 
جانانه سالمتي يك هادي خرسندي دومين پيك را طلبيد و بعد از 

  :كه به من ارمغان كرد، گفت 
بهتر از من مي . عزيزم، تو خودت متخصص مسائل مذهبي هستي

داني كه آيا داستان اين بابا درست است يا اينكه خداي نا كرده اين هم يكي 
مي است كه با برنامه ريزي از ايران به خارج از آدمهاي رژيم جمهوري اسال

مثل بقية آقاياني كه دم به دم با عناوين مختلف به ! فرستاده شده است
  .خارج مي آيند تا براي چندمين بار ما را فريب دهند

. خودم هم در اين باره فكر كرده ام. گويي مي فهمم چه مي: گفتم 
شيعه ندارد، بلكه قصد و اما طرف نه تنها هيچ سنخيتي با آخوندهاي 

  .غرضش هم از ميان بردن آنهاست
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هادي خرسندي كه با پاسخ هاي من تا حدودي از هيجانات ناشي از 
  :ناباوريش بيرون آمده بود، پرسيد 

 ؟تو آمدهآدمي مثل كند؟ براي چه به ديدار  خوب بابا آنجا چه مي-
   زده اي؟  من تلفناصالٌ چرا بهطي ميان من و تو و او وجود دارد؟ چه ارتبا

واقعيت اين است كه از او خواسته شده كه ظهور : در جواب گفتم 
 نفر از پيروانش 313مي داني كه بنا به روايات منقول در زمان ظهور او . كند

با توجه به اينكه ايشان عالقمندند تعدادي از اين پيروان . بايد به او بپيوندند
 ما بتوانيم او را در گردآوري اين ياران  كهشخصاٌ انتخاب كند، اينجا آمدهرا 

  .كمك كنيم
خوب اين امر به من و  :هادي خرسندي سخنم را قطع كرد و پرسيد 

  .تو چه ارتباطي دارد؟ ما كه از پيروان اين حضرت نيستيم
حقيقت امر اين است كه براي انتخاب اين تعداد و بعضي : گفتم 
 من هم براي اينكه امام عزيز ما .، خدا او را به من حواله دادهمسائل ديگر

فكر نكند كه نمي خواهم با او همراهي كنم، كساني را كه مي توانند در 
 اگر مايل تا. كرده ام ار و ياورش باشند به ايشان معرفيبرنامة ظهور او ي
با شناختي .  براي گسترش عدل و داد شمشير بزنندايشانباشند در ركاب 

انم يكي از طرفداران سر سخت عدل و داد كه از شما دارم و اينكه مي د
هستيد، خصوصيات شما را براي امام شرح دادم و حضرت با خوشحالي شما 

 نفر انتخاب كرده اند تا پيشنهاد پيوستن به ايشان 313يكي از را به عنوان 
  .را به شما بدهم

بود، هادي خرسندي كه يواش يواش سر نخ قضايا به دستش افتاده 
  :د و گفت خندة بلندي كر

 عزيز جان، با اين حال و احوالي كه من دارم، فكر مي كني به درد -
شمشير زدن مي خورم؟ بعدش هم تو فكر مي كني پس از تجربة امام راحل 

 از زير درخت سيب  كشوري كه تو در آن زندگي مي كني،كه از همان
 هم  ظهور كرد و اين همه بدبختي و فالكت بر سر ملت ما آورد، بازمعروف

ديروز امام خميني را  با طناب پوسيده دين و مذهب به ته چاه آنها برويم؟
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 دست به كار بشويم و ،آورديم و هنوز از شكر خوردن خود پشيمان نشده
  امروز امام زمان را بياوريم؟ 

، چه وعده و نويدهايي  امام راحل زير آن درخت سيبيادت هست كه
دي و مساوات برايمان سخن راند؟ آن به ما داد؟ چقدر از عدل و داد و آزا

روزها، او هم همانند طايفة نسناس آخوندها، ما و همة مردم جهان را فريب 
ياران و چه ها كه نكرد؟ وقتي هم بر مسند قدرت نشست ديديم . داد
 كسيمي خواهي مرا به همراهي با  روانش چه ها كه نمي كنند؟ حال توپي

ط به اين بزرگوار آمده است كه در دعوت كني كه صراحتاٌ در كتب مربو
 آنقدر آدم مي كشد كه خون كشته شدگان تا زير شكم اسب شزمان ظهور

  . شريفشان برسد
مي گويند وقتي اطرافيانش از اين همه كشت و كشتار نشنيده اي كه 

ين همه كشت و يا ابن رسول اهللا ا« به تنگ مي آيند و به او مي گويند 
  اني در جواب چه مي گويد؟مي د .»كشتار براي چيست؟

را براي   كفش كهنة بچه اي را نشان مي دهد، همان كفشي كه آن
   : فرمايدتأئيد امام زمان بودنش پيش تو آورده است، و مي 

ان قصاص خون صاحب به خدا قسم كه خون همة اين كشته شدگ «-
  .»اين كفش نيست

  م؟يي بروبا به دنبال چنين باخواهياز من ميبا اين همه، اكنون تو  -
ظهور اين . مهمتر از همه تو كه داستان ظهور او را خوب مي داني

او ظهور مي كند تا انتقام خاندانش را از خاندان . امام هيچ ربطي به ما ندارد
او . بني اميه و بني عباس بگيرد كه پدرانش را از خالفت محروم كرده بودند

ان عباسيان و به  با تصاحب حكومت به كمك ايرانيان، داستخواهدمي
حكومت رسيدنشان را به كمك ساده دالن ايراني تكرار كند و اين بار 

در اين ميان يك مورد خاص كه مربوط . خاندان علوي را به حكومت برساند
به عبارت ديگر ظهور او ظهوري . به ايرانيان باشد در ظهور او قيد نشده است

ين بار به جاي خلفاي است براي تجديد خالفت عربي با اين تفاوت كه ا
راشدين و اموي و عباسي، خاندان علوي به حكومت برسد و در به همان 
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  . زادگان او مي چرخيد پاشنه بگردد كه در زمان عمو
 ،كنند مي هايي كه شب و روز الظهور آن بدبخت: خرسندي افزود 

ن اگر بدانند و اگر خردمندا. دانند كه اين امام براي چه ظهور خواهد كردنمي
گونه اي كه نوشته شده بر مال گي ظهور او را براي ملت ايران بجامعه چگون

كنند، بلكه دعا مي ان نه تنها آرزوي ظهور او را نميكنند، بي ترديد ايراني
  .  بيرون نيايد سال پيش اقامت گزيده1200كنند كه حضرت از چاهي كه از

ينانة بعداز شنيدن سخنان مستند و منطقي و در عين حال واقع ب
  :خرسندي گفتم 

گونه اي ايرانيان دور از وطن مي كوشيم بجناب خرسندي، باالخره ما 
شايد . كشور و ملتمان را از دست تاريك انديشان قرون وسطايي نجات دهيم

توسل جستن به امام زمان وسيله اي بشود و بتوانيم اين حكومت جهل و 
كنم ضرري نداشته  ميمن با قبول منطق شما فكر. زيمجنون را سرنگون سا

ما كه براي . باشد يك بار ديگر بخت خود را و اين بار با اين امام بيازمائيم
 كه مدعي آزاد سازي ايران بودند، رفتيم و يرهايي كشورمان به دنبال بسيار

بگذار اين بار هم با امام زمان تجربه كنيم و ببينيم . سرمان به سنگ خورد
ا اين بابا هم كار مملكتمان سامان نگرفت، اگر ب. كارمان به كجا مي كشد

الظهور و الظهور هم از . دست كم تكليف مردم با امام زمان روشن مي شود
  .زبان مردم مي افتد

اما دوست عزيز، امام . نا اميدت نمي كنم: هادي خرسندي گفت 
زمان كه سهل است، اگر خود پيغمبر اسالم هم ظهور كند و بخواهد براي 

. يره بخت ايران مرا همراه خود ببرد، من يكي  نخواهم رفتنجات مردم ت
  .جايي نخواهيم رسيدمركب دين و مذهب ب دانم با ن ميچو

قيامي كه . راه نجات ايران، همت و قيام شجاعانه مردم ايران است
اگر . هيچ گونه ارتباطي به دين و مذهب و اين يا آن ايدئولوژي نداشته باشد

دي مرا هم خبر كن تا همچون شيخ فريد الدين چنين قيامي را پيدا كر
 من هم با پير سالي شمشير به دست بگيرم و پيشاپيش آن قيام به ،عطار

من در ركاب هيچ آخوند و امام و امام زاده اي نه  .جنگ مغوالن زمان بروم
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اما همراه با آزاديخواهان . تنها شمشير نخواهم زد، بلكه قلم هم نخواهم زد
  . خواهم زد و هم شمشيرايراني هم قلم

شنيد، مي امام زمان كه سخنان شاعر و طنز پرداز بلند آوازة ايراني را 
مدام سر خود را به حالت تأثر تكان مي داد و از اينكه كار دين و مذهب 

  .  پدرانش به اينجا كشيده شده تأسف خود را نشان مي داد
 در جلب امام زمان از اينكه. پس از پايان سخنان هادي خرسندي

، افرادي كه به كمك طلبيده بود، با شكست روبرو گرديدنخستين يكي از 
  :با اين حال گفت . بسيار غمگين شد

 به آقاي خرسندي بگوئيد ما نياز به كمك ايشان داريم و اگر ظهور -
.  اميدواريم حداقل با قلم خود ما را پشتيباني كند،خود را شروع كرديم

ان و سپاس خود از راهنمايي هاي خردمندانه ضمن رساندن پيام امام زم
هادي خرسندي با او وداع كردم با اين اميد كه نتيجه كار ظهور را متعاقباٌ 

  .به آگاهي او برسانم
  :  گفت  در ضمن خدا حافظي و خدا قوت،هادي خرسندي

 راستي چرا به سراغ آنهايي نمي روي كه به دنبال حكومتي هستند -
 هم اسالم را ،آنهايي كه معتقدند مي شود. مي باشدكه پيش و پس آن اسال

فكر مي كنم امام زمان باب ! داشت و هم به حقوق بشر و دمكراسي رسيد
از او براي توصيه اش . دندان اين افراد باشد، نه آدم هايي مثل من و تو

  .سپاسگزاري كردم و بدرود گفتم
  

      خاناصغر
كسان  م زمان پرسيدبا هادي خرسندي، اما گفتگوپس از پايان 

با اين پرسش به ياد توصية هستند كه بشود با آنها صحبت كرد؟ ديگري 
 سنگ اسالم هادي خرسندي و به فكر تماس با يكي از آنهايي كه همچنان

پيدا كردن چنين آدمهايي چندان . د افتادمنمي زنناب محمدي را به سينه 
ته را مي شناسم  گريخچون من هم بسياري از ايرانيان از وطن. مشكل نبود

 دمكراسي بهره مي برند، ولي  نشسته و از مزاياي آزادي وكه در ساحل امن
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بي آن . براي مردم سياه بخت ايران، مرتب نسخة حكومت ديني مي پيچند
كه بگويند اگر حكومت ديني خوب است، چرا خودشان در خارج تشريف 

اسالمي حكومت  و داد بر نمي گردند به وطن تا زير ساية عدلچرا دارند و 
  زندگي كنند؟  

شمارة تلفن يكي از افرادي را كه به قول خودش در حركت انقالب 
. برده بود، پيدا كردماز آن  نيز سهمي انقالباسالمي نقشي داشته و پس از 

او يكي از فرزندان انقالب است كه پس از سالهاي دراز بهره بردن از مزاياي 
  به سبب بعضي فضوليها بر پا كرده بودند، وي راحكومتي كه آن را با انقالب

گرفتند و به زندان انداختند و آب خنك به خوردش دادند تا از نو به راه 
توجه به اينكه معركة زنداني با . راست هدايت و پس از آن از زندان آزاد شد

 رونق و اعتباري پيدا كرده بود، او را با سالم و صلوات به بودن اين جناب
فرستادند تا به بازار اسالم بازي خارج از كشور نيز رونق و اعتبار خارج 
گي اكنون اين جناب هم مثل ما جان به در برده ها در غرب زندهم . ببخشد

دنبال حكومتي است كه حتماٌ پسوند  به كند، اما چشم و دلش همچنانمي
ي ولالبته او به دمكراسي و حقوق بشر هم معتقد است، . اسالمي داشته باشد

 و بايستي حتماٌ  است از نوع اسالميدمكراسي و حقوق بشر مورد نظرش
 باشند، در غير اينصورت با آزادي پسوند اسالم عزيز را به دمش بسته

  .  سازگاري پيدا نمي كنداوخواهي و دمكراسي و حقوق بشر مورد نظر 
زدم و شخصي تلفن را برداشت و ضمن گفتن به محل اقامت او زنگي 

   ؟ سبك اسالمي، پرسيد با كي كار داريدسالم به
  .خواستم با آقاي فالني صحبت كنماز فرانسه زنگ ميزنم و مي: گفتم 

اگر مي خواهيد مصاحبه كنيد، بايستي با دفتر روابط : پاسخگو گفت 
البته چند هفته اي . عمومي ايشان تماس بگيريد كه به شما وقت بدهند

ر و مصاحبه و سخنراني هاي ايشان طول خواهد كشيد، چون برنامه هاي سف
  .براي هفته هاي آينده پر است

ارم، بلكه پيامي دارم كه          قصد مصاحبه با ايشان را ند: گفتم 
  .  م به آگاهي شان برسانممي خواه
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  .، پيامتان را بدهيد تا به اطالعشان برسانمندآقا سر نماز: گفت 
ندارم آن را جز به خود او اين پيام محرمانه است و من اجازه : گفتم 

طرف پس از تأملي كوتاه گفت يك لحظه گوشي را . به شخص ديگري بدهم
  .داشته باشيد

دقايقي بعد خود آقا كه گويا نمازش همان موقع به پايان رسيده بود، 
  .لطفاٌ پيامتان را بفرمائيد :پاي تلفن آمد و  پس از سالم و عليك گفت 

بريد به يك اتاق ديگر و يا از كساني اگر ممكن است تشريف ب: گفتم 
كه در اطرافتان هستند، بخواهيد به اتاق ديگر بروند كه مكالمه ما را 

  .نشنوند
گوشي را داشته باشيد تا من به . ايرادي ندارد: پس از تأملي گفت 

 بچه ها گوشي را بگذاريد:  دقايقي بعد با صداي بلند گفت .طبقه دوم بروم
  : وشي دوم را شنيدم، بعد گفت كه من صداي گذاشتن گ

  .مي توانيد صحبت كنيدبا خيال راحت  اكنون -
 استدر اينجا، شخص بزرگواري حضور دارد كه از من خواسته : گفتم 

به شما تلفن كنم و جويا شوم كه آيا حاضريد در يك نهضت مقدس مذهبي 
   در كنار ايشان باشيد؟

 هدف و وند؟ نهضت ايشان كي هست: بي آنكه تأملي بكند، پرسيد 
  منظورشان چيست؟

. ايشان يكي از شخصيت هاي به نام مذهب شيعه هستند: گفتم 
  . هدفشان هم ايجاد و گسترش عدل و داد اسالمي است

   مي توانم اسمشان را بپرسم؟ : گفت 
 آري، ايشان حضرت محمد ابن الحسن  گفتمكنمبي آنكه ترديدي 

  .العسكري، امام زمان هستند
  گفتيد كي؟! درست نشنيدم: پرسيد  به تندي

  .حضرت محمد ابن الحسن العسكري، امام زمان شيعيان: گفتم 
 پس از دقايقي با ناباوري توام با  وسكوتي ميان من و او بر قرار شد

  : نگراني، گفت 
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   فرموديد امام زمان پيش شماست؟ درست شنيدم؟-
پاسخ شما آري، ايشان رو در روي من نشسته اند و منتظر : گفتم 

  .هستند
مي فرمائيد امام زمان در فرانسه : بعد از دقايقي سكوت از نو گفت  

  تشريف دارند؟
  .بلي: گفتم 
  داريد شوخي مي كنيد؟: گفت 
  . به شما تلفن نمي زدم اگر شوخي بود! اصالٌ اينطور نيست: گفتم 
كنند؟  ست، پس امام زمان در پاريس چه مياگر شوخي ني: گفت 
  ؟ كنندبايد ظهوردر كجا د كه ننمگر نمي دا

 ،           اين موضوع را كه ظهور در كدام شهر انجام مي شود: گفتم 
تصادفاٌ من هم مثل شما در آغاز از اين كه حضرت به پاريس . مي دانند

. دماما با توضيحاتي كه دادند قانع ش. تشريف آورده اند، تعجب كرده بودم
سلمان مومن هستيد و براي ايجاد  مبه همين علت هم به شما كه يك

به نظر من . حكومت دمكراسي اسالمي تالش مي كنيد، تلفن كرده ام
انتخاب شخص شما به عنوان يكي از ياران امام زمان، مي تواند يكي از 

مضافاٌ اينكه هم . داليلي باشد كه امام زمان به پاريس تشريف آورده اند
و انتخاب ياران خود هستند كه اكنون ايشان مشغول تدارك مقدمات ظهور 
ظهور ايشان پس از انتخاب . در موقع ظهور بايستي همراهشان باشند

  .يارانش انجام خواهد شد
  :او كه با توضيحات من تا حدودي قانع شده بود، با ترديد پرسيد 

   حضرت حجت از من چه مي خواهند؟-
شان در ايشان مي خواهند ببينند كه شما حاضريد در ركاب اي: گفتم 

  حركت ظهور شركت كنيد يا نه؟ 
  : پس از لحظاتي گفت مخاطب از نو به سكوت پناه برد و 

بايستي فكر كنم و ببينم مي توانم در ركاب حضرت حجت باشم يا  -
چون اين روزها من براي شركت در هر حركتي بايستي با دوستان خود . نه
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در حركتي شركت  دهبنم اكنون هزيرا . مشورت كنم و نظر آنها را بپرسم
 هر نوع واكنش من و  هستندمه افراد بسياري در سطح جهاني همراهدارم ك

   .دگذارب اثر روند اين حركت مي تواند به
 نهضت ايشانحركت شما يك حركت سياسي است، حال آنكه : گفتم 

 در مسائل سركار. يك حركت مذهبي و مربوط به باور و ايمان شماست
مي كنيد و نه   آن مثل امامت، نه از كسي تبعيت ايماني بخصوص در اصول

مي دانيد كه ما شيعيان هميشه انتظار . نيازمند مشورت با ديگران هستيد
 خود بارها در نماز و دعاهاي شبانهظهور امام زمان را مي كشيم و بارها و 

 مستجاب شده اكنون كه اين تقاضا. مي كنيمظهور ايشان را از خداوند تمنا 
مادة ظهور هستند، مشورت كردن و از ديگران كسب تكليف و حضرت آ

  . مخالف باشيد ظهوراصل مگر اينكه شما با .  معنايي ندارد،نمودن
پر  خود من يكي از منتظران !اصالٌ اينطور نيست! نه: راض گفت با اعت
هميشه هم آرزويم اين بود كه حضرت حجت در . ظهور هستمو پا قرص 

به همين علت . ايند تا بتوانم در ركابشان باشمطول زندگي من ظهور بفرم
 به ايشانهم در قيام نايب ايشان امام خميني شركت كردم و در رسيدن 

نخست . كنداما، اكنون وضع فرق مي. هي نكردمحكومت از هيچ تالشي كوتا
مان در يد قدرت طاغوت اينكه بر خالف گذشته كه حكومت كشور صاحب ز

وقتي زعامت كشور صاحب . ست اوالد پيغمبريف و در دست سادات شربود،
 ديگر نيازي به تشريف ،زمان در اختيار نوادگان پيغمبر اسالم مي باشد

 اينكه براي ظهور حضرت مقدماتي الزم ديگر. فرمايي خود حضرت نيست
صاحب زمان با  د تانفراهم كنايشان اين مقدمات را نواب است كه اميدواريم 

  .شوند و ما از فيض حضورشان بهره مند شويمخيال آسوده تشريف فرما ب
با توضيحاتي كه فرموديد، نظرتان اين است كه ايشان فعالٌ : گفتم 

  ظهور نكنندٍ، اينطور نيست؟
  . من اينطور فكر مي كنم: گفت 
شما كه يك مسلمان مومن و آشنا به مسائل ديني و مذهبي : گفتم 

مورد زمان ظهورشان هستيد، البد مي دانيد كه حضرت صاحب زمان در 
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اين خداوندگار عالم است كه هر وقت اراده بفرمايد، . تصميم گيرنده نيستند
ران مضافاٌ اينكه روزانه ميليون ها نفر در سرتاسر اي. ظهور انجام مي گيرد

. مي كشند و تمناي ظهور حضرت را مي كنند»عجل اهللا تعالي فرجه« فرياد
  رايط موجود نيازي به ظهور نيست؟با اين وضع شما چگونه مي گوئيد در ش

قصد من اين نبود كه : او كه ظاهراٌ منتظر چنين پاسخي نبود گفت 
من به خوبي مي دانم كه ايشان به . براي حضرت حجت، تعيين تكليف كنم

اما در روايات ظهور مطالبي ذكر شده كه با . امر الهي ظهور خواهند كرد
كنم در چنين شرايطي خدا هم من فكر مي . شرايط فعلي تطبيق نمي كند

  .نخواهند دادايشان امر به ظهور 
ولي فراموش نكنيد؛ اگر ارادة خداوند بر اين امر قرار نگرفته : گفتم 

نمي خواستند كه در هم  جا تشريف نمي آوردند و از شمابود، ايشان اين
  . ظهورشان شركت كنيد

ه براي با تمام ميلي ك: مخاطب من پس از يك سكوت طوالني گفت 
التزام ركاب امام زمان دارم، متاسفانه در حال حاضر به داليلي نمي توانم به 

اول اينكه من پس از چند سال زندان به كشورهاي آزاد . ايشان بپيوندم
دوم اينكه برنامه هايي در . جهان آمده ام و دارم به راحتي نفس مي كشم

ضمن .  به اتمام برسانمدست دارم كه بسياري از آنها نا تمام است و بايستي
بايستي به ايران برگردم و با نيز اينكه براي پيوستن به ياران امام زمان 

خانواده ام ديدار و وداع كنم و از مرجع تقليدم آيت اهللا منتظري براي اين 
عرضشان برسانيد و ه هي مرا بخواهش دارم عذر خوا. امر شرعي اجازه بگيرم

 و كارهاي من هم سر و سامان گرفت با  افتاداگر ظهورشان به تاخيربگوئيد؛ 
  .كمال ميل در ركابشان خواهم بود

شنيد و از طفره رفتن او با بهانه هايي كه   كه حرفهاي وي را ميامام
  : رديف مي كرد، سخت عصباني بود، گفت به اين قهرمان مسلمان بگو 

ر را  كفتو براي پيوستن به امام زمان خود، استراحت در بالد!  مومن-
دهي؟ بدتر از  را از طرف ديگر بهانه قرار مي از يك طرف، ديدن خانواده

بر حكم امام زمان را يخ  امر شرعي اجازه گرفتن از يك شيك درهمه تو 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

١٢٤ 

  ؟ يتو چه جور شيعه مذهب؟ !ارجح مي شماري
او كه انتظار چنين         .    بازگو كردم       شوقتي سخنان امام زمان را براي                

بادا با لبيك نگفتن به       زمان نداشت، از ترس اينكه م            شماتتي را از طرف امام 
، با صراحت شروع به گفتن مطالبي           ي به گردنش بيفتد     گناه    ، خود    امر امام     

در واقع اين بار مكنونات             .   كرد كه كامالٌ با سخنان پيشين او تفاوت داشت                
  :قلبي خود را به صراحت بر زبان آورد و گفت 
ات جان خود از دست عوامل             به حضرت امام بفرمائيد؛ من براي نج                 

. شكنجه شده امو  زندان اندازه سختي كشيده، بيش از ،حكومت نايب ايشان
. انت سپرده ام     براي آزاد شدن از زندان و سفر به خارج هم كلي تعهد و ضم                        

خط مشي كه برايم در نظر           كوچكترين عملي بر خالف        حكومت اگر بفهمد     
ان خانواده ام را به خطر خواهند                  از هر كاري ج          دهم، قبل    گرفته اند انجام       

ند تا خيال من از      نند خانواده مرا از ايران خارج ك                  امام زمان اگر بتوا        . انداخت
بابت آنها آسوده شود، از همين جا يك راست به حضورشان خواهم آمد،                              

   .وگرنه حاضر نيستم براي ايشان و هيچ كس ديگري دو باره خطر كنم
امام زمان با علم غيبي كه دارند، بايد                       : او در دنبالة سخنانش افزود             

با كساني كه كوچكترين      . بدانند كه طرز رفتار حكومت آخوندها چگونه است
، چه   سازند  ايرادي به اعمال آنها بگيرند، يا كارهاي غير انساني شان را بر مال    

من كه خوب مي دانم،         .   رفتاري مي كنند و چه باليي بر سرشان مي آورند                  
كومت چه مي گذرد؟ آنها          ز مي دانند كه در زندان هاي اين ح       نيماالبد امام 

 ايراد داشتند،        حضرات   ياران ديروز خود كه به شيوه حكومت                 حتي بر سر   
با چنين   .   بالهايي آوردند كه بازگو كردنش مو بر تن آدم سيخ مي كند                           

افرادي كه نه به خدا ايمان دارند، نه دستورات پيغمبر اسالم را مد نظر قرار                                  
مي كنند، از من يك وجبي چه            تره خرد      براي اوامر امامان              نه هند و  مي د  

  كاري ساخته است؟ 
 يقين دارم، امام ،من با آشنايي به سيستم حكومت آخوندهاي شيعه

زمان كه سهل است، اگر چهارده معصوم هم يك جا ظهور كنند قادر به 
يام  مگر اينكه خود مردم ايران ق.ت نخواهند شدساقط كردن اين حكوم
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  . كنند و شر اين حكومت را از سر خود كم كنند
، كيستتوجه به اينكه مخاطب او  آقا كه به هيجان آمده بود، بياكبر 

من اگر جاي امام زمان بودم به :  ادامه داد با صداي بلند سخنانش را چنين
جاي ظهور بر مي گشتم به بارگاه الهي و از خداوند تقاضا مي كردم؛ به جاي 

نامة ظهور كه آخر و عاقبت آن براي هيچكس روشن نيست، يك اجراي بر
ض فقط با اين شرط كه اين مر. مرضي مانند طاعون و وبا به ايران بفرستد

 آنها را از ميان بردارد و گريبان مردم درد كشيده و به جان آخوندها بيفتد و
  .رنج ديدة ايران را از دست آنها و حكومتشان نجات دهد

و هيجان عصبي ر كنار من نشسته و به حرف هاي امام زمان كه د
در اين لحظه به . ه بودطرف گوش مي كرد، سخت به حيرت فرو رفتزدة 

چه فكر مي كرد نمي دانم، اما مي توان حدس زد كه او هم با همة امام 
به نيز ضمن اينكه بيش از پيش . بودنش مثل من حق را به اين آقا مي داد

  .ه بود آگاه مي شدخطراتي كه در كمينش نشست
 موافق بودم و اصغر حانمن كه خود با اين بخش از صحبت هاي 

با او بيش از اين ادامة صحبت را . همين پيش بيني ها را هم مي كردم
 اجازه بدهيد تا ما بيشتر در اين باره  گفتمبا تشكر از وي. صالح نديدم

او نيز با . رفتمطالعه كنيم و اگر الزم شد باز هم با شما تماس خواهيم گ
  :تشكر از اينكه به فكر او بوده ايم گفت 

مرا به حضرت خالصانه و حقيرانة به هر حال عرض ادب و احترام 
صاحب زمان برسانيد و بفرمائيد كه قصد من شانه خالي كردن از وظايف 
مسلماني ام نيست، بلكه هدفم اين است كه راهي را انتخاب كنند كه به 

حرمت مقام امامت ايشان هم محفوظ . ايران باشدمصلحت مردم مسلمان 
خداي نكرده يك بار ديگر واقعة كربال تكرار نگردد و اين بار به جاي . بماند
  .شوندان شرمنده اهل بيت پيغمبر اسالم ب كوفه مردم ايراهل

هم اكنون تمام تالش من و يارانم اين است كه بتوانيم با كمك 
كومت دمكراسي اسالمي را بدون حضور سازمانهاي انسان دوستانة غرب، ح

آخوندهاي فاسد حاكم با روحانيون اصالح طلب در مملكت پياده كنيم و 
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اسالم عزيز را از اين مهلكه اي كه گرفتارش شده نجات دهيم و بانگ اهللا 
  .اكبر را به گوش جهانيان برسانيم
كه خيلي بو دار و شنيدني بود،  اصغر حانبا شنيدن آخرين جمالت 

بتمان را با او به پايان رسانديم و تلفن را قطع كرديم تا در سكوت و صح
  . آرامش كامل به گفته هاي او فكر كنيم

امام زمان كه شاهد و ناظر تماس با تني چند از كساني بود كه فكر 
 مي كرد به خاطر مسلماني و در ساحل امن بودن به راحتي به او لبيك

  . دچار يأس و نا اميدي شدنانخواهند گفت، با شنيدن سخنان آ
از يك طرف او را به ظهوري فرا خوانده بودند كه خود وي چندان 

از طرف ديگر به دليل اينكه بيش از هزار سال او را در . رغبتي به آن نداشت
پشت پردة پندار نگهداشته بودند تا روزي ظاهرش كنند، چاره اي جز 

مي برايش در نظر نگرفته مهمتر از همه اينكه راه دو. اطاعت امر نداشت
؟ او كه به دليل عدم مي كرديعني اينكه اگر ظهور نمي كرد، چه . بودند

جايي نمي رسيد، با حالت يك كودك معصوم ه  فكرش ب،آشنايي به جريانات
  : نگاهش را به من دوخت و پرسيد بيگناهو 

 با اين  تو حاال چه بايد بكنيم؟ تكليف من با اين وضع به نظر-
ين عالقه اي براي شركت  كمتر چيست؟ ديدي كه هيچ يك از آنهايانعشي

 ديگران نيز بايستي چنين م از خود نشان ندادند؟ به نظردر ظهور من
  شند، مگر نه؟با

 كه به قول فقها و مجتهدين و عالمان اماماين . دلم به حالش سوخت
نون ، اكدر سردابة سامره پنهان شده بود)پنج سالگي(شيعه از سنين كودكي

در اما .  مي خواهد به درخواست پيروانش ظهور كندبنا به همان روايات
 كه كسي عالقه نخستين مرحله سرش به سنگ خورد و با گوش خود شنيد

عجل « به عبارت ديگر آنهايي كه مدام فرياد مي زنند. اي به ياري او ندارد
مي خواهد در واقع قصدشان اين است كه اگر امام » اهللا تعالي فرجه الشريف

اما كاري به كار آنها نداشته باشد و از آنها كمك و ياري ! ظهور كند، بكند
شايد هم دليل عدم رغبت آنان به شركت در امر ظهور به خاطر ! نطلبد
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        آنها. سر مردم گذاشته بودبر كالهي بود كه خميني با همين ترفندها 
  . فرو روندغفلت  چاه نمي خواستند يك بار ديگر با طناب پوسيدة شرع به

در اين لحظه ياد دو واقعة بسيار مهمي افتادم كه كمابيش شبيه 
نخستين آن دعوت پي . همين حادثه اي بود كه امروز در شرف وقوع است

مي در پي اهل كوفه از امام حسين بود كه طي نامه هاي متعدد از او 
ه حكومت يزيد  كه به كوفه برود تا با كمك اهالي اين واليت عليخواستند

  . قيام كند و به خالفت برسد
امام حسين در پي دعوت كوفيان شال و كاله كرد و دار و ندار خود را 
پشت شتران گذاشت و با بستگان خود كه هر يك هزاران آرزو در سر مي 

او در عين حال عمو زادة خود مسلم . پروراندند، به سمت كوفه حركت كرد
.  بيعت با كوفيان پيشاپيش به آن واليت فرستادابن عقيل را نيز براي گرفتن

با اينكه در ميان راه خبر خلف وعدة كوفيان و كشته شدن مسلم ابن عقيل 
 به اصرار برادران ،را به او دادند، با اين حال اين امام فريب خوردة كوفيان

در اين . مسلم كه در پي انتقام قتل برادر خود بودند، به راه خود ادامه داد
ن به دليل احساس خطر كساني هم كه به بوي كباب همراه او آمده ميا

بودند، آرام آرام در منازل مختلف از اطراف او پراكنده شدند تا جايي كه در 
دشت كربال همة كساني كه در ركاب امام حسين از مدينه و مكه راه افتاده 

زديكش كس بودند، او را ترك كرده و جز برادران و برادر زادگان و بستگان ن
در كربال حسين بود و بستگانش و ديديم كه . ديگري در كنار او نبود

. سپاهيان عبيداهللا بن زياد حاكم كوفه به بزرگ و كوچك آنها رحم نكردند
همة مردان همراه حسين را به غير از زين العابدين كه بيمار بود به قتل 

ان قافله به شام رساند و سر بريده آنان را بر نيزه فرو كرد و همراه زن
  .فرستادند

دومين حادثه دعوت از زيد ابن علي بود كه هم جوان تر و هم شجاع 
 تا با وي باز هم مردم كوفه از او خواستند كه به كوفه برود. تر از حسين بود

 بيعت او نفر با چندين هزاربا اين كه .  و بر عليه خليفه وقت قيام كنندبيعت
، بيعت كنندگان  حركت كرداش براي سركوبي خليفه كردند، اما وقتي سپاه
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كه اوضاع را وخيم ديدند، به بهانه هاي واهي، مثل نظر زيد نسبت به 
در ميدان نبرد او را با تني چند . از او كناره گرفتند) ابوبكر و عمر(شيخين 

از ياران وفادارش تنها گذاشتند و بر سر او همان رفت كه بر سر جدش 
 اين دو حادثة غم انگيز تاريخ اسالم را در نظر مجسم وقتي .حسين رفته بود

كردم، چشم به محمد ابن الحسن العسكري، امام زمان دوختم و بي اختيار 
او نيز فريب  .ديدم سرنوشت اين امام نيز شبيه سرنوشت پدران او است
تا به حكومت دعوت كساني را خورده است كه از وي مي خواهند ظهور 

  !ه همگي مرده اند به سلطنت برساندبرسد و پدرانش را ك
علماي شيعه براي فريب دادن مردم، هزار و يك معجزه به امامان 

معجزاتي كه فقط در كتاب هاي آنها آمده است، . خود نسبت مي دهند
وگرنه در زمان حيات اين بزرگواران هيچ كس كار كارستاني از آنها نديده 

الظهور  «  يا» عجل اهللا تعالي فرجه« از اينرو، بيشتر كساني كه فرياد. بود
فكر مي كنند كه امام زمان چنان قدرتي دارد كه نياز مي كشند،  »الظهور

نمي دانند كه در زمان ظهور بايستي به كمك او آنها . به ياري ديگران ندارد
آنها نمي دانند كه يك امام به تنهايي كاري از دستش ساخته نيست، . بروند

  .  هم داشته باشدحتي اگر كمك خدا را
مگر پيغمبر اسالم كه مدعي بود برگزيدة خداست، بدون كمك و 

 حال چرا هر يك از شيعيان ؟توانست كاري بكند) اوس و خزرج( ياري انصار
! به بهانه اي در صدد شانه خالي كردن از اين وظيفة هستند، خدا مي داند

ا امام زمان نيز به آيا حوادث گذشتة تاريخي مي خواهد از نو تكرار شود؟ آي
سرنوشت حسين ابن علي و زيد ابن علي دچار خواهد شد؟ آيا اين بار به 

  جاي اهل كوفه، اهالي ايران عهد شكني خواهند كرد؟
اينها پرسش هايي بود كه پس از شنيدن صحبت هاي كساني كه با 

            نمونة آن را ذكر كردم، در مغزم چندآنها گفتگو كرده بودم كه فقط 
اميدي  كه مجلس را از اين حالت يأس و نابراي اينبا اين حال، . مي گذشت

   :گفتم در پاسخ بيرون بياورم، 
خارج از ايران صحبت ما فقط با چند نفر با خصوصيات متفاوت در 
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داني آنهايي كه به خارج آمده اند، اگر هم تحت تأثير باورهاي  مي. كرده ايم
رج از كشور و دور شدن از خرافات حاكم بر مذهبي باشند، با زندگي در خا

  از اينرو، . نمي مانند ن، چندان پاي بند دين و مذهبمسائل اعتقاديشا
 مبه نظر. توان آنها را به عنوان الگوي تمام عيار ايرانيان شيعه دانستنمي 

 از مومنيني كه در داخل كشور هستند، . ايران بزنيمبهتر است سري به
داخل ايران مسلمان انبوه در ميان . ين قيام بپيوندندكه به ادعوت كنيم 

  .در ركاب شما به جهاد بر خيزندبخواهند كه كسان زيادي هستند 
   :كرد و گفت امام زمان با شنيدن صحبتهاي من، اميد تازه اي پيدا 

خود من هم به اين فكر . فكر بسيار خوبي است! احسنت! احسنت
چند نفر حداقل  مسلمان شيعه مي شود باالخره در ميان ميليون ها. بودم

  .مومن و معتقد پيدا كرد
  

  آيت اهللا منتظري
من نزديك به سي .  بودان با چه كسي تماس بگيريم، مشكلدر اير

، فقط از  و آشنايي ام با آنهايي كه در ايران هستندبودم از آنجا دور سال
ه نظرم با اين حال نخستين كسي كه ب. ها استطريق نشريات و خبرگزاري

. رسيد كه شايد به كمك امام زمان برخيزد، آقاي حسين علي منتظري بود
ه و از ياران بسيار نزديك خميني كسي كه مدعي است پايه گذار واليت فقي

  . كه حكومت واليت فقيه را در ايران ايجاد كرده استبود
منتظري پس از استقرار حكومت واليت فقيه، اگر چه به عنوان فقيه 

 به قائم مقامي خميني منصوب شد، اما طولي نكشيد كه مورد عاليقدر
 .غضب او قرار گرفت و با وضع بسيار نا شايستي از اين سمت بر كنار شد

 و به سراغش ندا به بازي نگرفتاو ر. پس از خميني نيز كار او رو به راه نشد
 بدون توجه به شرايط الزمة ولي فقيه، به سرعت آخوندهاي رند. ندنرفت
 كه از نظر فقهي و سلسله مراتب  راكسي. مين ولي فقيه را انتخاب كردنددو

  . آخوندي در پائين ترين رده ها قرار داشت
منتظري در حال حاضر يكي از مجتهدين طراز اول، از نظر ابراز بي 
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 از مراجع مورد  از شجاعان و از ديد مردم بسياريباكانة نظرات خود يكي
ن فجايع زمان واليت خميني و واليت جانشين او پس از ديد. احترام است

او، نسبت به عملكرد آنها معترض بود و هست، ولي هنوز از تز واليت فقيه 
به هر روي، فكر كردم شايد اين مجتهد جامع . دست بر نداشته است

 بخصوص در سالهاي آخر عمر كه يقيناٌ الشرايط در چنين اوضاع و احوالي،
گناهان كه توسط حكومت واليت فقيه ريخته مي داند خون بسياري از بي

كم براي آمرزيده شدن گناهانش  است، دست افتاده او نيز گردن به شده
  .امام زمان باشدبه شركت در ظهور عالقمند 

با تالش بسيار و تلفنهاي مكرر به قم، باالخره توانستم با منزل او 
شان به تلفن جواب يكي از مسئولين اداره امور بيت اي. ارتباط بر قرار كنم

پس از سالم و عليك، براي اينكه با ذكر نام خود آنها را متوحش نكنم، . داد
پيام بسيار مهمي دارم كه بايستي شخصاٌ به عرض آيت اهللا منتظري : گفتم 
  .برسانم

  شما كي هستيد و از كجا تلفن مي زنيد؟: طرف پرسيد 
سمم را به شما من از پاريس زنگ مي زنم، اما نمي توانم ا: گفتم 

  . قصدم هم فقط رساندن پيام است و بس. بگويم
بعد از مدتي آره و نه در نهايت طرف پذيرفت كه موضوع را به عرض 
 .آقا برساند تا خود ايشان تصميم بگيرند كه با من صحبت بكنند يا نكنند
  :دقايقي بعد آقاي منتظري پاي تلفن آمدند و پس از پاسخ سالم من پرسيد 

  كي هستيد؟ شما -
جناب منتظري، مهم نيست كه من چه كسي هستم و نامم : گفتم 

مهم پيامي است كه من از طرف يكي از شخصيت هاي بزرگ عالم . چيست
  .اسالم كه هم اكنون در حضورشان هستم براي شما دارم

  اين شخصيت بزرگ عالم اسالم كه باشند؟: پرسيدند 
شرطي كه قول بدهيد، فت، بم ايشان را به شما خواهم گمن نا: گفتم 

  .بعد از آگاهي از نام ايشان مكالمه را قطع نكنيد تا پيامشان را هم بشنويد
  .قبول است بفرمائيد: گفت 
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شخصيتي كه من افتخار حضور در محضرشان را دارم، حضرت : گفتم 
  محمد ابن الحسن العسكري، امام زمان ما شيعيان است

  : با لهجه اصفهاني گفت منتظري با شنيدن نام امام زمان، 
   چي چي گفتي؟-

  .محمد ابن الحسن العسكري امام زمان. درست شنيديد: گفتم 
  امام زمان آنجا چكار مي كند؟: بعد از لحظاتي سكوت پرسيد 

قصد ظهور دارند و به همين علت نيز در صدد انتخاب ياران : گفتم 
  .خود هستند

  :، گفت با حيرتي كه از تن صداي او احساس مي كردم
 فرموديد امام زمان مي خواهند ظهور كنند و به دنبال ياران خود -

؟ نكند امام زمان هم مي خواهد اداي امام !مي گردند؟ آنهم در پاريس
  ؟!خميني را در آورد

. ايشان چنين قصدي ندارد، بلكه مي خواهند ظهور بكنند! نه: گفتم 
ائمه اطهار و ايمانتان به به همين علت نيز با توجه به منزلت شما در نزد 

به ايشان بپيونديد و را انتخاب كرده اند كه جنابعالي شخصاٌ اهل بيت مطهر، 
  .در ركابشان باشيد

سكوت كوتاهي بر قرار شد و پس از آن منتظري در حالي كه صداي 
  : خود را آهسته كرده بود، گفت 

   من چه كاري براي ايشان مي توانم انجام دهم؟-
 نفري هستيد كه بايستي به ياري امام 313يكي از شما : گفتم 

 .بشتابيد
   :، باز هم با لهجة غليظ اصفهاني گفت منتظري

 ؟به كجا بشتابم -
  ؟امام زمانبه ياري : گفتم 
را حقير مگر حضرت حجت سن و سال ! كنيدالبد شوخي مي : گفت 

اين كهولت و نمي دانند؟ مگر حضرت ولي عصر نمي دانند كه من با 
تا سر كوچه هم نمي توانم بروم و جز با كمك عصا و  ماريهاي گوناگونبي
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ه راه رفتن نيستم؟ ايشان چطور كسي كه زير بغلم را بگيرد، حتي قادر ب
دانند  شمشير بزنم؟تازه مگر نميشانخواهند من به حجاز بروم و در ركابمي

همه رفتن به حجاز كه ز مهمتر ا من تحت نظر و ممنوع الخروج هستم؟
 پس از ماهها وها نيست كه سوار شتر و اسب و االغ بشويم مثل گذشته 

اين روزها بايستي پاسپورت داشت، ويزا گرفت و . طي طريق به حجاز برسيم
ها رپا برويم ناچاريم ماهها در جاده اگر هم بخواهيم با چها. سوار هواپيما شد

رم، دو منزل با بيماريهاي جورواجوري كه من دا. و صحراها وقت تلف كنيم
  .طي نكرده از پا در خواهم آمد

حضرت آيت اهللا، نيازي نيست كه شما سوار هواپيما يا چهارپا : گفتم 
اگر آمادة شركت در ظهور امام زمان باشيد، طي االرض خواهيد كرد . بشويد

  .و به يك چشم به هم زدن در مكه خواهيد بود
 االرض كردن ولي طي! درست: منتظري كه متوجه قضايا شد، گفت 

حال و روز من حتي اجازه اين كار را هم نمي . هم توان و قوت مي خواهد
او بي آنكه به كنه مسأله كاري داشته باشد، با آن كه از شنيدن اين . دهد

 احساس خوشحالي مي كرد، ،استامر كه از طرف امام زمان انتخاب شده 
  :با تأسف و تأثر گفت 

 برسانيد و بفرمائيد، قربون جد  رسول اهللافرزند سالم مرا به -
اطهرتان، چرا زودتر دست به كار نشديد؟ مي خواستيد سي چهل سال پيش 

آنقدر تاخير . ظهور كنيد كه حقير مي توانست در ركابتان شمشير بزند
راه خميني صرف و جواني و توان و تالش و زحمات ما در فرموديد كه تمام 

   :افزودصحبت هاي خود در ادامه او . تلف شد و به هدر رفت
 از قول من به حضرت حجت بفرمائيد اگر ممكن است، عجالتاٌ از 

  !اري كنند كه زمان زمان ظهور نيستظهور كردن خود د
  به چه علت؟: پرسيدم 

تو خودت ايراني هستي و به يقين شاهد و ناظر ظهور خميني : گفت 
ديدي كه با . بوديم، ه بوديكه ما او را به عنوان نايب امام زمان معرفي كرد

و ديدي كه بر خالف همة آن وعده . چه نيرنگ و ترفندي به حكومت رسيد
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قولش هايي كه در پاريس داده بود، پس از رسيدن به قدرت چطور زير نويد
دان بخصوص خانم، امروزه ديگر ايمان و اعتقاد مردم ايران نسبت به اسال. زد

 قلمداد مي كرد، آنقدر  اسالمبر اوالد پيغمطهارت كه خميني خود را سيد و
 زماناگر امام . كم شده كه كسي حاضر به فداكاري براي اين خاندان نيست

 .ر كسي به دنبال ايشان نخواهد رفتدر اين برهه از زمان ظهور كند، ديگ
چرا كه به دنبال يكي از اوالد ائمه رفتند و آخر و عاقبتشان به اين جا 

 است كه اين آخوندهاي خدا نشناس و بي تازه اين در صورتي. كشيده شد
  .دين و ايمان اجازه دهند حضرت در سرزمين ايران ظاهر شود

از گلوي ي كه شب و روز »الظهور الظهور«پس اينهمه : پرسيدم 
   چه معني دارد؟مردم بيرون مي آيد،

اين شعارها براي بازار گرمي حكومت به اصطالح نايب ! پسرم: گفت 
رنه خود آنها بهتر از همه مي دانند قصه اي كه در كتب وگ. امام زمان است

در زماني كه از . شيعه براي ظهور نوشته اند، از نظر عملي، غير ممكن است
هزاران فرسنگ با استفاده از رادارهاي بسيار حساس خانة يك مورچه را 

 313هدف قرار مي دهند، امام زمان با شمشير كهنة جدش حضرت علي و 
ي مثل من كه قرار است از نواحي مختلف به كمك ايشان نفر بيلمزهاي

ك موشك هدايت با يك خمپاره يا ي! بروند، چكار مي تواند انجام دهد
به همان جايي كه عرب فرستند  مي نفر يارانش را 313 شونده، امام زمان و

امثال مال محمد باقر مجلسي كه راهواري جز شتر و اسب و االغ . ني انداخت
اما براي ما .  بچگانه اي را بنويسندةد، گناهي نداشتند چنين قصنديده بودن

عيب و كلي مي كنيم و چنين تصوري داريم،  ر و زمان زندگيكه در اين دو
  . ايراد وارد است

ال پيش در انتظار آقاي منتظري، مگر ما شيعيان از هزار س: گفتم 
         هستند، چرا نبوده ايم؟ اكنون كه جنابشان آمادة ظهور ظهور امام زمان

  مي فرمائيد بهتر است ظهور نفرمايند؟
به اين علت مي گويم كه اين بچه معصوم كه خداي تبارك و : گفت 

تعالي بيش از هزار سال در پناه خود نگه داشته است، اگر پايش به عربستان 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

١٣٤ 

يا ايران برسد، نه تنها رحمي به حال وي نمي كنند، بلكه باليي به سرش 
  .كه در هيچ قصه اي نيامده باشدمي آورند 

 شنيدن اين سخن از زبان يكي از شيوخ معتبر طايفة شيعه برايم غير 
با اينكه خود من هم با نظر او موافق بودم، اما ميان من و . قابل باور بود

عقل . من تابع عقل هستم و ايشان تابع ايمان. منتظري تفاوت وجود دارد
اما ايمان چنين . ظهور باور نداشته باشدمجاز است و حق دارد كه به قصة 

اجازه اي به يك مومن نمي دهد، بخصوص به كساني كه خود را شريعتمدار 
  .مذهب شيعه مي دانند

حسين علي منتظري در ميان آخوندهاي امروز مذهب شيعه داراي 
        چند امتياز است و يكي ار اين امتيازات كه من بسيار به آن احترام 

براي منتظري فرق نمي كند .  همين شهامت و شجاعت اوستمي گذارم،
طرف مقابل او كي باشد؛ خدا، پيغمبر، امام، خميني يا هر كس ديگر، او 
حرفش را مي زند و ايرادش را مي گيرد و فكر آخر و عاقبت كار را هم نمي 

چنانكه در اوج اقتدار خميني بي آنكه به فكر آخر و عاقبت خود و مقام . كند
 بود باشد، به عيب جويي و انتقاد از او دادهزلتي كه خميني به او و من

 در ي سواد چنان اين فقيه عاليقدر رادر نتيجه چند روضه خوان ب. پرداخت
زمان حيات استادش كنار نهادند و ساده لوحش ناميدند كه باعث حيرت 

همراهي با وي، درست است كه او با درخواست امام زمان براي . همگان شد
اما به نظر من سخناني . هاي متعدد خود را بهانه قرار دادسن و سال و بيماري

كه در اين باب مطرح كرد، اين معنا را مي رساند كه اگر جوان و توانا هم 
بود، هرگز زير بار برنامه اي كه چند آخوند فريبكار، براي ظهور امام زمان 

 دكاني است براي چون مي دانست همة اين قصه ها. چيده بودند نمي رفت
مسألة ظهور هم مثل : منتظري با همان صراحت لهجه مي گفت  .سودجويي

وعده هاي ديگري است كه علماي شيعه براي دلخوشي مردم مسلمان شيعه 
  ....ابداع كرده اند، وگرنه كدام ظهور؟ براي چه منظوري؟ 

وعده اش را  همه  در پاسخ اين كه گفتم؛ باالخره اين ظهوري كه اين
انجام بگيرد تا عدل و داد اسالمي بر روي زمين بايستي داده اند، روزي 
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بخصوص با توجه به اين كه امروزه ظلم و ستم از حد گذشته و . جاري گردد
فسق و فجور و تباهي همة جامعة شيعه را فرا گرفته، چاره اي جز ظهور 

  .  نمانده استباقي
ت منقول، ايشان پدر آمرزيده، با توجه به روايا: منتظري گفت 

فكر مي كني با شمشير دو دم حضرت علي و . بايستي در مكه ظهور كنند
 نفر مي تواند در مكه ظاهر شود؟ و اگر بر خالف احاديث و روايات، 313با 

ظهور ايشان در ايران انجام بگيرد، فكر مي كني شيخ علي اكبر و سيد علي 
ت الجوردي آدمكش و آن آخوندي كه براي كسب وجهه فرزندش را به دس

كني ار امام زمان خواهند رفت؟ فكر ميسپرد تا به قتل برساند، زير ب
آخوندهاي ايران از سپاه يزيد مسلمان تر و مومن ترند كه گوش تا گوش سر 

بچه هاي پيغمبر اسالم بودند  مام حسين و بستگانشان را كه همگيا
يمان و عقيده به بريدند؟ فكر مي كني مردم ايران بيشتر از مردم كوفه ا

اسالم دارند كه هم حسين ابن علي و هم زيد ابن علي را در مقابل سپاهيان 
  بني اميه تنها گذاشتند تا به آن وضع فالكت بار كشته شوند؟

. روحانيت شيعه مي خواست به قدرت برسد كه رسيده است! نه پسرم
. د باشداين به آن معنا نيست كه به اصول و عقايد مذهبي خود هم پاي بن

از زماني كه امام جعفر صادق تقيه را وارد مذهب شيعه كرد، دستاويزي 
براي آخوند هاي اين مذهب شد كه بدان وسيله هر حرف نادرستي را بزنند، 
هر وعدة پوچي را بدهند و هر عمل خالفي را مرتكب بشوند و در نهايت هم 

  . نموده ايمجعفر صادق تقيه كرده يا خدعه امام بگويند مطابق شرعيت 
چنانكه خميني در پاسخ كساني كه مي گفتند آقا جان شما در 
پاريس دهها وعده داده بوديد، ولي به هيچ يك از آن وعده ها عمل نكرديد؟ 

  : به صراحت گفت 
  . تقيه نموده بودمه امام جعفر صادق، خدعه كرده و مطابق فق-

 امام من جز دعا براي جان: منتظري در ادامه صحبت خود گفت 
ز هم اما به عنوان يك طلبه پير، با. زمان كاري از دستم ساخته نيست

جايي كه   عزيز ما چشم از ظهور بپوشند و همانپيشنهاد مي كنم كه امام
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هستند بمانند كه هم خودشان سالمت باشند و هم مردم مسلمان ايران را 
  . به كشت و كشتار ديگري نفرستند

ما با تكيه بر همان .  كافي استخطاي بزرگي كه ما مرتكب شديم
 كرديم و پيروز هم شديم، اما نتيجةحرف و حديث هاي گذشتگان، مبارزه 

كه مشتي آخوند بي سر و پا و بي دين و ايمان به حكومت   چه بود؟ اينآن
  .رسيدند و كردند آنچه نبايستي مي كردند

من شب و روز دعا مي كنم كه خداي تبارك و تعالي گناهان مرا 
خشد و توبه ام را بپذيرد، با اين اميد كه شايد خون اين بي گناهان كه بر بب

من خود را يكي از مسببين اين . نشسته است پاك گرددهم دامان من 
هاي ان ايران را گرفته است، زيرا هوسباليي مي دانم كه گريبان مردم مسلم

ا  بخصوص خودخواهي هاي بي دليل مخيالهاي ساده لوحانه،جاهالنه و 
  .سبب به قدرت رسيدن خميني و اعوان و انصار او شد

  
با امام زمان . وقتي صحبتمان با آقاي منتظري به پايان رسيد

  :شك و ترديد به من گفت دلواپسي و 
كني بهتر است به بالد خراسان برويم و از مردمان غيور   فكر نمي-

 .لبيمآن خطه كه در ساقط كردن بني اميه نقش اساسي داشتند، كمك بط

مي توانيم به آن خطه هم سري بزنيم، ولي آنها . اشكالي ندارد: گفتم 
  .هم نخواهند توانست كمكي به ظهور شما بكنند

  مگر نه؟ بني اميه را ساقط كردند،ولي آنها امپراطوري قدرتمند : گفت
حركت يك .  فرق مي كندامروزبلي، ولي وضع آن روزگاران با : گفتم 

اسان به منظور ياري رساندن به شما، اگر از خاك  نفري از خر313سپاه 
دور از چشم ماموران رژيم جمهوري اسالمي نمي تواند به ، انجام بگيردايران 
عوامل رژيم آنها را در همان خاك خراسان قتل عام در آن صورت . باشد

، بايد ببرنداگر هم با طي االرض از اين معركه جان سالم به در . خواهند كرد
در آنجا هم اگر . تان، جايي كه شما در آنجا ظهور مي فرمائيد بروندبه عربس

از دست شرطه هاي سعودي جان سالم به در ببريد، گرفتار سربازان 
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 نخواهند چنانكهآنها . ضور دارند خواهند شدامريكايي كه در آن سرزمين ح
دستگير به عنوان عوامل القاعده ياران شما را قلع و قمع بكنند، همه را 

خواهند كرد و به زندان گوانتاناما خواهند برد كه آن هم خود ماجراي 
  .ديگري دارد

پس چگونه است كه علماي نادان شيعه چنين : امام زمان پرسيد 
   ظهوري را برنامه ريزي كرده اند؟ 

صدها سال پيش چند تا آخوند از همه جا بي خبر در گوشة و : گفتم 
ي خلوت و كساد خود نشسته و با كنار دنياي اسالم در كنج حجره ها

اطالعاتي كه از اينجا و آنجا به دستشان مي رسيد، با تخيالت كودكانه، 
آنها با جعل چند روايت از اماماني كه همة آنها . مشتي پندار بافي كرده اند

مرده بودند، داستان امام زمان و غيبت صغري و كبري را ساخته و قصة 
  . به پيروان ساده لوح خود باورانده اندظهور را نيز بدان افزوده و 

پس : امام زمان كه لحظه به لحظه بر حيرتش افزوده مي شد گفت 
براي چه  براي چه اين شيعيان با الظهور الظهور خود گوش خدا را مي برند؟

  ......اصرار دارند زمان ظهور به جلو بيفتد؟
ن نواب وقتي دكان نواب خاص تخته شد، آخوندهاي رند دكا: گفتم 

 اگر .پايدار نگهدارند معركة سودآور راعام امام را گشودند تا بتوانند اين 
بخواهيد به وسعت فريبكاري آخوندهاي شيعه پي ببريد، كافي است نگاهي 
به اوضاع و احوال امروز امام زمان در ايران كه بيشترين جمعيت شيعه اثني 

امام زمان ، دن آخوندهاقدرت رسيه تا قبل از ب. را دارد بياندازيدعشري 
مطابق احاديث و روايات علماي شيعه در چاه سردابه اي در سامره منزل و 

اما بعد از انقالب و پس از جنگ هشت سالة ايران و عراق و . اقامت داشت
سپس دو حملة پي در پي امريكا به عراق و سرنگوني صدام حسين، چون 

وبرو شد، سردمداران حكومت رفت و آمد زوار ايراني به عراق با مشكالت ر
شيخ «اسالمي با توسل به دروغ چند صد سال پيش آخوند فريبكاري به نام

، امام زمان را از چاه سامره به چاهي در مسجد جمكران »حسن جمكراني
اكنون هم تمام مراسم مربوطه به چاه سامره با افزوده هاي تازه . انتقال دادند
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  .بر سر اين چاه انجام مي گيرد
من اينگونه گفتگو با امام زمان، ياد يكي از كساني افتادم كه به  ض

نظرم رسيد شايد اين مرد كه هم سيد اوالد پيغمبر است و هم كلي ادعاها 
  .كرده، به درد كار ظهور بخورد و باري از دوش امام زمان بردارد

  
  سيد حسين كاظميني بروجردي

خارج نشين ما او را فكر كردم بد نيست با اين آخوند هم كه دوستان 
از  اجتهاد از طرف هيچ مرجعي غير درجةبا سن و سال كم و بدون داشتن 

و به لقب آيت اللهي مفتخرش كرده اند، خوانده پدر مرحومش، مجتهد 
  . گفتگويي داشته باشيم

آيت اهللا بروجردي فرزند خلف پيش نماز مسجد نور در ميدان 
كرده و را  نعاي ارتباط با امام زماپدر و پسر هر دو اد.  است تهرانخراسان

اينكه پيش نماز مسجد نور، محمد علي . حضرت را مي خوردند آن نان
اما با توجه به ادعاي .  آيت اهللا بود يا نه معلوم نيست)پدر(بروجردي

يت آفرزندش، بايد پذيرفت كه پدر هم كه سني از او گذشته بود مي بايست 
المي مثل نقل و نبات به هر  انقالب اسپس ازالقابي كه  ،اهللا بوده باشد

 اينكه شجره مضافاٌ. داده مي شود ضه خوانهاي دوره گرد هم.، حتي روآخوند
 مقام و دليل به شرحي كه آمده است، مي تواند بروجرديمباركه نامة 

و  بي آنكه نيازي به دروس حوزوي ،باشدو پدرش منزلت آيت اللهي او 
 .دنته باشداشو غيره اجازه نامة اجتهاد 

بروجردي با رژيم و سيد حسين  دعواي آقاي ،بنا به اخبار منتشر شده
اصل داستان دعوا نيز . از زمان مرگ پدر او آغاز شد، آخوندهاي وابستة آن

  .براي تصاحب پيش نمازي مسجد نور بود
 شمرده و خود ابويبروجردي پس از مرگ پدر مسجد مذكور را ارث  

اما رنداني كه چشم طمع به اين . مي دانسترا صاحب و پيشنماز مسجد 
 كه اين لقمة چرب را از دهان او آن شدندبرمسجد پر بركت دوخته بودند، 

 منطق آنها اين بود كه پيشنمازان مساجد، صاحب و مالك .بيرون بكشند
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پس از مسجدي در هر .  مرگشان به ورثة شان برسدآنها نيستند كه پس از
گيرند كه چه كسي م مي يا مراجع اعلي تصميفوت پيش نمازش، اهالي محل

بخصوص در رژيم اسالمي كه براي پيش نماز شدن . امام جماعت آن بشود
  . كه بايد رعايت گردددارندمقرراتي 

بروجردي براي اينكه پيش نمازي خود را در مسجدي كه پدرش امام 
كمتر جماعت آن بود،  تثبيت كند، دست به ابتكار تازه اي زد كه تا آنروز 

ابتكار او اين بود كه پدر مرحوم خود را به جاي اينكه در . سابقه داشت
بي شك اگر به . گورستاني به خاك بسپارد، در شبستان مسجد نور دفن كرد

ده اي نه اين كار اعتراض نمي شد، اين شانس هم وجود داشت كه در آين
و ي را كه عادت  نيز امامزاده و زيارتگاه بشود تا مردمچندان دور قبر پدر او

ضمن اينكه . دان دارند، به سوي اين مسجد بكشانبه زيارت قبور مردگعالقه 
يعني با . به راحتي هم مي شد براي صاحب گور معجزاتي دست و پا كرد

رند و با مزد خوابنما شدن اهل بيت و يا كساني كه در اين امر تخصص دا
و اعتباري به مزار پدر  خواب مي بينند، رونق اندكي براي هر مسألة خاصي

اما رندان كه دست او را خوانده بودند، اين بار از نو وارد عمل شدند . بخشيد
  :و به اعتراض برخاستند و گفتند 

ريختند ! مسجد كه قبرستان نيست كه تو پدرت را آنجا دفن كرده اي
 و مقبره را تخريب كردند و جنازة ميت را به قبرستان فرستادند و او را هم از

  .رفتن به مسجد باز داشتند
  : گفته است اتاين اعتراضبه ردي در پاسخ مي گويند بروج

، چه مرده خاك كند دانشگاه  دري رژيم مي خواهدوقت« -
  »اشكالي دارد كه داخل يك مسجد هم مرده اي را دفن كنيم؟

دعواي بروجردي با رژيم اينگونه آغاز شد تا اينكه تحليگران سياسي 
هيزم به آتش اين تنور ريختند و از دعواي اين آخوند براي خارج نشين 

در چه مخالفين رژيم . كسب و كاسبي، يك مسألة سياسي ايجاد كردند
هم كه بهانه اي به دستشان افتاده بود، پا به ميدان و چه در برون مرز درون 

گذاشتند تا چهرة ديگري را رنگ آميزي كنند و به عرصة سياسي پر تالطم 
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 . تحويل دهندايران 

 با بديل به يك چهرة خبر ساز شده بود،بروجردي كه يك شبه ت
ي آشنايي به اينگونه مسائل و اينكه خميني هم در پانزده خرداد كذاي

 مسجد و قبر پدر را كنار گذاشت و .شد »خميني«به همين گونه1342سال
  .وارد معركه اي شد كه عاقبت آن روشن بود

انش انداختند تا به او و همة مدعيان  گرفتندش، زدندش و به زند
رژيم آخوندي . بگويند كه مسجد جاي صدا در آوردن هاي مشكوك نيست

رژيم پادشاهي نيست كه هر بچه آخوندي بخواهد اداي خميني را در بياورد 
  .و حكومت هم با بزرگواري او را تحمل كند

و در زيرا ا. باري، دسترسي به اين آقاي بروجردي چندان آسان نبود
با اين تفاوت كه اين زنداني روحاني، برعكس بعضي از . زندان به سر مي برد

كه در زندان با تلفن همراه با همه جا ارتباط به اصطالح مبارز دوستان 
داشتند و با همة روزنامه ها و راديوها مصاحبه مي كردند، اجازة تماس با 

 كه در مقررات تمام مي دانيم. خارج از زندان را نداشت و حاال هم ندارد
يك زنداني . كشورهاي جهان داشتن تلفن همراه براي زندانيان ممنوع است

. دبا خارج از زندان ارتباط برقرار كنخود اجازه ندارد بدون كنترل زندانبانان 
از زندانيان حكومت ماليان اين اجازه  »بعضي«اما به يمن حقوق بشر اسالمي
و بستگان خود تماس بگيرند و هم در عروسي را دارند كه هم با زن و فرزند 

. و مراسم كفن و دفن و ختم افراد خانوادة خود و ديگران شركت كنند
ر ضد حكومتي بنويسند و در بعضي ها هم مجازند كه در داخل زندان منشو

  . ها بگذارند؛ بي آنكه كاري به كارشان داشته باشنداختيار خبرگزاري
 مانند خميني يك شبه لقب آيت الهي آقاي بروجردي با اينكهباري، 

را به دست آورده بود، اما از ديد آخوندهاي حكومت اسالمي مقام آيت الهي 
هيچ امتيازي هم از اين بابت شامل حال او نمي . او ارزش و اعتباري نداشت

نخست اينكه مقام . در اين مورد خاص حق با آخوندهاي رژيم است. شد
ز آيت اهللا هاي صاحب نام مانند شريعتمداري آيت اللهي خميني را سه تن ا

حال آنكه لقب آيت الهي . و ميالني و گلپايگاني امضاء و تأئيد كرده بودند
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         بروجردي را تني چند از تحليلگران سياسي خارج از كشور مرحمت 
ديگر اينكه خميني نا سالمتي . فرموده اند كه مشروعيت مذهبي نداشتند

وزه علميه قم بود و كلي هم با مراجع اعلي زمان خود چندين سال مدرس ح
اينطور هم . برو و بيايي داشت و براي خودش اسم و رسمي پيدا كرده بود

در هر حال، براي ديدار . آيت اهللا كرديك شبه نيست هر بچه جغلي را بشود 
. و گفتگو با بروجردي با وضعيت خاص او مي بايستي راه حل ديگري برگزيد

  : وع را با امام زمان در ميان گذاشتم، به راحتي گفت وقتي موض
جبرئيل امين فرمود، به ما مي توانيم همانطور كه .  ايرادي ندارد-
در اين هنگام امام زمان .  گفتگو كنيموي وارد شويم و در خواب با خواب او

دست مرا گرفت و با خواندن اورادي كه جبرئيل يادمان داده بود، يكسره و 
چ اشكالي وارد زندان و خواب آقاي بروجردي شديم كه در گوشة بدون هي

يكي از سلول هاي تنگ زندان، يك پتوي كهنه و كثيف سربازي را به دور 
  .   و در خواب بودپيچيدهخود 

بروجردي را من در يكي دو برنامة تلويزيوني در حال سخنراني ديده 
نومند و همانند همة آنچه از او به خاطر داشتم، قد بلند، هيكل ت. بودم

ريش انبوه او كه بيشتر به برادران افغاني ما . آخوندها گردني ستبر داشت
به نظر من، بروجردي با آن . شباهت داشت، به وجاهت آخوندي او مي افزود

ريش و با آن قد و قواره اش شباهت مختصري هم به تمثال حضرت علي كه 
همين شباهت بهترين ر من، به نظ. در موزة تركيه نگهداري مي شود داشت

تي سند و تأئيدية لقب آيت  و حاي سيد و اوالد پيغمبر بودن اودليل بر
  .شد محسوب مي الهي اش
من آدمي را ديدم، و نمناك  در گوشة اين زندان تنگ و تاريك اما

چروكيده، زهوار در رفته كه كناره هاي لبانش پر از خون لخته شده و زير 
 كبود و باد كرده بود كه دل هر بيننده اي را به چشم چپ او نيز آنچنان

بوي مشمئز كننده اي نيز از فضاي سلول به مشام مي . ترحم مي انداخت
رسيد كه احتماالٌ در اثر چرك و خون و ديگر چيزهايي بود كه از بدن آيت 

  . اهللا تراوش كرده بود
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لسوزي د، با  با ديدن اوضاع و احوال ترحم برانگيز بروجرديامام زمان
   : گفت ي مهربانبه حال او و با لحن

  فرزند عزيز در چه حالي؟
بروجردي كه در اثر ضعف ناشي از كم خوري و كم خوابي و درد و 

حال چرت زدن بود، چشم راست خود را كه از خواب يا در رنج شكنجه در 
 در امان مانده بود، گشود و نگاهي از سر تعجب به »بازجويان عزيز«ضربات 
  :گفت با بي ادبي  خود  انداخت و مخاطب
مگه نمي بيني در چه حالي هستم؟ اينكه ديگر   مگه چشم نداري؟-

  !پرسيدن ندارد
. بروجردي نمي دانست كسي كه حالش را مي پرسد، امام زمان است

 با وي يبي گمان اگر مي دانست چه كسي جوياي حال اوست، با چنين لحن
 زمان بود كه در آغاز خود را به البته مقصر هم امام. صحبت نمي كرد

  .بروجردي معرفي نكرده بود
  :امام زمان كه در نخستين مكالمه تيرش به سنگ خورده بود، گفت

شنيدم كه .  فرزند، من محمد ابن الحسن العسكري امام زمان هستم
  . آمده ام جوياي حال و احوالت باشمي، گرفتار

 اي خورد و سپس بروجردي با شنيدن نام امام زمان، نخست يكه
وقتي كه شمايل امام زمان را با آنچه در . كنجكاوانه به نظاره او پرداخت

از و به تندي احاديث و روايات خوانده يا شنيده بود مطابق يافت، بي اختيار 
. در مقابل او به سجده افتاد و زار زار شروع به گريستن كردجا بر خاست و 

  :  ر كرده بود، گفت همزمان نيز با بغضي كه در گلويش گي
 ببين اين يزيديان زمان، اين !نگاه كن! يا حجت ابن الحسن -

 اشاره اي به چشم ! برسر فرزند رسول اهللا آورده اندبازماندگان بني اميه چه
كبود خود كرد و سپس پشت خود را كه هنوز در اثر شالقها خونين بود 

  : را و گفت خون آلوده اشنشان داد، همينطور پاهاي 
با اين وصف، من همة اينها را ! سر من آورده اندبر  چه باليي ببينيد

پدرانم تحمل و به خاطر دفاع از دين و مذهب خود و آبرو و شرف شما 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

١٤٣ 

  . كرده ام و تا پاي جان نيز تحمل خواهم كرد
امام زمان با ديدن وضع رقت بار بروجردي، اشك در چشمانش حلقه 

  :رحم به حال او  گفت زد و بغض گلويش را گرفت و با ت
به همين علت هم . من درد و رنج تو را احساس مي كنم!  فرزند-

امشب به ديدارت آمده ام كه بگويم دوران ذلت و خواري فرزندان رسول اهللا 
با ظهور من كه زمانش فرا رسيده است، همة جباران . به پايان رسيده است

ن ما به جزاي اعمال و ستمگران و فاسقين، بخصوص غاصبين حكومت خاندا
  :بعد پرسيد . خود خواهند رسيد

 آيا حاضري براي ايجاد عدل و داد و گسترش آن در جهان به 
 ملتزمين ركاب ما بپيوندي تا دمار از روزگار دشمنان خاندانمان در آوريم؟

  :بروجردي كه حضور امام زمان را راه فرجي مي شمرد، گفت 
ين نابكاران آزاد كن، به هر كجا  يا حجت ابن الحسن، مرا از دست ا-

انجام كه بگويي مي آيم و هر كاري كه بخواهي با جان و دل در خدمت تو 
كه پيروان من نيز همگي گوش بفرمانند  در ضمن يادتان باشد. خواهم داد

  .حركت كنند و شر اين آخوندها را از سر مردم كم نمايند
و به من كرد و با شادي ربا شنيدن سخنان بروجردي، امام زمان 

كه  فكر مي كنم با پيدا كردن يكي از فرزندان اصيل اهل بيت و اين: گفت 
  .  نفره حل بشود313ياراني نيز دارد، مشكل جمع آوري لشكر 

با ديدن خوشحالي امام زمان و شنيدن سخنان سرشار از اميدش، 
در خواب . خواستم بگويم آقا جان صحبت هاي بروجردي در خواب است

در خواب آدم مانند پرندگان . مه جور حرف مي زند و عمل مي كندآدم ه
 و مانند ماهيان در .اسدپرواز مي كند، بي آنكه از عقاب هاي تيز پرواز بهر

ز دندان درياها به دل راه كند، بي آنكه وحشتي از نهنگ تيآب شنا مي 
دن رها ش. كه او در حال حاضر اسير و در بند است  مهمتر از همه اين.دهد

  . آشام از نان شب هم براي او واجب تر استاز چنگال آخوندهاي خون 
او براي رهايي خود هر قولي مي دهد و هر وعدة راست و دروغي به 

تازه فراموش نبايد كرد . زبان مي راند كه بتواند آزادي خود را به دست آورد



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

١٤٤ 

 و كه بروجردي هم يك آخوند شيعه است، با تقيه بزرگ شده، زندگي كرده
چه كسي مي تواند تضمين كند كه پس از رهايي از زندان، . نان خورده است

به عهد و پيمان خود پاي بند باشد؟ بخصوص اينكه او بعد از چشيدن مزة 
زندان ولي فقيه بسيار بعيد است كه بخواهد بار ديگر خطر كند و خداي 

ن، بلكه نكرده از نو گذارش به زندان بيفتد كه در آن صورت نه امام زما
با اين همه براي اينكه . خداي تبارك و تعالي هم نمي تواند به داد او برسد

اين خوشحالي زود گذر را از امام زمان نگيرم، اين مطالب را نگفتم و منتظر 
آيا امام زمان مي تواند . شدم كه ببينم تكليف آزادي بروجردي چه مي شود

دعي است از سادات و اوالد يك زنداني را آزاد سازد يا نه؟ زنداني كه م
  .شريف پيغمبر اسالم و از بستگان خود اوست

بروجردي كه با ديدن امام زمان جان تازه اي يافته بود، بي توجه به 
دعوت از او براي پيوستن به ركاب امام زمان و شركت در جهاد اكبري كه با 

  :ظهور او به راه مي افتد، با خوشحالي گفت 
 شما پس از آزاد كردن من از دست اين ! يا حجت ابن الحسن-
، فقط يك توقيع مختصري به من مرحمت بفرمائيد كه من يكي از حراميان

نواب شما هستم و بعد ببينيد با همين ورقه چه به روزگار اين آخوندها 
  : خواهم آورد و در ادامه افزود 

شما كه مي دانيد اين جماعتي كه امروز به نام شما الدرم بلدرم مي 
اگر من يك توقيع . كنند، هيچ برگه اي يا وكالتي از شما در دست ندارند

دو سطري هم از شما داشته باشم، تمام شيعيان ايران و جهان را به دنبال 
كاري خواهم كرد كه اين بازماندگان يزيد ديگر در . خود راه خواهم انداخت

  . بالد اسالمي ظاهر نشوند
شخصاٌ با كسي گفتگو مي كرد كه امام زمان كه براي اولين بار و 

. آمادگي خود را براي همراهي با او ابراز مي داشت، بسيار خوشحال بود
. آمادگي بروجردي روزنة اميدي بود كه او را از ياس و نا اميدي بيرون آورد

اما درخواست او براي آزادي از زندان و سپس دريافت توقيع تا حدودي 
توقيع دادن به او . كار وي نبوداز زندان و آزاد كردن ا. كارش را مشكل كرد
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از .  آن هم در زماني كه مسألة ظهور در پيش بود، ضروري نمي دانست،را
  :اينرو، گفت 

زمان، زمان ظهور است و خود من شخصاٌ در صحنه خواهم !  فرزند-
بخصوص اينكه . فكر مي كنم با حضور من داشتن توقيع ضرورتي ندارد. بود

اما، در بارة آزادي تو، من حال و روز تو . مراه من خواهي بودتو در ركاب و ه
. را به خداي تبارك و تعالي خواهم گفت تا خود باريتعالي ترتيب آن را بدهد

  .پس از آن نيز وسائل پيوستن ترا به برنامة ظهور برايت فراهم خواهم كرد
بروجردي كه رويت امام زمان را كافي براي رفع گرفتاري خود 

ته بود، با شنيدن سخنان او و اينكه نه حاضر است توقيعي به او بدهد پنداش
براي او باور . تنها اميدش را نيز از دست داد. و نه او را از زندان آزاد كند

كردني نبود كه امام زمان با همة نام و آوازه اي كه دارد، حتي توانايي آزاد 
 وعدة سر خرمن ،انكردن يك زنداني را هم نداشته باشد و مثل همة مدعي

با اينكه در اين مرحله آزادي براي بروجردي بسيار ضروري بود، اما او . بدهد
او در همان . گرفتن توقيع از امام زمان دل بسته بودفكر بيشتر از آزادي به 

لحظات كوتاه در انديشة خود به اين نتيجه رسيده بود كه داشتن چنين 
مي رود و مي شود از آن استفاده  ه اي بزرگترين ثروت دنيا به شمارورق

از اينرو، اين بار با توجه به عدم . هاي كالن كرد و بهره هاي فراواني برد
    :رغبت امام زمان به پذيرش خواسته هايش با دلخوري گفت 

مگر خدا نمي داند من در چه وضعيتي هستم !  يا حجت ابن الحسن-
 مگر خدا از وضع ر كنيد؟ بد من با خباوضاعاو را از كه شما مي خواهيد 

 پيغمبر او فرزندانبندگان خود خبر ندارد و نمي داند كه دشمنانش يكي از 
مگرهاي بروجردي به درازا كشيده بود كه امام  ....را به زندان انداخته اند؟

  : زمان گفت 
با اين حال، . يقيناٌ خداي تبارك و تعالي از همه امور آگاه است -

 از زبان من بشنود، زودتر به فكر چاره مي افتد و وقتي اوضاع بد شما را
  . ي آزادي شما دست به كار مي شودسريعتر برا

بروجردي كه از منطق امام زمان راضي به نظر نمي رسيد و در عين 
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حال پيش خود فكر مي كرد، باالخره امام زمان بودن بايستي به دردي هر 
ر همين محدوده مي چند مختصر بخورد و آزاد شدن از زندان را هم د

وقتي فهميد كه امام زمان شخصاٌ نمي تواند او را از زندان آزاد . دانست
  : و با حالت نسبتاٌ بي ادبانه گفت كشيددر هم را سازد، سگرمه هايش 

مي خواهد ظهور كند و عدل و داد را در جهان ايجاد !  باشبابا رو -
بعد هم ! دان آزاد كندكند، اما نمي تواند من بدبخت و فلك زده را از زن

  :براي اينكه آخرين تيرش را نيز به كار ببرد گفت 
اما توقيع نوشتن ! فرض كنيم كه آزادي من دست خداست، درست

شما كه دست خدا نيست؟ دو كلمه پشت اين دستمال كاغذ بنويسيد كه 
بعد خودم مي دانم چطور از دست اين ! من نايب شما هستم، فقط همين

  :بعد هم در حاليكه سرش را تكان مي داد افزود .  پيدا كنمحرمله ها نجات
 اگر بخواهم منتظر خدا باشم كه مرا از اين محبس نجات دهد، بايد 

اين خدايي كه ما داريم، نه به پيغمبران خود رحم . فاتحة خودم را بخوانم
كرده و نه به امامانش، چه برسد به من سيد يك ال قبا كه يقين دارم اسم 

  .نشنيده استتا به امروز م مرا ه
خواست نش توسط امام زمان، مصرانه از او مي او با ناميدي از آزاد شد

  .الاقل يك توقيع مختصر به او بدهد، اما امام زمان از دادن آن نيز سر باز زد
واقعيت اين است كه حق با بروجردي بود و من هم با او هم عقيده 

زنداني بي گناه را از زندان آزاد سازد، وقتي امامي قدرت ندارد كه يك . بودم
آنچه ما ا دشمنان خاندانش رو در رو شود؟ چگونه مي خواهد با ظهور خود ب

 هزار و توانندود كه هر يك از امامان مياز زبان آخوندها شنيده بوديم، اين ب
  .يك معجزه بكنند؛ معجزاتي كه حتي پيغمبر خدا هم قادر به انجامش نبود

در ي هاي مربوط به كربال مي گفتند در روضه خوان يادم هست كه 
 در يكي  كهرسدمي امام حسين خبر از عالم غيب به ، ربال جنگ كگير و دار

از جنگل هاي دور افتادة هندوستان مشكلي براي يك بندة خدا يا يك 
  .يش آمده استحيوان بي زبان پ

 و  در صحراي كربال، در حين جنگيدن برادران امام حسين گرفتار
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فرزندانش با سپاهيان عبيداهللا ابن زياد، براي حل اين مشكل، طي االرض 
 از اين سو به آن شود وسپار سرزمين دراندشت هندوستان ميمي كند و ره

و دود تا به جايگاه ايجاد مشكل مي رسد و آن را حل سوي جنگلها مي 
  . كربالكارزارگردد به بر ميتمام » پيروزي«باكند و ميفصل 

كه بهتر و عجيب تر از اين معجزه در هيچ يك از اديان و شگفتا 
. مذاهب دنيا و از جانب هيچيك از پيامبران و انبياء و اولياء ذكر نشده است

با اين حال، امام زمان كه صاحب زمان و ولي عصر و مهدي موعود نيز 
 مي شود، قادر نيست يكي از سادات شريف را كه به سبب دفاع از قلمداد

 نجات دهد و آنوقت مي خواهد جهان ،رانش به زندان افتاده استمذهب پد
  !را پر از عدل و داد كند

بروجردي كه با پيدا شدن امام زمان در خوابش نور اميدي در دلش 
او بر . روشن شده بود، با شنيدن سخنان وي اميدش به ياس مبدل شد

  راانكردن با امام زم ديگر عالقه اي به صحبت ،خالف دقايق نخستين
 خواب خود را ادامه ،او با بي حاصلنداشت و ترجيح داد به جاي صحبت 

دهد تا درد و رنج هاي ناشي از شكنجه هايي كه ديده بود با خوابيدن 
از اينرو، غلتي زد و پشت به امام زمان نمود و . بيشتر، اندكي التيام پذيرد

  .  خوابش را با خر و پف و بي اعتنايي به او ادامه داد
مام زمان هم با درك موقعيت اشاره اي به من كرد كه منظورش ا

 در يك آن هر دو در سالن خانة من رو .بيرون رفتن از خواب بروجردي بود
   .در روي هم نشسته بوديم

  : غرق حيرت بودم، پرسيدم ها من كه از اين ديدار و گفتگو 
  راستي چرا نخواستيد بروجردي را از زندان آزاد كنيد؟ 

من تو كه مي داني؛ : زمان بدون تامل و با صراحت كامل گفت امام 
قادر به آزاد كردن او نبودم و نمي خواستم وعده اي به او بدهم كه انجامش 

  . برايم مقدور نيست
وقتي امام حسين ما در بحبوحه جنگ كربال براي حل يك : گفتم 

مسلمانان وقوع پيوسته بود و هيچ ربطي هم به ه مشكلي كه در هندوستان ب
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 امامو مسلماني نداشت، به آن سرزمين مي رود، شما كه از نوادگان ايشان و 
  ، چطور قادر به انجام يك معجزه كوچك نيستيد؟ هستيدزمان 

امام حسين وسط معركه        جد ما   كي گفته   !   آقا جان    :   امام زمان گفت        
 چنين هنري داشت، مي         اين بزرگوار        كربال به هندوستان رفته است؟ اگر              

انست حداقل جان فرزندان و بستگان خود را نجات دهد، نه اينكه آنها را                                تو 
  و حضرت به    ند ببر به امان خدا رها كند كه سپاهيان عبيداهللا آنها را سر                       

  .هاي هندوستان اين سو و آن سو بدوددنبال نجات جان يك هندو در جنگل
دل  امام زمان بعد از شنيدن اين داستان آنچنان عصباني شده بود كه          

ينها حرفهايي است كه                             ا با پوزش خواهي گفتم؛  و  من به حالش سوخت 
ن علت بروجردي فكر مي كرد كه            آخوندها در باره امامان مي زنند و به همي      

از  :   در ادامه افزودم            .    مي توانيد او را از زندان رژيم اسالمي آزاد كنيد                          شما
.  حسابي ندارد      اينگونه موارد در مذهب ما شيعيان آنقدر زياد است كه حد و                       

پيروان مذهب شيعه در طول زندگي خود بر مبناي چنين باورهايي هميشه                          
 كه امامانشان گره هاي           دست روي دست مي گذارند و منتظر مي نشينند               

به                              كور زندگي       ا  ر ا شفا دهند، گرسنگان  نها ر آ ن  را بيما باز كنند،  را  شان 
  . خوراك برسانند و الي آخر

  جبرئيل كمك نخواستي؟راستي چرا از   :پرسيدم بعد
مي خواستي من توي خواب : اين بار امام زمان با عصبانيت گفت 

   كه حاضر بشود؟بسوزانمرا  جبرئيل پر بروجردي آتش روشن كنم و 
حال  و حق با اوست، با اينگويد  ديدم در اين مورد راست مي

  پس چرا از نوشتن توقيع خودداري كردي؟: پرسيدم 
داني كه من سواد ندارم و بلد نيستم بنويسم؟ عزيزم مگر نمي : گفت 

  چطور مي خواستي براي ايشان توقيع بنويسم؟
ولي نواب خاص شما در طول هفتاد سال غيبت صغري مرتب : گفتم 

تازه در بارة توقيعي كه به آخرين نايب ! از جانب شما توقيع مي آوردند
        د، چه خاص خود سمري نوشته و غيبت كبري خود را مطرح كرده بودي

  مي گوئيد؟
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مثل اينكه شما هم به اين : امام زمان با خندة معني داري گفت 
پدر آمرزيده، نخست اينكه مگر من وجود داشتم كه . حرف ها باور داريد

توقيع صادر كنم؟ دوم اينكه اگر هم وجود داشتم، كجا و نزد چه كسي 
 چنين هنرهايي وخواندن و نوشتن آموخته بودم؟ سوم اينكه اگر بودم 

، حداقل از آن چاه كذايي بيرون مي آمدم و مي رفتم در يك دشت و داشتم
شرايط نا مناسب دمني اقامت و با مردم زندگي مي كردم تا از رطوبت و از 

  . نجات پيدا كنمچاه 
كردم فكر مي. همة آن حرفها دروغ و نوعي حقه بازي بوده! نه عزيزم

دانيد و از من نده و آگاه اين مسائل را ميس خواكه حداقل شما انسانهاي در
  .نخواهيد خواست كه براي آقاي بروجردي معجزه كنم

*  
تماس و گفتگو با چند تن از ايرانيان خارج نشين و تني چند از 
آنهايي كه هر يك در داخل كشور به سبب شرايط خاصي كه داشتند، مي 

ه بي نتيجه ماند و هر هم. بايستي در امر ظهور يار و ياور امام زمان باشند
 كه اين امر مرا بر آن داشت. يك از آنها به بهانه اي از اين كار سر باز زدند

با كسان ديگر نه تنها ضرورتي ندارد، بلكه گرفتن و گفتگو كردن تماس 
از اينرو، ديگر . باعث دلسردي و ياس و نا اميدي بيشتر امام زمان خواهد شد

ه و تحليل همين چند مورد نشستم تا سراغ كسي نرفتم، بلكه به تجزي
   چيست؟ به شركت در برنامه ظهور علت بي عالقگي ايرانيان  كهببينم؛

موضوع بي توجهي شيعيان ايران به امام زمان از نظر خود من روشن 
از زماني كه نايب امام زمان سر رشته دار ادارة امور مملكت و ملت ما . بود

نشانمان داد، من به عنوان يك ايراني شد و ماهيت دين و مذهب شيعه را 
بي شك ايرانيان ديگر . اعتقادم را به امام زمان و ديگر امامان از دست دادم

  . نيز كمابيش مانند من هستند
، حسين علي منتظري و اصغر حاناما در اين ميان آدمهايي مانند 

اينها منكر امام زمان . سيد حسين كاظميني بروجردي، وضع خاصي دارند
سئوال . بودند و به ائمة شيعه و بخصوص امام زمان عقيده و ايمان دارندن
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اين است كه اينها چرا آمادة همراهي با امام زمان نشدند و هر يك بهانه اي 
  آوردند تا از پيوستن به او طفره بروند؟

افرادي كه من با آنها تماس گرفتم، هر يك قشر خاصي از جامعة 
ندگي مي كردند، لذا نظراتشان در كل نشان مسلمان شيعة ايران را نماي

نتيجه اي كه من از اين گفتگوها . دهندة ديدگاه كلي جامعة ايراني بود
گرفتم اين بود كه در مورد ظهور امام زمان نمي توان به كمك و ياري مردم 

اگر قرار بر ظهور اين امام باشد، بايستي به گونة . شيعة ايران اميد داشت
يعني هم با مردم و هم با دين و مذهب آنان و هم با . ديگري عمل كرد

ايمان و عقيده شان خدعه كرد و بر عكس آخوندها كه در طول ساليان دراز 
مردم را به گمراهي كشانده اند، با گفتن حقايق منتها در قالب خرافات 

  . كوتاه كردشانمذهبي، آنها را آگاه و شر طايفة آخوند را از سر
 و افسانه تيجه تصميم گرفتم بر خالف همة قصه ها به اين نرسيدنبا 

، طرحي تنظيم كنم كه هم به مذاق  سازيهاها و احاديث و رواياتپردازي
معركه اي كه راه  متعصبين مذهبي خوش آيد و هم اهل خرد و انديشه با

خواهد افتاد، به جنبش بيفتند و كمك كنند كه مردم دست از باورهاي 
  .ها آخوندها در دل و جانشان نشانده اند، بردارندخرافي و نادرستي كه قرن

تهيه و تنظيم اين طرح به علت حساسيت موضوع چند روزي به درازا 
كشيد، اما در نهايت به گونه اي كه از به ثمر رسيدن آن اطمينان داشته 

پس از آن به همان صورت قبلي با آتش زدن يكي از . باشم، تدوين شد
 به ديدار ما آمد و من كل طرح را با ريزه  جبرئيل امين ايشانپرهاي

  .هاي مربوطه اش به تفصيل براي او شرح دادماريك
جبرئيل با آگاهي از برنامه و اظهار نظري در چند مورد خاص، برنامة 

 و گفت پيش از آغاز برنامه اجازه بدهيد، آن را به عملي دانستتنظيمي را 
 را بگيرم و سپس به اجرا پيشگاه باريتعالي عرضه كنم و موافقت ايشان

با خوشحالي نظر جبرئيل را پذيرفتيم و او ما را ترك كرد تا  .گذاشته شود
هر چه زودتر خدا را در جريان برنامه اي كه تهيه گرديده بود قرار دهد و 

  .نظر باريتعالي را به ما ابالغ كند
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 را پرش، بي آنكه چندان طوالني، جبرئيل با تبسمي شيرين نه زماني
  :بازگشت و گفت آتش بزنيم، 

 اجازه ورد تصويب قرار گرفت و برنامة تنظيمي م، مي گويمتبريك -
  .فرمودند كه آن را به مرحلة اجرا بگذاريد

زيرا خداوندگار عالم براي . من و امام زمان، بسيار خرسند شديم
 اعالم آمادگي كرده و حاضر شده بود انسانهاصلحت نخستين بار در جهت م

به همين علت يقين پيدا كردم كه برنامة ظهور . در يك امر خير قدم بردارد
كه يقين داشتم  ضمن اين. ساز خواهد بود تا هر كجا كه پيش برود كار

بسياري از مسائل نيز در جريان اين برنامه روشن خواهد شد كه خود اين 
  . بسيار حائز اهميت بودقضيه به نظر من

براي من ظهور امام زمان به اين معني نبود كه چنين شخصيتي بيايد 
و بنا به گفتة علماي شيعه، دست به كشت و كشتار زندگان بزند، يا مردگان 
را زنده كند تا آنها را عذاب بدهد و يا پدرانش را رجعت دهد و به سلطنت 

 كه به شيعيان تحميل كرده اند، من نمي خواستم امام زماني را. برساند
  . بيايد و بر سرنوشت مملكت و ملت ما حاكم شود
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بسياري از پيروان مذهب شيعه مي پندارند، اين امام ظهور مي كند تا 
در حالي كه هر كس داستان ظهور را . عدل و داد را در جهان جاري سازد
 از دشمنان تقام گرفتنظهور او براي ان. بخواند، مي فهمد كه چنين نيست
  .  مرده انداست كه سال خاندانش مي باشد كه بيش از هزار

، امام زمان ظهور نمي كند كه به درد مردم آن طور كه نوشته اند
او مي آيد تا با ايجاد حكومت، حسين ابن علي، علي . بيچارة مسلمان برسد

ا؛ اعم ابن ابيطالب و محمد ابن عبداهللا را به سلطنت برساند و تمام مردم دني
از مسلمان و مسيحي و يهودي و بودائي و هندو و غيره را وادارد كه به 
اسالم محمدي و شيعه علوي بپيوندند تا همة حق و حقوق شرعي خود را 

  . به اين خاندان بپردازند
عدل و دادي هم كه حضرت در پي آنست، عدل و دادي است براي 

قوقشان توسط عمو  حق و حندان علويان كه به خيال و تصور آنهاخا
وگرنه او به دنبال حق و حقوق بندگان خدا .  شده استپايمالزادگانشان 

 فاطمة زهرا در بارة غصب نانكه در همين قصة ظهور آمده است،چ. نيست
بر فدك كه ابوبكر آن را از او گرفته و به بيت المال واگذار كرده بود، به پيغم

كه اموال  فدكه صاحبان اصلي در حالي ك .اسالم و به خدا شكايت مي كند
 توسط پيغمبر اسالم غصب گرديده بود، اجازه نداشتند داد امالكشانو 

خواهي كنند و از دست پيغمبر اسالم و دار و دستة او شكايت نمايند كه 
.  را تصاحب كرده بودندشانچرا آنها را كشته و اموال و امالك و زن و بچه 

  .  حقوقي نداشتندنبودند و حق وبندة خدا گويي آنها 
 را طوري ظهور اوبا آشنايي از علل و اسباب ظهور امام زمان، برنامة 

تنظيم كردم كه دست كم به نفع مردمي باشد كه شب و روز و وقت و بي 
  . وقت تمناي آمدن او را مي كنند

  !و اينك با هم حكايت ظهور را بخوانيم
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  كران  جم

با تمهيدات را ثيري از مردم روز پنجشنبه اي مطابق معمول گروه ك
عوامل رژيم جمهوري اسالمي، از گوشه و كنار مملكت با اتوبوس و كاميون 
و غيره به زيارت جم كران آورده بودند تا رونقي هر چه بيشتر به اين معركه 

  .  آخوندها بدهند، تزوير و ريايجهل و جنون
مناي ان جم كران، صداي تكبير و فريادهاي تبه سردمداري متولي

همزمان نيز آخوندهاي . ظهور يك لحظه از زبان اين گرد آمدگان نمي افتاد
گردانندة بساط، هر يك در گوشه اي، ضمن ذكر سجاياي امام زمان و 
معجزه هايي كه پي در پي از جانب ايشان رخ داده است، سخن مي راندند و 

  .دعوت مي كردندبقيه اهللا مردم را به دعا و توسل جستن به حضرت 
گذشته هاي دور حتي در زمانهايي كه هنوز چوب آلوده به فساد از 

عمله و اكرة آخوندها به صورت فعلي به تن ايرانيان نخورده بود، حضرات 
مردم را از شادي و تفريح، خنده و شادماني پرهيز سعي مي كردند كه 

به زيارت اماكن به اصطالح مقدس در عوض از آنها مي خواستند كه . دهند
به  و ديگر معركه هاي مذهبي شركت كنندمراسم عزاداري و در و وند بر

سوگواري و گريه و زاري بپردازند تا بتوانند از اين طريق توشه اي براي 
زماني همان  از يان ايراناكثر،  تالش آنهابر عكس اما .آخرت خود فراهم كنند

ين كه علم تشيع در سرزمينشان كوبيده شد، بهترين تفريح و خوش تر
چون .  سوگواري شركت كردن بودمراسمسرگرمي شان به زيارت رفتن و در 

 و بيرون داليل مراسم و شعائر مذهبي آزاد رفت و آمدها به ،در اين ايام
موجه محسوب مي جوان براي همگان بويژه دختران و پسران بودن از خانه 

ي، چشم چرانبگو و بخند، فرصت مناسبي براي گشت زني، از اينرو . شد
هم اين و حتي شريعتمداران از عجايب اينكه همه . غيره بودو دختر بازي 

چون . د آوربه روي مبارك خود نميهيچ كس ، ولي را مي دانستندموضوع 
ضمن .  نيز در جواني اين دوران را طي كرده و لذت ها برده بودندخود آنها

 تير اين كه براي شريعتمداران مذهب شيعه مهم هم نيست كه در روضة
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خوردن علي اصغر و يا كشته شدن علي اكبر و يا بريده شدن دست قمر بني 
هاشم، همزمان با شيون و زاري پير زنان و پير مردان، پسران جوان از اين 

برند و پنهاني دست دختر يا زن هاي كوتاه بي توجهي بزرگان بهره نفرصت 
 به گوشة خلوتي د وگذارن وعدة ديدار ن يا،كنندننوازش گيرند و را نهمسايه 

  .....روند ون
در جم كران نيز اگر كسي خوب به سكنات اين جمع شدگان نگاه 

و يا مي كرد، بي اختيار به ياد همان ايام سوگواري هاي محرم و رمضان 
 مي ديد كه پسر مي افتاد و زيارت بهمان امام زاده يا فالن امامطواف ضريح 

ر و فرياد عجل اهللا تعالي فرجه، جواني ضمن فرستادن صلوات و گفتن تكبي
 .دستش را به دور كمر دختري انداخته و او را سخت به طرف خود مي كشد

 حجت «حال كيف كردن، نعره هم مي زندديگري زني را بغل كرده و در 
  ....»ابن الحسن، عجل اهللا تعالي فرجه

 ها، داستان كهنه ايعزاداريشركت در ها و  گاه در زيارتحضورداستان 
ست كه مدام تكرار مي شود و در حقيقت فرصتي است كه جوانان اندكي ا

  . شادي كنند و به خود و به دلشان برسند
در آن پنج شنبه، در ميان هزاران نفر از زائران جم كران، غير از 
پاسداران و بسيجيان و لباس شخصي ها كه موظف بودند در آنجا حضور 

و حاجتمندي هم بودند كه براي رفع مردمان فقير و درمانده . داشته باشند
ها و دهكده هاي اطراف به زيارتگاه  از شهرها و آباديرجوع مشكالت خودو 

  . جم كران آمده بودند
 در گوشه و  كه توسط بعضي هاو درويشانه ايسفره هاي كوچك 

 كه توسط اشخاصي اعم از زن  حلوا و خرماي خيراتكنار گسترده شده بود،
ان گردآمدگان پخش مي شد، حالت خاصي به تجمع ميها  بچه و مرد و
 وضع گرد آمدگان جم كران، بيشتر به مراسم ،در آن روز. داده بودزائران 

با اين . سيزده بدر ايرانيان شباهت داشت تا يك زيارت دسته جمعي مذهبي
خندند و پيش  گويند و مي در سيزده بدر مردم شاد هستند، ميتفاوت كه 

             مي دادند و آوازي قركمري مي زدند،  ت فقيه، عرقياز ظهور رژيم والي
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اما زائران جم كران فقط اجازه داشتند به جاي خنديدن خود . مي خواندند
را غمگين نشان دهند، به جاي آواز خواندن نوحه بخوانند، به جاي بگو و 
بخند، خود را عزادار و ماتم زده نشان بدهند و به جاي عرق نوشيدن هم 

با اين همه نيت باطني بسياري از گردآمدگان . دوغ و شربت و چاي بنوشند
شادي كنند  با هم باشند و ه در مراسم سيزده بدر داشتندهمان نيتي بود ك

  .دلي از عزا در آورندو 
دم دماي غروب بود، ولي كساني كه از كلة سحر به ترتيب تا بعد از 

دل از اين گردهمايي نمي ظهر خودشان را به جم كران رسانده بودند، 
. مي شمردند استراحت و اندكي شاديتفريح و  چرا كه آن روز را روز .كندند

بخصوص كساني كه مجاني و با وعدة غذا و تنقالت و بعضي ها هم با 
  .به آنجا آمده بودندو مزد زيارت دريافت خرج سفر 

 آن روز آفتاب هم با ديدن اوضاع و احوال اين مردم فريب خورده،
گويي مي . بسپارد جهان را به تاريكي تازودتر از وقت نقاب بر چهره كشيد 

خواست اين تاريك انديشان و گمشدگان عهد و ايام جاهليت عرب، اعمال و 
تاريكي هم پس از رفتن . كردارشان در سياهي شب از نظر ها پنهان بماند

 تا شرم و راندمي گستآفتاب، آرام آرام سايه سياه خود را بر آبادي جم كران 
  در سياهي شب به چشمتا ها را در تاريكي خود پنهان كند حياي بعضي

    .هاي مسخ شده نگاه مي كردند ديده نشودكساني كه با تمسخر به اين انسان
 شمع ها و چراغ ها سياه است و  سياهي شب، با همة روشني بخش

لت است كه به همين ع. بهترين وسيله براي پنهان كردن خرد از ديد مردم
مي شود به آسانتر در شب و در تاريكي آن، قصه هاي سياه بختي ديگران را 

بي جهت نيست كه در شب هاي تاسوعا و . انسان ها تحميل و منتقل كرد
 آخوندها وقتي مي خواهند از مردم اشك بگيرند، در حال گريز زدن ،عاشورا
ند تا چشم سر و ها را خاموش كنراي كربال فرمان مي دهند كه چراغبه صح

دل آنهايي كه پاي منبرشان نشسته اند، هيچ چيزي را نبيند و به هيچ چيز 
 را به غريبه هاجز قتل عام كربال تا بتوانند اين مصيبت هزار سالة . نينديشد

عنوان مصيبت عزاداران به جان آنها بريزند و تلنبار كنند تا هرگز نشود آن 
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  .شدرا بيرون كشيد و يا از دستش خالص 
پيدا شدن سر و كلة و ورشيد در افق فرو رفتن خغروب آن روز با 

فريادهاي تكبير و صلوات و . تاريكي، شور و هيجان گردآمدگان بيشتر شد
، بيش از پيش از گلوي اين بيچارگان خود گم كرده به آسمان مي الظهور

  .  هم برسدناشنوارفت تا شايد به گوش فلك 
ريان قرآن نيز در گوشه و كنار چاه جم روضه خوانها و مداحان و قا

، به هيجان افتاده بودند تا كاسة گدايي شان را پهن كرده بودندكه كران 
جيب اين بيچارگان را خالي كنند هر چه بيشتر پيش از ترك كردن زائران، 

  .اجرشان بي پاداش اين دنيايي نباشدتا 
ايي را كه  آنهايي كه زيارت نامه مي فروختند، يا كساني كه دعاه

ن عرضه مي كردند، مانند عنكبوت تقد بودند مستجاب مي شود به زائرامع
، در ميان اين مردم در باشندهايي در تارهايي كه به گرد طعمة خود تنيده 

  . رفت و آمد بودند
مهر و تسبيح فروشان از يك طرف و كساني كه خاك متبرك جم 

براي تبرك به »هنگ كنگ«  كران را در كيسه هاي سبز خوش دوخت
آنها . زائران عرضه مي كردند، از طرف ديگر، ميان جمعيت لول مي خوردند

بي توجه به همه چيز به كسب و كار خود مشغول بودند و تا جايي كه مي 
توانستند مردم فقير را كه بسياري از آنها در اثر فقر و نداري، براي طلب 

 غوغايي عجيب و تماشايي .حاجتي به آنجا آمده بودند، سر كيسه مي كردند
غوغايي كه از يك طرف انسان را به حال زار اين گردآمدگان به ترحم . بود

مي انداخت، از سوي ديگر از حماقت اين انسانها كه همنوعانشان در همين 
 و در ميان كهكشانها به دنبال ماواي هدنياي خاكي سر به آسمان كشيد

     . وامي داشتديگر براي آيندة بشر مي گردند، به خنده
  

  مژدة ظهور 
در همين هنگامه بود كه يك باره تمام چراغ هاي برق آبادي و 

جز در . مسجد جم كران خاموش شد و تاريكي مطلق همه جا را فرا گرفت
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هاي نفتي و ان شمع افروخته بودند و يا فانوسگوشه و كنار كه بعضي از زائر
 سرتاسر محوطة وسيع گازي به همراه داشتند، هيچ روشنايي ديگري در

  . زيارتگاه جم كران به چشم نمي خورد
پس . با خاموشي برق، نخست سكوت مطلقي بر همه جا سايه افكند

 ركاران زيارتگاه كه تمام مدت حركاتاز دقايقي توسط بعضي از دست اند
. مردم را تحت نظر داشتند، دعوت به فرستادن صلوات بر محمد و آل او شد

پا و فريادهاي صلوات بر ر  بهيجاني صلوات، از نو شور و با شنيدن دعوت به
الظهور و « محمد و آل محمد و سپس تكبير و پس از آن آهنگ شور انگيز

  . به صورت ترانه به آسمان بلند شد» الظهور
در ميان اين هياهو و غوغا، ناگهان از دهانة چاه جم كران هالة نور 

ة اطهار بر باالي سر آنها ديده سپيدي به شكل حلقه اي كه در تمثال ائم
، شبح انساني كه  هالهبه فاصلة اندكي از آن. مي شود، به آرامي باال آمد

عمامه اي زرد بر سر و لبادة سفيدي بر تن و شال سبزي بركمر بسته بود، 
  .در منظر ديد حاضرين ظاهر شد

 وقتي اين شبح به چند متري باالي چاه رسيد، دو بازوي خود را در 
در دست راست او شمشير دو دمي .  آسمان بلند كردسوي مردم و به جهت

بود كه به ذوالفقار علي ابن ابيطالب شباهت داشت و در دست چپ او نيز 
 بودن تازه« هم نيز كتابي بود شبيه قرآن محمد ابن عبداهللا كه از فاصلة دور

ظاتي اما بعد از لح. به چشم مي خورد» شمشير بودن كهنه«او و هم » كتاب
 لفقاركه شبح در چند متري باالي چاه قرار گرفت، هم شمشير دو دم ذا

حالت مانند او دو دست . نش محو شدندگونه اش و هم كتاب شبيه قرآ
  .شدباز نماز گزاران پس از ختم عبادتشان رو به آسمان دعاي 

 كه دوخت به حاضران ش راشبح با چشمان كنجكاو خود نگاه
 با گفتنسكوت پس از دقايقي . و خيره شده بودندهمگي مات و مبهوت به ا

  :شرح زير بيان كرد به  ، سخناني»بسم اهللا الرحمان الرحيم« 
من محمد ابن ! سالم بر شما!  منمسلمانو خواهران اي برادران «  -

به درخواست مكرر شما و به امر خداوند . الحسن العسكري، امام زمان هستم
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ن مژده را بدهم كه زمان ظهور فرا رسيده و تبارك و تعالي آمده ام تا اي
مسلمان و خواهران از شما برادران . به وقوع خواهد پيوستما عنقريب ظهور 

مي خواهم كه اين خبر را به گوش همگان برسانيد تا عالقمندان براي 
در اين زمانه و ايجاد عدل و داد، يزيديان ظلم و ستم سرنگوني حكومت 

اين اولين پيام من است و . اب آن بهره مند شوندظهور شركت كنند و از ثو
  .بزودي بار ديگر با شما عزيزان تماس خواهم گرفت

  وصحبت خود را پايان داد »صدق اهللا العلي العظيم«با گفتن شبح 
  .به همان ترتيبي كه از چاه بيرون آمده بود به درون چاه بازگشت

ن را آشكارا و رو در مردمي كه براي اولين بار با چشمان خود امام زما
روي مي ديدند، حيرت زده و نا باورانه، ساكت و صامت در سكوت مطلق فرو 

خود امام زمان در جلوي چشمشان ظاهر شده و به ! باور كردني نبود. رفتند
  . زبان خود مژدة ظهور را داده بود

عقيده اي ن و در پهنة بي ايماني آنهايي كه در حوزة ايمان ايماندارا
اين . نداشتند و يا ايمانشان به اين نماد شيعيگري اندك و يا سست بودبه او 

حادثه اي كه بروز آن براي . حادثه بسيار عجيب و غير منتظره مي نمود
  .بيشتر مردم فقط آرزو بود، چون كمتر كسي انتظار وقوع آن را داشت

تعدادي از آنهايي كه در آنجا حضور داشتند، بخصوص پاسداران و 
.  مراقب با دوربين هاي موبايل خود از امام زمان عكس گرفتندمامورين

آنهايي هم كه تحت تاثير اين حادثه . بعضي ها هم صداي او را ضبط كردند
هوش و حواس خود را از دست داده بودند، در تمام مدت در دل خود به دعا 

  .خواندن و تالوت قرآن مشغول بودند
اما پس . ن در چاه ادامه داشتسكوت مردم تا فرو رفتن شبح امام زما

از دقايقي از نا پديد شدن او كه چراغ ها نيز روشن شد، يك باره فريادهاي 
شادي و شعف مردم از رويت امام زمان و شنيدن مژدة ظهور او، آسمان و 

از هر گوشه و كناري يا فريادهاي اهللا . زمين جم كران را به لرزه انداخت
بود كه پشت سر هم ختم ، يا صداي صلوات اكبر بود كه به آسمان مي رفت

 پرده هاي بود كهفرياد هاي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف يا  مي شد و
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  . گوش ها را پاره مي كرد
در اين هنگامه نيز جمع كثيري كه ظهور امام زمان را فرجي براي 
دردهاي بي درمان خود مي پنداشتند، از خوشحالي به رقص و پاي كوبي و 

  .ني در آمده بودنددست افشا
پاسداران، لباس شخصي ها، روضه خوانها، مداحان و حتي قاريان 

.  كه به هيجان آمده بودند، همراهي مي كردنديقرآن نيز با جمعيت
كه بسياري مي پنداشتند كه شايد منظور امام از بار ديگر با  بخصوص اين

كوتاه با اين حال، پس از . شما تماس خواهم گرفت، همين امشب باشد
حوزه هاي سط عوامل رژيم به مقامات حكومتي، زماني، خبر اين حادثه تو

علميه و به همة كساني كه اين حادثه مي توانست به نحوي به آنها مرتبط 
  .باشد رسانده شد

اداره كنندگان بيت رهبري نخستين كساني بودند كه خبر را توسط 
رئيس . بري رساندندمتوليان زيارتگاه دريافت كردند و به گوش مقام ره
اطالعات، دبير شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس جمهور، وزير 

، آيات عظام و علماي اعالم هر يك توسط عوامل و نگهبان، حوزه هاي علميه
عناصر مربوط به خود از اين ماجرا خبردار و همه هم از اين حادثة باور 

  .شدندنكردني غرق حيرت و نگراني و وحشت 
پيام بيت رهبري اين بود كه با مردم مدارا شود تا مبادا اين نخستين 

در عين حال نيز به فرمانده . حادثه منجر به تظاهرات و شورش و بلوا گردد
سپاه پاسداران و بسيج و ديگر نيروهاي انتظامي سريعاٌ دستور داده شد كه 

ص بخصو. هر يك به حد لزوم به تعداد افراد خود در جم كران اضافه كنند
تاكيد شد كه سعي كنند هيچ نوع در گيري حتي لفظي با مردم ايجاد 

در پي آن، به فرمان رهبر، اعضاي شوراي امنيت ملي به بيت رهبري . نشود
به اين حادثه احضار شدند تا هر چه زودتر حادثه را بررسي و پيش از اينكه 

  . نديك معضل سياسي يا ديني تبديل گردد، در باره اش چاره انديشي كن
همزمان با مقامات رژيم و شايد هم پيش از آنها، رسانه هاي خبري 

آنها حتي عكس و صداي امام . خارج از كشور اين خبر را دريافت كردند
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زمان را نيز كه توسط موبايل هايي از صحنه گرفته و به خارج ارسال و در 
شب اين  مردم ايران، همان بسياري ازدر واقع . اختيارشان بود، پخش كردند

تعبيرها و تفسيرها و . خبر را از رسانه هاي خارج از كشور دريافت نمودند
تحليل هايي كه به دنبال پخش خبر در رسانه هاي خبري خارج از كشور به 

  . راه افتاد، حادثه را بيش از پيش پر هيجان ساخت
ظاهر شدن امام زمان در جم كران، مقامات رژيم را به كلي گيج كرده 

ها ناچار بودند براي مردم ايران و جهانيان كه توجه شان به اين حادثة آن. بود
مهمتر از همه اينكه اداره كنندگان . جلب شده بود، توضيحاتي بدهند

نيابت حكومت ايران مدعي بودند كه حكومتشان، حكومت واليت فقيه و به 
 مملكت« كشور ايران رابراين ادعا و اينكه بنا. از طرف امام زمان است

ناميده بودند، حال كه حضرت به امر الهي قصد ظهور داشت، »صاحب زمان
يعني مطابق همان احاديث و . بايستي زمام امور را شخصاٌ بر عهده بگيرد

، با آمدن گرفته بودندرواياتي كه آخوندها مشروعيت حكومت خود را از آنها 
ر در مملكت به عبارت ديگر، اگ. امام بايستي حكومت را به وي واگذار كنند

حكومتي غير از حكومت واليت فقيه مستقر بود، پيروان مومنشان كه بي 
شك آخوندها در رأس آنها قرار دارند، مي بايستي براي كسب حكومت به 

اما به علت اينكه اين كار پيش از ظهور . مي شتافتند ياري امام زمان
به ايشان از اينرو، مانعي براي سپردن حكومت . حضرت انجام گرفته بود

  .وجود نداشت
 و در س آنها ولي فقيه حسن نيت مي داشت اگر آخوندها و در رأ

د، بايستي فرش قرمزي از چاه ت خود از طرف امام زمان صادق بوادعاي نياب
 و مي گستراند جم كران تا كاخ رهبري كه مركز حكومت ولي فقيه است،

ند تا ايشان را با رفتميحضرت خود با همة اعوان و انصارشان به استقبال 
 بياورند و حكومت را به صاحب اصلي آن واليتسالم و صلوات به مركز 

اما، همانطور كه همگان مي دانند، حكومت واليت فقيه ربطي به . بسپارند
نه در قرآن ذكري از . دين اسالم و مذهب شيعه و حتي به امام زمان ندارد

در احاديث موثق و . تي به آن گرديده اسآن شده و نه در سنت اشاره ا
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چنانكه مي دانيم دو نفري كه . نيز صحبتي از واليت فقيه نرفته استمعتبر 
خود را ولي فقيه ناميده اند، نيابتي چه كتبي و چه شفاهي از امام زمان 

از هر مسلمان و نيز  مربوطه اشدر كسب اين مقام و حكومت . نداشتند
  .كافري كمك گرفتند، مگر از امام زمان

. دانند فقيه نخستين را همگان ميتان به حكومت رسيدن وليداس
مي به خوبي  همه ،به كمك او آمدندكذايي كساني را هم كه در آن جريان 

در ميان احاديث و روايات امامان عزيز كه به حد فراوان در كتب . شناسند
شيعه ثبت و ضبط است، هيچ حديث و روايتي براي حكومت ولي فقيه 

روايات فراواني وجود دارد كه در مدارك و ر عكس اسناد و وجود ندارد، ب
جهان آرشيو سازمان هاي اطالعاتي همة كشورها و رسانه هاي خبري 

موجود است كه چه كساني براي چه مقاصدي به بر پايي حكومت واليت 
  . فقيه كمك و ياري رسانده اند

 به درست. اما انتخاب ولي فقيه بعدي به شيوة ديگري انجام گرفت
در آن زمان در .  شدانتخابابوبكر همانگونه كه پس از فوت پيغمبر اسالم 

حالي كه هنوز جنازة پيغمبر اسالم را كفن و دفن نكرده بودند، ياران او در 
 گرد آمدند و با نخستين حديثي كه ابوبكر از پيغمبر »سقيفه بني ساعده«

با . يش استاسالم جعل و نقل كرد، مبني بر اين كه خالفت مختص قر
تدبير و هوشياري عمر، به خالفت برگزيده شد و پاداش آن را هم از ابوبكر 

  .با كسب عنوان دومين خليفه دريافت كرد
به اين . همين داستان به گونة ديگر پس از مرگ خميني اتفاق افتاد

ترتيب كه هنوز كفن و دفن او انجام نگرفته بود كه يارانش گرد هم آمدند و 
 از يك نقل قول جعلي تدبير و هوشياري علي اكبر رفسنجاني با اين بار به

فرزند گواهي به خميني در بارة آخوندي به نام سيد علي خامنه اي 
 را به عنوان دومين ولي فقيه و نايب امام زمان انتخاب  وي،»احمد«خميني
و به خالفت اين دو قضيه، يعني انتخاب ابوبكر شباهت شگفت انگيز  .كردند
در اين است كه همانطور كه در انتخاب ابوبكر به واليت خامنه اي دن برگزي

جماعتي مي گفتند خالفت حق علي بود كه ابوبكر و عمر آن را غصب و 
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        در انتخاب خامنه اي هم جماعتي . وارث اصلي را از آن محروم كردند
همانند ميني بود كه خامنه اي و رفسنجاني  حق احمد خواليتمي گفتند 

حاج آقا احمد يعني ، آن را غصب و وارث قانوني خميني )ابوبكر و عمر(
  . را از آن محروم كردندخميني

  
   رژيمنشست سران 
 شب، زعماي حكومت يكي پس از ديگري، مشوش دير وقت پنجشنبه

و نگران وارد بارگاه ولي فقيه شدند تا ببينند با حادثة غير مترقبه اي كه به 
  . بايد كردوقوع پيوسته است، چه 

پيش از آغاز نشست آن شب، يكي از معممين پير قشري كه در كنار 
  : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نشسته بود، آهسته به گوش او گفت 

 خودمان حكومت را به امام زمان باشد كهبرادر، فكر نمي كني بهتر 
 يا بسپاريم و راه سالمت را انتخاب كنيم؟ برگرديم به حوزه و مسجد و منبر

برويم در عتبات مجاور شويم تا اين موج نيز بگذرد و پس از آن اگر صالح 
  بود برگرديم؟ 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پس از هزار و يك دوز و 
كلك در مملكتي مانند ايران به يكي از ستونهاي ستبر حكومت مبدل شده 

  :بود، با به هم كشيدن ابروانش گفت 
مگر اين حكومت را ! حويل امام زمان بدهيمچي چي رو ت!  حاج آقا-

ما فالنمان را پاره كرديم تا به اين !  به ما داده كه به او برگردانيمامام زمان
حال با يك حركت نمايشي كه هنوز ماهيت آن براي . مقام و منزلت برسيم

هيچكس روشن نيست، همة ره آورد ساليان دراز عمرمان را واگذار كنيم و 
  شويم؟برويم مجاور 

 طرف آنقدر پير مرد را به دليل باور و اعتقاد قلبي اش شماتت كرد 
ديگران هم . كه آخوند پير از حرف خود پشيمان شد و سكوت اختيار كرد

كه به انتظار تشكيل جلسه در سالن نشسته بودند، هر يك با كنار دستي 
فرار در حقيقت همه به نوعي به فكر . خود از همين گونه حرف ها مي زدند
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  . از پي آمدهاي احتمالي حادثة اخير بودند
وزير اطالعات حادثه را . با حضور ولي فقيه جلسه رسميت يافت

سپس عكس امام زمان را در پردة . مشروحاٌ براي گردآمدگان شرح داد
. تلويزيون به نمايش گذاشتند و از ضبط صوتي نيز صداي او را پخش كردند

دور احتماالت محور ظرات خود را كه بيشتر بر وزير اطالعات در دنبالة آن، ن
   :، عنوان نمود و گفتمي زد

متاسفانه مردم .  ماهيت اين حادثه هنوز براي هيچكس روشن نيست
لذا . اندامورين حاضر به ترك جم كران نشده هم با تمام سعي و كوشش م

ي  درون آن را بررسين به نزديك دهانه چاه بروند وامكان اينكه حتي مامور
   .، وجود ندارد شبح چگونه از آنجا باال آمدهكنند و ببينند كه اين

در همين فرصت كوتاه شايعات عجيب و غريبي در شهر : وي افزود 
اين شايعات محدود به جم كران يا قم نيست، بلكه از . راه افتاده است

زيرا قبل از اينكه خبر در ايران پخش شود . سرتاسر ايران به گوش مي رسد
البته اين . ه ما برسد، به رسانه هاي خارج از كشور راه پيدا كرده استو ب

احتمال هم وجود دارد كه سر نخ قضايا به گونه اي به خارج از كشور و 
در ميان اين شايعات آنچه بسيار اهميت . دشمنان حكومت مرتبط باشد

 ست كه اكثريت مردم و جماعتي از آقايان مدرسين حوزة علميه ادارد، اين
مي  يآيات عظام با مردم همراهحتي بعضي از قم و مشهد و اصفهان و 

رود كه مردم از شر  تشريف فرمايي امام زمان، اميد مي و مي گويند با كنند
غاصبين و ظالمين نجات پيدا كنند و تحت زعامت فرزند واقعي رسول اهللا 

   .ببينندرا بتوانند آثاري از عدل و داد اسالمي 
   : وزير اطالعات را قطع كرد و گفتولي فقيه، سخندر اين هنگام، 

هنوز دري به تخته نخورده، آقايان به فكر فرار و يا سوء ! بفرمائيد
شايد مردمي كه در طول حكومت ما جز فقر و . استفاده از قضايا افتاده اند

بدبختي نديده اند، حق داشته باشند اين چنين آرزوهايي در دل بپرورانند، 
چرا؟ آنها كه در طول اين سه دهه از ذلت به عزت، از فقر به اما آقايان 

ثروت و از بي اعتباري اجتماعي به مقام و منزلت رسيده اند، چه دردي 
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 دارند؟ گيرم ما فردا حكومت را به امام زمان بسپاريم، آيا اين آقايان فكر 
ارسايي نبرند؟ آيا آنها در به در مي كنند مي توانند از اين حادثه جان سالم 

 شريك نبوده اند؟ بيت المال مملكت فقط به جيب من و تني حكومت هاي
 خود آقايان، فرزندانشان و در ادارة امور كشور چند از اطرافيان ما رفته؟

  بستگانشان سهيم نبوده اند؟
ته باشد،  هر كس هم به ما هر ايرادي داش!اين قابل قبول نيست! نه

دة همة كساني را كه به نحوي دستشان با  ما پرون!آقايان چنين حقي ندارند
پروندة اگر قرار بر آن باشد كه به . داريماست   كاسه بودهما توي يك

  . آنها نيز بايد مفتوح گرددحكومت ما برسند، پروندة
ولي فقيه پس از اين نطق غراء رو به گردآمدگان كرد و گفت هنوز 

آنچه . ختم خواهد شدنمي دانيم كه اين بازي از كجا شروع شده و به كجا 
 اين.  تحقيق و بررسي دقيق حادثه است،در اين مرحله الزم است انجام شود

  كه ببينيم، قصد و غرض از اين بازي چيست؟
اگر واقعاٌ زمان ظهور فرا رسيده باشد و : يكي از گرد آمدگان پرسيد 

  ، چه؟تشريف بياورندحضرت قائم بخواهند 
  : س قوة قضائيه داد و گفت پاسخ او را به جاي ولي فقيه رئي

ظهور امام زمان مطابق احاديث و روايات منقول در مكة معظمه  -
    آنهايي كه برنامة ظهور را در ايران . انجام خواهد گرفت، نه در ايران

ريخته اند، آدم هاي نا آگاه و ناداني هستند و كمترين آگاهي از مسألة ظهور 
هد هستيد، حتماٌ همگي حوزه ديده و مجتولي آقايان كه الحمداهللا . ندارند

  : او در ادامه افزود.  محل و چگونگي آن را ميدانيدداستان ظهور،
من نمي دانم نظر مقام معظم رهبري چيست و چه برخوردي با اين 
حادثه خواهند داشت؟ با اين حال، پيشنهاد مي كنم كه پيش از هر اقدامي، 

ي هم ترجمه شده است در اسرع داستان ظهور صاحب زمان را كه به فارس
وقت به تعداد الزم چاپ و به صورت رايگان در دسترس مردم قرار داده 

به دنبال آن هم آقايان امامان جمعه و مفسرين و تحليگران ديني با . شود
اديوها و تلويزيون ها و اتكاء به داستان ظهور و احاديث منقول از امامان در ر
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حليل كنند كه دست كم محل ظهور براي  براي مردم تفسير و تنشريات
چرا كه اگر مردم بدانند امام زمان چگونه و در كجا ظهور . مردم روشن گردد

خواهند كرد، آنوقت مي شود حادثة اخير را به راحتي به گردن دشمنان 
  . انداخت و از گزند آن در امان مانداسالم

بت در اين موقع آخوند پيري كه قبل از تشكيل جلسه طرف صح
  : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، پرسيد 

 اگر امام زمان همانطوركه از پيامشان شنيديم، واقعاٌ قصد ظهور -
  داشته باشند، تكليف چيست؟

شما كه ! حاج آقا: در پاسخ او يكي از سردمداران معروف نظام گفت 
عمري دود چراغ خورده و از اين كتاب به آن كتاب سركشيده و به تمام 

اياي دين اسالم و مذهب شيعه معرفت كافي داريد، در كجا و در چه زو
زماني و در چه شرايطي ديده ايد كه امامان ما ظهور كرده باشند كه اين بار 
بخواهند ظهور كنند؟ اگر امامان قادر به اين كار بودند، مي بايستي در كربال 

اهيان يزيد حاضر مي شدند و بچه هاي معصوم پيغمبر اسالم را از دست سپ
و خونريزي عبيداهللا و عمر ابن سعد و شمر ابن ذي الجوشن نجات مي 

حال چرا . ادثه اي رخ ندادديديم كه حتي در آن روز هم چنين ح. دادند
كنيد كه امروز امام زمان مي خواهد ظهور كند و آنهم نه در مكه، فكر مي

دارد؟ من كامالٌ با بلكه در ايران كه علي الظاهر ظهور ايشان ربطي به ايران ن
نظر رئيس قوة قضائية كه معرفتشان به مسائل مذهبي براي همه ما محل 

ما بايستي از هم اكنون نسبت به چاپ اين . وثوق است، موافق هستم
تا اگر موضوع ادامه پيدا كرد، بتوانيم . داستان كهنه و از ياد رفته اقدام كنيم

اصلي مردم را به سوي جايگاه به سرعت آن را ميان مردم پخش كنيم و نظر 
اين بزرگترين حربه اي است كه در . ظهور ايشان كه مكه باشد سوق دهيم

  : پس از اين سخنان، يكي ديگر از آخوندهاي پير گفت . دست ماست
ران به آن روزها كه من مخالفت خود را با ايجاد معركة چاه جم ك

 را بگيريد، بيشترين  كردم كه جلوي اين بازي هاآقايان گوشزد و پيشنهاد
اگر ما امام زمان را از سردابة سامره به چاه .  بودچنين رويدادهاييترسم از 
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جم كران نياورده بوديم و اين محلة متروكه را رونق و اعتبار بيهوده 
نبخشيده بوديم، امروز هم حضرت صاحب زمان براي ظهور اين مكان را 

رار و اصرار مي كنم كه پس از در هر حال، من باز هم تك. انتخاب نمي كرد
بريم، قضية اين چاه را  اميدوارم از آن جان سالم به در پايان اين غائله كه

روشن كنيم و حضرت را به صورت محترمانه برگردانيم به محل اقامت 
 ما رخ حاكميت در سامره كه ديگر نظير چنين حوادثي در حوزة شانسابق

  :مداران رژيم گفت در اين هنگام يكي ديگر از سرد .ندهد
رئيس قوة قضائية، پيشنهاد مي ... دنبالة پيشنهاد حضرت آيت اهللا در

كنم كه در تنظيم داستان ظهور، حتماٌ عالئم ظهور امام زمان مانند خروج 
سفياني، طلوع خورشيد از مغرب، فرود آمدن حضرت عيسي، پيدا شدن 

اگر اين عالئم ديده  .دجال و االغش، دابه االرض و غيره نيز گنجانده شود
  . نشود، مسألة ظهور خود به خود منتفي مي شود

در پاسخ او يكي از علماي حاضر در جلسه كه عالوه بر دروس حوزوي 
، صاحب نظر غير حوزويبه علت گذراندن دانشكدة الهيات و مطالعات 
  : محسوب مي شد، با اعتراض به اين پيشنهاد گفت 

 را مطرح نكنيد و بيش از اين  خواهش مي كنم اين گونه مسائل-
عالئم ظهور عالئمي نيست كه بشود به . دستمان را جلوي مردم باز ننمائيد

ضمن اينكه مطرح شدن . دستاويز آنها مردم را از توجه به ظهور باز داشت
اينگونه مسائل سبب مي شود كه مردم توجه شان جلب افسانه بافيهاي 

. هايي كه تاكنون بافته ايم پنبه گرددمربوط به امام زمان شود و همة رشته 
آنچه در حال حاضر براي ما اهميت دارد، اين است كه آيا مي خواهيم امام 

 جايگاهاين نگه داريم يا اينكه او را از در مركز ثقل مذهب شيعه زمان را 
كنار بگذاريم؟ توجه داشته باشيد كه حكومت ما مشروعيت خود را از امام 

 موقعيت ي با انتشار مسائليا از اين امام كناره بگيريماگر . دزمان مي گير
 كنيم، در آن صورت مشروعيت حكومت ما نيز زير سئوال را متزلزلايشان 
  . مي رود

امام زمان پس از اين كه ما قرنها درباره اش داد سخن داده و بدون 
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در نظر گرفتن عواقب ظهور، ايشان را به ظهور دعوت كرده ايم، به تمناهاي 
وظيفه ما اين است كه از اين . ا لبيك گفته و مي خواهند ظهور كنندم

بعد هم با . ظهور استقبال و چنين وانمود كنيم كه از ظهورشان خرسنديم
در . سياست و تدبير ترتيبي بدهيم كه ظهور او به حكومت ما آسيبي نرساند

موريت صورت لزوم حتي امكانات الزم را برايشان فراهم كنيم كه بروند و ما
  . دهندانجام.... خود را مطابق احاديث و روايات در مكه و مدينه و نجف و 

اكثريت قريب به اتفاق : اين عالم روحاني در ادامة صحبت خود افزود 
نيازي نيست كه ما آنها را وارد . مردم ايران از داستان ظهور بي خبرند

نجام خواهد همين قدر كه ما بگوئيم ظهور در مكه ا. جزئيات آن بكنيم
حتي وارد اين جزئيات هم نبايد بشويم كه حضرت پس . گرفت، كافي است

 مردم باز از ظهور چه خواهند كرد كه در آن صورت باز هم مشت ما جلوي
 اگر امام زمان مي خواهد براي انتقام گرفتن از :مي شود و خواهند پرسيد 

  ؟ عموزادگانش ظهور كند، پس چه ربطي به ما ايرانيان دارد
سخنان بي پرده و تأمل برانگيز اين روحاني اوضاع مجلس را بر هم 

واقعيت هايي كه او به صراحت بازگو كرد، سبب شد كه همگان موضوع . زد
زيرا اين روحاني . را بيشتر جدي بگيرند و سعي كنند بي گدار به آب نزنند

گونگي مردم ايران و چه بسا ساير شيعيان از چ. نسبتاٌ عاقل راست مي گفت
كه » عدل و داد«آنها فقط به كلمات دلنشين. ظهور امام زمان آگاه نيستند

بخصوص اينكه . هميشه به دنبال نام امام زمان جاري مي شود توجه دارند
ي نوشته شده است كه اكثريت ايرانيان به اين داستان ظهور به زبان عرب

اينكه در زمان آيت اهللا حاج آقا حسين بروجردي، . زبان آشنايي ندارند
 شد، خود جاي داستان ظهور به درخواست يا با موافقت او به فارسي ترجمه

دم ايران را در  مي خواست غير مستقيم مر  بروجرديآيا آيت اهللا. تأمل دارد
دهد كه بيهوده به اين امر دلخوش نكنند؟ آيا اين مرد ار جريان ظهور قر

روحاني پس از سالهاي دراز رهبري جامعة تشيع، مي خواست بدينوسيله 
  اهللا اعلم........ مردم را از توهمات مربوط به ظهور بيرون بكشد؟ و 

در دنبالة سخنان اين روحاني، فرمانده سپاه پاسداران در همين زمينه 
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او گفت متاسفانه بايد اين نكته . كرد كه بسيار قابل توجه بودمطالبي مطرح 
را به عرض آقايان برسانم كه در همين فاصلة كوتاه ما خبر دار شديم كه 
پاسداران و بسيجيان و حتي لباس شخصي ها، نه تنها جلوي هيجانات مردم 

در حقيقت . را نگرفتند، بلكه همراه آنان به رقص و پاي كوبي پرداختند
راهي آنان با مردم باعث گستاخي گردآمدگان جم كران شد كه در آغاز هم

متاسفانه امروزه به مامورين . از واكنش ماموران دولتي در هراس بودند
بخصوص اينكه مي دانيم . انتظامي نيز مانند گذشته نمي شود اعتماد كرد

اين قشر از جامعه بر خاسته از درون همين مردم هستند كه كمابيش هم 
   .تدين هستند و هم رضايت چنداني از اوضاع و احوال حكومت ما ندارندم

بيش از پيش  از شنيدن سخنان فرمانده سپاه پاسداران ولي فقيه
  :  با عصبانيت گفت احساس نگراني كرد و

 اوالٌ اميدوارم با مراقبت و كنترل شما، بعد از اين چنين واكنشي از -
يگر اينكه ما تا جايي كه مي توانستيم د. طرف مامورين انتظامي بروز نكند

به اين نهادهاي عمده كه مسئوليت تأمين امنيت نظام را بر عهده دارند، 
بيشتر سران اين نهادها به حمداهللا در رفاه و . كمك و ياري رسانده ايم

به طور . آسايش كامل هستند و موظف به حفظ و حراست از نظام مي باشند
.  كوتاهي نخواهد شد حمايت از اين نهادها باشدازي بهيقين اگر باز هم ني

ساير  و م را به همة عوامل سپاه و بسيجشما شخصاٌ موظف هستيد اين پيا
  . ابالغ كنيدماموران انتظامي

 حتماٌ مراحم شما :اران با تشكر از الطاف رهبر گفتفرمانده سپاه پاسد
وري اين قصد و غرض من از يادآ. به مسئولين مربوطه ابالغ خواهد شد

مسأله فقط اين بود كه آقايان در جريان اوضاع و احوال كلي اين نهادها 
 همين زمينه دور مي زد، زيرا ها درآن شب تا دير وقت گفتگو .باشند
تصميمي . كس هيچ برگة مستندي دال بر چگونگي وقوع ماجرا نداشتهيچ

افراد كه در پايان اين جلسه گرفته شد، اين بود كه از اين ساعت تمام 
 بايد تا دستور ثانوي شوند ه به نحوي به اين حادثه مربوط ميسازمانهايي ك

  .ساعته در محل ماموريت خود حاضر باشندبيست و چهار 
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 پيشنهاد رئيس قوة قضائية در مورد چاپ و نشر بعضي از شرايط 
ظهور از جمله اين كه ظهور در مكه صورت مي گيرد، به صورت كلي 

رط كه چگونگي ظهور با تغيير و تبديالتي تهيه گردد تصويب شد با اين ش
تهيه و چاپ آن هم بر عهدة مركز اسناد . كه جاي بگو و مگو باقي نگذارد

  . اسالمي گذاشته شد
وزارت اطالعات و ديگر سازمانها اطالعاتي نيز موظف شدند كه 

ه چگونگي وقوع و پي آمدهاي اين حادثه را بطور دائم پي گيري و نتيجه را ب
در ضمن از مامورين خارج از كشور و عوامل . بيت رهبري گزارش كنند

اطالعاتي كه در درون ايرانيان برون مرزي فعال هستند، بخواهند تا اگر در 
اين زمينه سر نخي از دخالت سازمانهاي اطالعاتي كشورهاي ديگر پيدا 

ز به درپايان ني.  اطالع دهندسازمانهاي مربوطهكردند، در اسرع وقت به 
فرمانده سپاه پاسداران تكليف شد كه به آرامي ترتيب تخليه جم كران را 
بدون درگيري با مردم بدهند و سعي كنند كه از حضور مجدد آنان به 

  .داليل امنيتي جلوگيري نمايند
آن شب اولين جلسة زعماي رژيم، با شرح كوتاهي كه از آن داده شد 

 نگراني و تشويش بارگاه ولي فقيه را به پايان رسيد و گرد آمدگان هر يك با
  .ترك كردند تا ببينند پايان اين ماجرا به كجا خواهد كشيد

  
   روز جمعهوكران  جم

آن پنجشنبه شب، مردمي كه شبح امام زمان را در بلنداي چاه جم 
كران ديده بودند، تمام اميد و آرزويشان را به او بسته و حاضر به ترك 

و شعف آنها پس از ساعت ها رقص و پاي كوبي و شور . كردن آنجا نبودند
دست افشاني فرو كش كرده بود، اما بحث و گفتگو و پيش بيني و 

مردم با شور و هيجان زائدالوصفي در بارة امام . انتظارشان پايان نيافته بود
بحث هاي شورانگيزي كه هر يك براي خود داستاني . زمان بحث مي كردند

  . داشت
تمناهاي متوليان زيارتگاه و اصرار پاسداران و آن شب، خواهش و 
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اگر . ديگر مامورين انتظامي در بازگردان مردم از جم كران بي نتيجه ماند
چه هوا خنك و رو به سردي بود و اكثر گردآمدگان مردمان فقير و بيچارة 

با اين حال، اين گردآمدگان . آبادي ها و دهكده هاي دور و نزديك بودند
آنها با عشق و عالقه اي كه خود . ر بندة هيچ خدايي نبودندحاجتمند، ديگ

آخوندها در دل و جانشان نسبت به امام زمان نشانده بودند، مي خواستند 
بمانند تا حضرت چنانكه به آنها وعده داده بود، ظهور كند تا در ركابش به 

  .جهاد بروند و براي امامشان شمشير بزنند
گي و تشنگي و سرما در اطراف جم  آن شب را، مردم با همة گرسن

بخصوص اينكه بعضي از اين گردآمدگان با شادي خبر واكنش . كران ماندند
ايرانيان خارج از كشور را با تلفن هاي همراه مي گرفتند و همگان را از 

در ضمن، رسانه . واكنش هم ميهنان خارج نشين خود آگاه مي ساختند
هم به نقل از گردآمدگان به گوش هاي خبري خارج از كشور، اين خبر را 

همة ايرانيان رسانده بودند كه زائران روز پنجشنبه تا پيوستن به امام زمان و 
خود اين خبر .  جم كران را ترك نخواهند كردچاهجنگيدن در ركاب ايشان 

مضافاٌ اينكه همين رسانه ها از مردم . يكي از علل عمدة ايستادگي مردم بود
من پيوستن به اين پيروان مومن امام زمان تا مي هم خواسته بودند، ض

كه در مضيقه هستند توانند در تهيه خورد و خوراك و ديگر مايحتاج آنها 
  .كوتاهي نكنند

 كه به جم ييهاكه جمعه بود، با اينكه تمام جاده فرداي آن شب 
كران ختم مي شد توسط ماموران انتظامي مسدود شده بود، سيل جمعيت 

از اولين دقايق سحرگاه، .  سرازير شداين آباديكناف به سوي از اطراف و ا
بسياري از مردم كه پس از شنيدن نياز زائران در اطراف چاه جم كران، 
شبانه راه افتاده بودند، با ماشين هاي سواري و اتوبوس و كاميون و موتور و 

 مي آباديدوچرخه و از آبادي هاي نزديك نيز با اسب و قاطر و االغ به 
  . رسيدند

در آغاز جلوگيري از ورود آنها آسان بود و پاسداران با تهديد و 
اما با دميدن آفتاب و روشن شدن هوا و . تحبيب اين كار را انجام مي دادند



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

١٧٢ 

رسيدن سيل جمعيت، ممانعت پاسداران و مامورين انتظامي غير ممكن شد 
 و شعف خود را تا جايي كه ساعاتي بعد بيشتر گذرگاهها باز و مردم با شادي

  . به زائران جم كران رساندند
تازه واردين با ذوق وشوق به توزيع آب و نان و پتو و ديگر مايحتاج 

پرس و جو  در عين حال نيز به .كه همراه خود آورده بودند مشغول شدند
سيل . در بارة چگونگي ظهور و شكل و شمايل حضرت امام زمان افتادند

 ورود آنها كه از. اه افتاده بود، پاياني نداشتجمعيت كه به سوي جم كران ر
 به .ظهر و بعد از ظهر نيز ادامه داشتهاي صبح زود آغاز شده بود تا نزديكي

حوطة مسجد و چاه، اطراف آبادي جمكران نيز تا گونه اي كه عالوه بر م
  .قول معروف جاي سوزن انداختن نبودود كه باز جمعيت شده بفرسنگها پر

  
  يت اهللا دود كباب و آ

كباب  قم كه با بوي قبل از صالت ظهر، يكي از آيت اهللا هاي رند 
هاي اين چنيني آشنايي كامل داشت، به توصية مقامات رژيم براي سر و 

 امام زمان به رويتگوش آب دادن و احياناٌ افسار زدن به جماعتي كه در اثر 
بود كه شايد با قصد رژيم اين .  بودند، به جم كران اعزام شدافتادههيجان 

توجه به مقام و منزلت و شهرت اين آيت اهللا، بتوانند غائله را آرام سازند و از 
  .  جلوگيري كنندآنبيراهه رفتن 

آيت اهللا رند با وعده و نويدهايي كه از سران رژيم گرفته بود، به اتفاق 
جمعي از آخوندهاي سرشناس و طلبه هاي قبراق قم با يك ماشين آخرين 

و ماشين هاي رنگارنگي كه همراهانش را حمل مي كردند، به سوي سيستم 
  . جم كران حركت كرد

ر و جوان و طلبه هاي بي ريش و با اين كاروان كه دهها آخوند پي
مامورين . ريش همراه داشت تا نزديكي ازدحام مردم در جم كران رسيد
ميان سيل انتظامي سعي كردند راه را باز كنند و اتومبيل هاي آنان را از 

بوق زدنهاي مكرر .  ببرند، اما ممكن نشدجم كرانجمعيت به طرف مسجد 
تا اينكه كم كم . ها هم در باز كردن راه بي اثر مانداتومبيل رانندگان 
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مردمي كه بي توجه به همة مسائل اطراف خود، غرق اميد و آرزوي ديدار 
 به خشم هاهاي مكرر اتومبيلامام زمان بودند، از صداي گوشخراش بوق 
  .آمدند و شروع به اعتراض و داد و فرياد كردند

ها را به اطالع آيت اهللا رساندند و پاسداران عدم امكان حركت اتومبيل
از او خواستند پياده شود تا با همراهان خود تحت حفاظت آنها با پاي پياده 

  .به سمت مسجد بروند
حرص و طمع او از اما ! آيت اهللا نخست مردد بود كه پياده بشود يا نه

امر .  غالب آمدبهره برداري از اين جمعيت پر شور و پر هيجان به ترديد او
ها داد و در حالي كه يك جلد كالم اهللا مجيد در دست به ايستادن ماشين

.  شدچپ و عصاي دسته مرصعي در دست راست داشت، از اتومبيل پياده
. و او را در ميان گرفتندهاي خود پائين آمدند آخوندهاي ديگر نيز از ماشين

 آيت اهللا يان جمعيت كردند تاپاسداران شروع به باز كردن راه باريكي در م
  . برسندوهمراهانش بتوانند به مسجد

حادثه هاي غير مترقبه معموالٌ با يك حركت ناشيانه و يا يك سخن 
آن روز هم اين حادثه در اثر ندانم كاري . نا سنجيده مي تواند اتفاق بيفتد

اين طلبه براي خود . يكي از طلبه هاي جوان و جوياي نام اتفاق افتاد
شيريني، بي توجه به اوضاع و احوال حاكم بر محيط، با صداي بلند مردم را 
به ختم صلوات بر محمد و آل محمد و در واقع جلب توجه آنها به حضور 

  .آيت اهللا دعوت كرد
سخ مثبت بدهند، جمعيت با شنيدن دعوت صلوات، بي آنكه بدان پا

سپس نگاهشان به . توجهشان نخست به سوي دعوت كننده جلب شد
  .  افتادسيماي متكبر آيت اهللا و آخوندهايي كه در معيت او بودند

  :اولين اعتراض را يك جوان  آغاز كرد و فرياد زد 
 او جوان چه خبره؟ مگه نوبرش را آورده ايد؟ به دنبال!  آهاي-

آقا دود كباب ديده، بوي كباب به مشامش : تديگري با صداي بلند گف
  !رسيده، اما فكر نكرده كه دارند خر داغ مي كنند

نه بابا، آقا خمس و سهم امامي كه از مردم : نفر بعدي با خنده گفت 
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  .گرفته، براي امام زمان آورده است
امام زمان  بهنه آقا جان، ايشان آمده كه :  پير مردي با تمسخر گفت 

  ! ويدخوش آمد بگ
 مي شد و چون روانهمتلك پشت متلك بود كه به سوي آيت اهللا 

جاي  به اعتراض پرداختند، اين بار ببعضي از طالب باز از سر بي تجربگي
  . پرتاب كردآخوندهاسوي وجه فرنگي را يك دختر جوانسال بمتلك اولين گ

 از تصادف روزگار اين گوجه فرنگي آبدار و گران قيمت به ميان 
 آيت اهللا، جايي كه حلقه هاي سفيد و سياه موهايش، طنازي خاصي پيشاني

رنگ سياه عمامة آيت اهللا و موهاي جو گندمي . به سيماي او داده بود خورد
كه از زير عمامه اش به پيشاني او سرازير شده بود و سيماي سفيد و لطيف 
حضرتش كه به دليل آخوند بودن با همه سن و سالي كه داشت نه چين 

رده و نه چروكيده شده بود، تابلويي شد رنگارنگ كه تماشاي آن همه را خو
  .به خنده انداخت

 در پي ديدن سيماي رنگارنگ آيت اهللا، ديگران نيز به ذوق و شوق 
 و براي رنگين كردن بيشتر سيماي اين دروغگويان زمانه، گوجه افتادند

ا نفر از زائران فرنگي و تخم مرغ ها بود كه يك باره از طرف دهها و صده
چاه جم كران به سوي آيت اهللا و اعوان و انصار او و پاسداراني كه او را 

  .محاصره كرده بودند پرتاب شد
 بنز آيت اهللا و اتومبيلهمزمان با اين هيجانات، گروهي كه در اطراف 
 و سپس با سنگ و آنهاماشين هاي همراهان او بودند، نخست با لگد زدن به 

 نبود از كجا به دستشان افتاده بود، شروع كردند به چماق كه معلوم
پس از كوتاه زماني .  ها و پنجر كردن الستيك هااتومبيلشكستن شيشه 

  .نيز با ريختن نفت چراغ هاي نفتي خود به درون اتومبيلها آنها را آتش زدند
در اين هنگام افرادي كه در نزديكي آيت اهللا بودند با فحاشي به او و 

هايش، نخست با مشت و لگد به جان اطرافيان آقا افتادند و سپس همپالگي 
هر كس به قدري كه دلش خنك . جري تر شدند و به سراغ خود او رفتند

از آخوندها ديده بود، در طول اين سالها شود و به تالفي ظلم و ستمي كه 
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ضربه اي به آيت اهللا مي زد تا جايي كه پس از دقايقي نعش آيت اهللا و ديگر 
 او مانند كشته شدگان صحراي كربال زير دست و پاي آخوندهاي همراه

 از پير مردان سليم يكيبا ديدن اين اوضاع در هم و برهم، . مردم افتاده بود
 خود را به كنار آيت اهللا رساند و حايل جسد نيمه جان او شد و با النفس

   :خواهش و تمنا به مردم گفت
گر اين طرف ها پيدايش نمي دي! غلط كرده! ولش كنيد! بس است

اگر به خودش ! سيد و اوالد پيغمبر استبابا ! خدا را خوش نمي آيد! شود
  !رحم نمي كنيد به عمامه سياهش رحم كنيد

 از چند بار دور در اين گيرودار هليكوپتري در آسمان پيدا شد و پس
ثر در ا.  پار شدة آيت اهللا و همراهان او، به زمين نشستزدن كنار جسم لت

نيز پاسداران و حركت پروانه هاي هليكوپتر مردم از كنار آيت اهللا دور شدند 
از اين فرصت استفاده كردند و جسم آلوده به خون آيت اهللا و تني چند از 

طلبه هاي جوان و . آخوندهاي پير را برداشتند، به هليكوپتر نهادند و بردند
چرا كه مي .  رها كردندبعضي از آخوندها را نيز به امان خدا در همان جا

خواستند هر چه زودتر آيت اهللا را به بيمارستان برسانند و به وضع سالمتي 
آنها نگران بودند كه اگر در نخستين روز حادثة امام زمان يك . او برسند

آيت اهللا اسم و رسم دار به قتل برسد، عواقب و پي آمد آن، مي توانست 
  . فاجعه آفرين باشد

ت به اين آيت اهللا كه براي خود برو و بيايي داشت واكنش مردم نسب
كسي آنها را تحريك . و بسيار هم به خود مي باليد، يك واكنش طبيعي بود

. نكرده بود، بلكه اين حركت بر خاسته از كينه و نفرت مردم از آخوندها بود
فرقي هم نمي كرد كه اين آخوند روضه خوان باشد، يا حجت االسالم و يا 

 و نها، از فسادشان، از ظلم و ستممردم از آخوندها و از دروغ هاي آ. آيت اهللا
واقعيت اين است كه مردم ديگر چشم ديدن . نيرنگشان خسته شده بودند

اگر به جاي اين آيت اهللا، هر كس ديگري در اين . هيچ آخوندي را نداشتند
مين  بود، پيدا مي شد، هآمدهغوغايي كه نور اميدي در دل آنها به وجود 

   .كار را مي كردند كه با اين آيت اهللا كردند
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به قول رندي هوشيار، خدا نكند كه مردم ايران بيدار شوند و بدانند 
خواب غفلت چند صد از مردم اين اگر روزي . كه كاله بر سرشان رفته است

چرا كه بيش از اندازه به . ساله بيدار شوند، خدا هم جلو دار آنها نخواهد بود
يي از قبيل حق علي و سهم علي و ارث علي و حب علي و غيره سر بهانه ها

  . كاله گذاشته و شيره ماليده اندآنها
  

   امام زمانحضور نماز جمعه با 
در اين .  پا شده بود، صالت ظهر نزديك شددر غوغاي عظيمي كه بر

هنگام آخوند نسبتاٌ مسني كه متولي مسجد جم كران بود و بر عكس 
 بلندگوي در. حادثه اخير نيز بسيار خشنود به نظر مي رسيدمقامات رژيم از 

 به مردم خبر داد كه هم اكنون نماز جمعه در كنار چاه مقدس اقامه مسجد
از مردم خواست كه چون آب به اندازة كافي در دسترس نيست، . خواهد شد

دقايقي بعد نيز موذني از بلندگو به گفتن اذان . براي اقامة نماز تيمم كنند
  .رداختپ

جماعت كه به سرعت تيمم كرده بودند، بر خالف هميشه كه براي 
مي ايستادند، اين بار همگي رو به سوي چاه ) كعبه(اقامة نماز به سوي قبله

اما اتفاق ديگري اين جمع را از نو به اعتراض و هياهو . جم كران ايستادند
  .انداخت

ين به عمامه و نعلاعتراض وقتي شروع شد كه متولي زيارتگاه با عبا و 
جلوي صف نمازگزاران ايستاد و گروهي از آخوندهاي ريز و درشت امامت در

مردم كه حوصلة ديدن آخوندها را با آن . نيز پشت سر او قرار گرفتند
پس از . به غرغر كردن پرداختندلباسهاي گل و گشاد نداشتند، نخست 

ظر آنها با فرا رسيدن به ن.  زبان آوردنددقايقي اعتراض خود را به صراحت بر
زمان ظهور و حضور شخص امام زمان، ديگر لزومي به آخوند پيشنماز در 

  .سمت امام جماعت نبود
موج اعتراض ها باال گرفت و به دنبال آن بعضي پا را فراتر نهادند و 
جلو رفتند و آخوند ها را با خشونت كنار زدند و عده اي نيز با برداشتن عبا 
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  .ز سرشان، عمالٌ آنها را خلع لباس كردنداز دوش و عمامه ا
در اين هنگام به پيشنهاد تني چند از زائران، پير مرد بسيار 

نماز  خوشرويي را كه در ميانشان بود انتخاب كردند و گفتند اين پدر پيش
پير مرد را در جلوي صف . ماست و ما در نمازمان به او اقتداء خواهيم كرد

  . نمازگزاران قرار دادند
 از درون چاه به شينياين هياهو فرو ننشته بود كه صداي دلننوز ه

  : گوش رسيد كه مي  گفت
امام زمان از اين تصميم خردمندانة شما ! عزيزو خواهران  برادران -

بسيار خرسند است و در همراهي با نظر بسيار پسنديده اي كه براي 
 آيند و به امام برگزاري نماز اتخاذ كرده ايد، خود حضرت نيز به نماز مي

  .خواهند كردمنتخب شما اقتداء 
با شنيدن اين پيام نفس ها در سينه حبس و سكوتي سنگين در 

 امام زمان با همان شيوة در همين هنگام،. ميان نماز گزاران بر قرار شد
به آرامي به سوي نماز گزاران رفت و در سپس نخست از چاه بيرون آمد و 

  . پشت سر پير مرد ايستاد
ين حركت چنان در مردم اثر گذاشت كه بي اختيار صداي تكبير ا

هزاران نفري كه در آنجا جمع شده بودند به صورت يك پارچه در فضا 
  . طنين انداخت

 چندين بار كوشيد كه پشت ردي كه به امامت انتخاب شده بود،پير م
ار امام سر امام زمان قرار بگيرد و پيشنمازي را به ايشان واگذارد، اما به اصر

ناچار شد نماز جمعه را در حالي كه صاحب زمان در آن حضور داشت به 
  .امامت خود برگزار كند

امام . پس از خاتمة نماز منبري بلند در جلوي نماز گزاران ظاهر شد
زمان به آرامي به سوي منبر و از آن باال رفت و ايستاده خطبه اي به شرح 

  .زير ايراد كرد
من، از اينكه در اينجا حضور پيدا كرده ايد، از  و خواهرانبرادران « 

اين جا مكاني . خواهم كردو برايتان دعاي خير مي كنم همة شما تشكر 
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 شما. است كه به امر خداوند باري تعالي براي نجات شما انتخاب شده است
دري و برابري د، بايستي سرشار از مهر و عطوفت و برامكان هستيكه در اين 

اتفاق و اتحاد و همبستگي شما باعث پيروزي حق . در باشينسبت به همديگ
شما بايستي به همت خود با تكيه بر خرد و درايت . دشبر باطل خواهد 

خويش زندگي اين دنيايي خود را راه ببريد، بي آنكه نگران دنياي ديگر 
هيچ موجودي نبايستي زندگي اين دنيايي خود را فداي دنياي ديگر . باشيد
 و پرهيزگاري بيشتر به درد اين دنياي شما مي خورد تا دنياي تقوا. سازد

امور ادارة  هميشه اين بوده كه ارادة خداوندگار عالم، خواست و. ديگرتان
تكليف تعيين نه اين كه ديگران براي شما . باشدزندگي شما دست خودتان 

 هستيدهر يك از شما، امام زمان خويش و پيامبر راستين خداوندي . كنند
   . به همة بندگانش بيك نظر نگاه مي كندهك

شما به شما فرمان مي دهد كه از زبان من اين سخن خداست كه 
هيچ فرد ديگر تحت هيچ عنواني بر .  و نبايد باشيد نيستيدمقلد هيچ كس

شما نبايد از آنهايي كه خود را متوليان دين و مذهب . شما حق واليت ندارد
 آنهايي كه تا به امروز به نام خدا و پيغمبر و .قلمداد مي كنند پيروي نمائيد

دين و مذهب و به نيابت از جانب ما بر شما حكم مي راندند، همه از 
مي گويم كه نه  حتدروغگويان هستند و من به عنوان امام زمان به صرا

. من، نه پيغمبر اسالم و نه خداوندگار عالم نماينده و واسطه و دالل نداريم
 بنابراين نيازي به اين .قط يك دين خداپرستي است و بسدين اسالم نيز ف

  . گونه واسطه ها ندارد
 كه جايگاه رساندن پيام الهي به پيروان مكانكساني كه در اين 

 بايد بدانند كه نبايد دروغ بگويند و به حق و ،مومنش مي باشد، حضور دارند
با هم . دند گرهمنوعان خودحقوق ديگران تجاوز كنند و باعث رنج و آزار 

و حقوق به حق . درماندگان را ياري كنيد. به درد هم برسيد. مهربان باشيد
 گرسنگان را از گرسنگي، بيچارگان را فقرا را از فقر،. احترام بگذاريدديگران 

نجات ..... و بيماران را از بيماري درماندگان را از درماندگي و  از بيچارگي،
  .يددهيد تا رضايت خدا را به دست آور
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به جاي زيارت قبور مردگان، به جاي نذر و نياز و صدقه دادن به 
مشتي آدم بيكاره، به جاي پرداخت خمس و سهم امام به سادات دروغين، 
خودتان بگرديد و نيازمندان را پيدا كنيد و نياز آنها را برآورده سازيد كه 

ري و سوگواري و عزادا. رضاي آنها باعث رضايت پروردگار عالم مي شود
گريه و مويه كردن براي مردگان هيچ ثمري نه براي اين دنياي شما دارد و 

راسم غم انگيز و غصه به جاي اين گونه م. نه اثري براي فرداي قيامت شما
ديگران را نيز شيد و به زندگي خود معنا ببخشيد و شاد باآور، بكوشيد كه 

شادي . فريح كنيدت. لباس شادي آفرين بپوشيد. در شادي خود شريك كنيد
و شادماني را ترويج نمائيد كه شادي شما سبب شادماني خدايتان خواهد 

وقتي خدا ببيند كه بندگانش در رفاه و آسايش و امنيت هستند و از . شد
  .زندگي خود لذت مي برند، او نيز مانند شما شاد مي شود

، از  كه من چكيدة آنرا بازگو كردمامام زمان پس از پايان گفتار خود
منبر پائين آمد و به سوي نماز گزاران رفت و دستي بر سر كساني كه در 
. اطرافش بودند كشيد و چند كودك خردسال را به آغوش گرفت و بوسيد

سپس به همان شكلي كه ظاهر شده بود به سوي چاه برگشت و از نظر ها 
  .غايب شد

ز طرف تواضع و فروتني امام زمان از يك طرف و سخنان دلنشين او ا
 در دل مردم ايجاد كرد كه حدي بر آن  و اميديديگر چنان ذوق و شوق

. بيشتر مردم تحت تأثير اين ديدار به گريه افتادند. نمي توان قائل شد
بسياري نيز در اعماق ايمان و عقيدة خود به جستجوي رگه هايي از آثار 

را با ور از اين پس خود مي گشتند و اين كه چطدر درون خود پيام او 
ق دهند تا از جمله پرهيزگاران و از ي انسان دوستانة او تطبرهنمود

  .دوستداران خدا باشند
آنچه امام زمان از جانب خدا به آنها گفته بود، آنقدر ساده و انجام 
شدني و در عين حال مورد قبول خرد انساني بود كه به راحتي مي شد خدا 

ب رضاي خدا براي مردگان  آخوندها جهت جلقولبي آنكه به . دوست شد
هزار ساله اشك ريخت و برايشان سينه و زنجير و قمه زد و يا به زيارت 
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گنبد و بارگاه قبور كساني رفت كه معلوم نيست به خاطر كدام خدمت 
  . شده اندخارق العاده يا انسان دوستانه اي شايستة زيارت 

 پس از اين: امام زمان به صراحت تمام از جانب خدا مي گفت 
هيچكس امام و پيشوا و مرجع تقليد شما نيست، چرا كه براي مهر ورزيدن 
و محبت كردن و يار و ياور همديگر بودن، نيازي به رهبر و پيشوا و مرجع و 

  . امام و غيره نداريد
امام زمان نه از مراجع . رضاي خدا، رضاي بندگان خداست: او گفت 

 گفت و نه حتي اشاره اي به حرف زد، نه از امامان سخنديني و مذهبي 
 و رفتن گانبه مردجستن در عوض گفت به جاي توسل . پيغمبر اسالم كرد

بينيد ، بنامراسم سوگواري براي آنبه زيارت قبور آنها و به راه انداختن 
ببينيد دوست شما .  مشكل او را حل كنيدهمسايه شما چه مشكلي دارد،

ببينيد هم واليتي شما درد و . چه گرفتاري دارد، به گرفتاري او برسيد
  .بكوشيدرنجش چيست؛ به رفع آنها 

ماحصل پيام امام زمان برخالف نوشته ها و گفته هاي آخوندهاي 
يد، معلوم شد چنين فريبكار كه مي گويند او براي كشت و كشتار مي آ

 نخستين نشانة عدل و داد او نيز اين بود كه ظالمان و .نبوده و نيست
ظلم و ستم خود را در همين دنيا درخواهند يافت و به روز ستمگران جزاي 

  .  قيامت حواله نخواهد شد
امام زمان نگفت كه براي ايجاد و گسترش عدل و داد، حمام خون راه 

او نگفت كه مي آيد تا مرده هاي هزار ساله را از قبورشان . خواهد انداخت
 او نگفت كه مي آيد تا .بزند) شالق(بيرون بياورد و به آتش بسپارد و يا حد

همة مردم جهان را مسلمان شيعه مذهب بكند و از آنها خمس و زكات 
او نگفت مي آيد تا پدران خود را كه بيش از هزار سال قبل مرده اند . بگيرد

از نو زنده كند و به دنيا رجعت دهد و حكومت و سلطنت را ابدالدهر به آنها 
  .واگذارد

 اوبي پايه و بي اساس كه در قصة ظهور او اصالٌ از اين حرف هاي 
به عبارت ديگر، او با سخنان خود خط بطالني بر روي تمام . آمده است نزد
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ادعاهاي آخوندهاي شيعه، از بزرگانشان گرفته تا روضه خوانهاي دوره گرد 
  : كشيد و گفت 

اگر كسي حرمت انسانها را نگه . خدا پرستي، انسان دوستي است
امام . راضي كرده و هم خود را به خدا نزديك ساخته استدارد، هم خدا را 

زمان بر خالف مجتهدين ما، خوب مي دانست كه خدا محتاج دعا و نيايش 
و عبادت بندگان خود نيست، بلكه اين بندگان خدا هستند كه محتاج كمك 

اين احتياج نيز با زيارت قبور مردگان و سوگواري . و ياري همديگر هستند
نمي  تامينبه مشتي آخوند رياكار و پرداخت خمس و سهم امام براي آنها 

 يك و خيري كه در اين راه صورت ميعكس بايستي كارهاي ن بر. گردد
  .وعان نيازمندشان انجام بگيردحق همندست خود انسانها و در ه ب گيرد،

  
  نشست دوم

خبر نماز جمعة جم كران، دومين بمبي بود كه امام زمان در ايران 
 مقامات ،به فاصلة دو روز، دو بار در جم كران ظاهر شدكه او . كردمنفجر 
عاجز و درمانده آنها  كه همه به چنان تشويش و نگراني انداخته بودرژيم را 

  .  شده بودند
حادثه، حادثه اي نبود كه بشود با همان تدابيري كه در گذشته در 

.  برخورد كردمقابل حركت هاي اعتراضي مردم به كار برده مي شد با آن
اين بار موضوعاتي از قبيل ورود فرهنگ منحط غربي يا انقالب مخملي و 

اين بار . امثال آن در ميان نبود كه بشود به آساني آن را تخطئه نمود
حركتي به راه افتاده بود كه ماهيت مذهبي داشت و بزرگترين نماد مذهب 

داد سخن داده بودند، شيعه، يعني امام زمان كه آخوندها قرنها در باره اش 
نمادي كه حضرات با سوء استفاده از نام او به حكومت . وارد كارزار شده بود

  . رسيده بودند
يا در . رژيم خواه نا خواه در مقابل اين حادثه دو راه بيشتر نداشت

مقابل آن سر تسليم و تمكين فرود آورد و حكومت را رها كند يا در مقابل 
با اين حال، هنوز مقامات رژيم اميد داشتند . مايدآن ايستادگي و مقاومت ن
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كه با گذشت زمان شايد بتوانند راه چارة ديگري براي فرار از عواقب اين 
  .حادثه و ماندگاري خود در حكومت و قدرت پيدا كنند

از بعد از ظهر جمعه پس از شنيدن كتك خوردن آيت اهللا اعزامي 
ارستان قم و متعاقب آن حضور رژيم به جم كران و بستري شدن او در بيم

 آشفته ،مجدد امام زمان و برگزاري نماز جمعه در معيت او، از نو سران رژيم
. و هراسان به حضور رهبر رفتند تا ببينند با اين حادثة تازه چه بايد بكنند

داستان . سنگيني حادثه جمعه بيش از حد تصور و تحمل سران رژيم بود
 عظام و اعتراض مردم به متولي زيارتگاه در برخورد مردم با يكي از آيات

برگزيدن . امامت نماز و خلع لباس آخوندهاي زيارتگاه زنگ خطر بزرگي بود
پير مرد ساده اي به عنوان امام جماعت و حضور امام زمان در جمع 

 نيز كه از ابتداء تا سخنراني پر شور امام. ا نبودنمازگزاران نيز خالي از معن
شيعيان خوانده بودند اٌ با آنچه آخوندها تا آن روز به گوش انتهاي آن تمام

با اين تفاصيل . مي افزودنگراني سران رژيم به  آشكار قرار داشت،تضاد در 
ديگر هيچ روزنة اميدي در مقابل آنها نبود كه با توسل به آن بتوانند 

  .حركتي هر چند جزيي براي بستن دهان مردم انجام دهند
سخناني كه . ي و بي محتواي ولي فقيه آغاز شدجلسه با سخنان كل

آمدگان بيرون اضطراب را از دل گردنگراني و نست تشويش و حتي نتوا
از وزير اطالعات با نگراني   بود،پريشانگران  دياو كه خود نيز مانند. بياورد

  چه خبر تازه اي داريد؟ :پرسيد 
ات را براي وزير اطالعات دستش خالي تر از آن بود كه بتواند مقام

او در شرح جزئيات حادثة آن روز، بيشتر به . تصميم گيري كمك كند
  :واكنش مردم به دعوت امام زمان اشاره كرد و گفت 

 بود، به همين علت مردم بعد از مردم ايران امام اصلي مخاطبچون 
آنها تحت . تر شده اند شنيدن سخنان ايشان صبورتر، ماليم تر و مهربان

رت و دعوتش به مهر و محبت ورزيدن نسبت به يكديگر و تأثير پيام حض
داشتن استقالل فكري و اجتهاد شخصي در زندگي، آرامش خاطري پيدا 

مي رسد و ر اين حادثه براي ما مثبت به نظر تنها نكته اي كه د. كرده اند
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امكان مانور به ما مي دهد، همين آرامشي است كه پس از سخنراني ايشان 
به احتمال زياد پس از اين ما شاهد . ه وجود آمده استدر ميان مردم ب

 مردم را ،مناسب اهيم بود، مگر اينكه با رفتار ناحركات خشم آلود آنها نخو
  . تحريك كنيم

 شد، اطالعات اشارهصحبت هاي وزير اطالعات همانطور كه در آغاز 
ه از جز تعبير و تفسيرهاي متداول مقامات اطالعاتي كه به درد خوري نبود ب

  . زبان او جاري مي شد
داشت و  كشور نجه نيز اطالعات خوشايندي از خارجوزير امور خار

 مقامات كشورهاي غربي نيز از اين حادثه كه با مقوالت عقلي :مي گفت
بسياري از آنها نيز مي پندارند كه پشت سر .  اندهمخواني ندارد، شگفت زده

حركت را نيز حادثه آفريني اين حادثه دست خود رژيم در كار است و اين 
به قول . ديگري توسط رژيم براي پيشبرد اهداف خود به حساب مي آوردند

او رسانه هاي خبري غرب نيز با تمام مصاحبه ها و گفتگوهايي كه با 
محققين و مفسرين و تحليلگران ديني و مذهبي داشتند، دستشان به جايي 

بارة اين حادثه در دست بند نبود و جز احتماالت چيز دندان گيري در 
به عقيدة او، خارجيان با همة عالقه اي كه براي بهره برداري از اين . ندارند

دستي ندارند و نمي شود حادثة  ماجرا در اينحادثه دارند، به هيچ وجه 
  . را به گردن آنها انداختاخير 

ه پرسشگر خود ولي فقيه پس از شنيدن سخنان مقامات مسئول، نگا
آمدگان انداخت كه ببيند، اين روحانيوني كه هر يك ديگر گردرا به سوي 

اما . مي زدند، چه تدبيري براي حل اين مشكل دارند »لمن الملكي«كوس
تا اينكه يك معمم پير از سكوت ديگران . هيچكس به سخن در نيامد

  : استفاده و شروع به صحبت كرد و گفت 
هي از رهبران ست كه گرو  من فكر مي كنم بهترين راه حل اين-

ين متشخص حوزه ها به اجماع به نظام و آيات عظام و علماي اعالم و مدرس
كران بروند و به حضور حضرت صاحب زمان برسند و آمادگي خود را جم

رهنمودهايشان را . براي همراهي و همكاري با حضرت حجت اعالم بدارند
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  . بپذيرند و در صورت تمايل حكومت را به ايشان واگذارند
 نا سالمتي ما نواب ايشان هستيم :داد  ادامة چنينسخنان خود را و ا

درست است كه از عدل . و به نامشان حكومت واليت فقيه را بر پا كرده ايم
و داد اسالمي در حكومت ما خبري نيست، ولي نام و مقام و منزلت ايشان 

ان داكنون كه خود حضرت پا به مي. به حكومت ما مشروعيت داده است
اشته اند، اگر ما از اين موهبت بهره نبريم و به ايشان نپيونديم، گذ

  . مشروعيت حكومتمان را از دست خواهيم داد
. سخنان منطقي و صميمانة اين پير مرد معمم همه را به فكر فرو برد

دقايقي بعد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام رشتة سخن را به دست 
  :گرفت و گفت 

ل از حضور در اين جلسه با همكاران خود اين موضوع را ما نيز قب
يكي . مورد بررسي قرار داده و راه كارهايي را در اين زمينه در نظر گرفته ايم

از اين راه كارها، اگر امكان آن فراهم شود، همين موضوعي است كه حاج 
يعني ديدار و گفتگوي حضوري با امام زمان و آگاهي از . آقا مطرح كردند

شان مطلع باشيم،  حضور ايشان و خواسته هايعلتر ما از اگ. نظرات ايشان
  .گيري كنيممي توانيم تصميم راحت تر و منطقي تر 
اين در صورتي است كه حضرت حجت اين جماعت : ولي فقيه گفت 

را بپذيرند و مردم نيز حركتي كه نسبت به نمايندة اعزامي ما به جم كران 
  .نشان دادند، از خود بروز ندهند

نظر شما كامالٌ : جمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ گفت رئيس م
به نظر ما بزرگترين حسن . ما نيز به اين نكته توجه داشته ايم. درست است

 كه امام زمان را اين كار آن خواهد بود كه ما نشان مي دهيم كه با مردمي
اگر حضرت حجت ما را پذيرفتند فبها، در .  همراه هستيمرويت كرده اند

پس از آن اگر هم . نصورت ما به تكليف شرعي خود عمل كرده ايمغير اي
  . ما وارد نخواهد شد واكنشي نشان بدهيم ايرادي بر

پس از تأئيد اين پيشنهاد از طرف اكثريت گردآمدگان، در باره 
ولي . تركيب گروه روحانيوني كه بايد خدمت امام زمان برسند گفتگو شد
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ات عظام و علماي اعالم و مدرسيني كه فقيه، دستور داد فهرست اسامي آي
خود نيز . بايستي در اين هيأت شركت كنند تهيه و به آنها ابالغ گردد

در .  شركت كندديدارپذيرفت كه اگر وضع مزاجي مناسبي داشت، در اين 
عين حال، قرار بر اين شد كه همزمان با تهية اسامي هيأت اعزامي، ترتيب و 

جم كران و مراسم ديدار با امام زمان نيز تشريفات حضور اين هيأت در 
  .مورد بررسي قرار گيرد

كاتبين دفتر مقام رهبري نيز موظف شدند اعالميه اي مبني بر رفتن 
جميع آيات عظام و علماي اعالم و مدرسين حوزه هاي علميه و مسئوالن 
بلند پاية نظام تحت سرپرستي ولي فقيه به زيارت امام زمان تهيه كنند كه 

  .ي آگاهي همگان در رسانه هاي خبري منتشر شودبرا
جلسة آن شب به اين ترتيب پايان گرفت و گردآمدگان هر يك با 

به خانه هايشان باز گشتند تا ببينند دنبالة پريشان هزار و يك فكر و خيال 
  .   اين ماجرا به كجا خواهد كشيد

اهر فرداي آن شب براي اولين بار پس از گذشت دو روز از حادثة ظ
اين اعالميه خبر عزيمت  در. شدن امام زمان، اعالميه مقام رهبري صادر شد

او همراه با روحانيون و مسئوالن طراز اول مملكت به جم كران براي ديدار 
  .امام زمان به آگاهي عموم رسيد

بنا به اخبار واصله به بيت رهبر معظم، : در متن اعالميه آمده بود كه 
با توجه به اينكه . ر در جم كران ظاهر شده اندحضرت صاحب زمان دو با

ولي فقيه نايب عام حضرت حجت هستند، به منظور خوش آمد گويي و 
آگاهي از نظرات ايشان، همراه با آيات عظام و علماي اعالم و مدرسين حوزه 
هاي علميه به جم كران خواهند رفت تا ضمن شرفيابي به حضور حضرت از 

مملكت «  پيشبرد امور پيروانشان و ادارة اموررهنمودهاي معظم له براي
  . بهره مند شوند» صاحب زمان

با صدور اين اعالميه نظرات و پرسش هاي متفاوتي از سوي مردم 
نخستين نظر اين بود كه آخوندها در مقابل حادثه اي كه به . مطرح شد

 وقوع پيوسته، سر تمكين فرود آورده اند؟ پس بايد منتظر عكس العمل امام
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زمان بود و اين كه آيا اين جماعت را كه يزيديان زمان لقب داده بود، به 
؟ اين پرسش هم مطرح بود كه پس از اين ديدار !حضور خواهد پذيرفت يا نه

چه تغيير و تحولي در حكومت واليت فقيه به وقوع خواهد پيوست؟ آيا 
واهند آخوندها حكومت را به صاحب اصلي اش كه امام زمان باشد واگذار خ

  كرد يا اين كه همچنان به حكومت خود ادامه خواهند داد؟
در اين ميان وضع مردم چه مي جماعتي نيز در اين فكر بودند كه 

 ادارة امور هر مملكتي بر عهدة مردم آن مملكت اين جماعتبه عقيدة  شود؟
به چه علتي سرنوشت مردم ايران بايد به دست امام زمان يا نواب . است

گفته است كه صاحب مملكت به چه دليلي ده شود؟ چه كسي ايشان سپر
  ايران امام زمان است؟

اما بسياري از مردم . پيش بيني هيچ يك از اين موارد آسان نبود
براين باور بودند كه آخوندها با اين ترفند مي خواهند سر امام زمان را هم 

  . كاله بگذارند و به حكومت غاصب خود ادامه دهند
دار آخوندها به پايان  نيز بر اين عقيده بودند كه زمان اقتگروه ديگري

.  با آمدن صاحب عله، آخوندها ديگر محلي از اعراب ندارند.رسيده است
، البته اگر مردم مثل گردند به مسجد و منبر و شغل روضه خوانيبايستي بر
  . احتياج داشته باشندآنهاگذشته به 

پير . ز رونق بيشتر مي يافتدر اين ميان معركة جم كران روز به رو
زنان و فقرا و بيكاره ها، از هر شهر و دياري با فراهم كردن  مردان و پير

. مختصر توشة سفري به جم كران مي آمدند و بر تعداد جمعيت مي افزودند
تهية آذوقه و خورد و خوراك و وسائل خواب و آسايش در نيز به همين علت 

ود تا اينكه حكومت ناچار شد خود عهده اين آبادي مشكل به وجود آورده ب
  .دار حل و فصل اين مشكالت گردد

از روز شنبه از طرف دولت دهها كاميون حاوي مواد غذايي و آب 
تعدادي از كارخانه هاي پتو بافي . آشاميدني به سوي جم كران ارسال شد

نيكوكاران شهرهاي مختلف . عهده دار ارسال هزاران پتو به جم كران شدند
انجمن هاي . ز چادرهايي براي اين پيروان مومن امام زمان ارسال داشتندني
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خيريه و سازمانهاي اجتماعي نيز پا به ميدان گذاشتند و هر يك به سهم 
آيات عظام نيز از سر . خود در تهية وسائل مورد نياز آنها تعهداتي سپردند

نشان را براي ناچاري هر كدام مبالغي از خمس و سهم امام دريافتي از مقلدي
  .فراهم كردن وسائل رفاه و آسايش اين مردمان اختصاص دادند

 به عبارت ديگر از روز شنبه و بخصوص بعد از اعالميه بيت رهبري 
مبني بر عزيمت وي و روحانيون بلند پاية مملكت به جم كران، موج كمك 

د رساني به سوي جم كران و مردماني كه به بركت رويت امام زمان براي خو
  .موقعيتي پيدا كرده بودند، به راه افتاد

   
   كران ولي فقيه در جم

روز يكشنبه، تاريخ عزيمت ولي فقيه و همراهانش براي ديدار امام 
تيتر . خبر را راديو و تلويزيون هاي دولتي پخش كردند. زمان اعالم شد

بزرگ نشريات وابسته به دولت نيز حاكي از آن بود كه صبح دوشنبه مقام 
بري همراه جمع كثيري از روحانيون به جم كران تشريف مي برند كه به ره

  . حضور حضرت امام زمان شرفياب شوند
شايعات حاكي از آن بود كه با كمك متولي مسجد جم كران و 
همچنين پير مردي كه روز جمعه با حضور امام زمان عهده دار امامت نماز 

مي كردند، زائران قلمداد ه خود را سركردگان جمعه شده بود و كساني ك
آنچه . اندداده ولي فقيه و هيأت همراه او را در جمكران  حضور اتترتيب

مسلم است، مسائل پشت پرده بر همگان پوشيده بود، زيرا اين كه امام زمان 
، به عقل جور در نمي هبودبا افرادي كه در جم كران گرد آمده اند در تماس 

دست به اين جوانب امر همة  در نظر گرفتن اما اينكه سران رژيم بدون. آمد
بخصوص اينكه واكنش مردم براي هيأت . سفر زده باشند نيز محتمل نبود

كار نيز با ميانجي گري بعضي ها و تعهدشان   اين كهاعزامي بسيار مهم بود
 تنها مطلبي كه .عملي به نظر مي رسيدداشتن زائران  مبني بر آرام نگه

          آيا ايشان اين هيأت را . ود امام زمان بودماند، واكنش خباقي مي 
گفتگو مي كرد؟ اينها مطالبي بود كه براي هيچ ديدار و مي پذيرفت؟ با آنها 
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  .كس روشن نبود
ساعت هفت صبح روز دو شنبه كاروان عظيم ولي فقيه در حالي كه 

 هاي پر از پاسدار و زرهي و صدها موتور سوار و كاميوندهها خودروي 
 و خواهران زينب و غيره آن را همراهي مي كردند، يجي و لباس شخصيبس

  .  به سوي قم به حركت در آمدولي فقيهاز كاخ 
 جمهورياولين توقفگاه اين كاروان در آرامگاه خميني بنيانگذار 

زيارت مرقد خميني و اقامة نمازي به . اسالمي و نخستين ولي فقيه بود
پس از آن كاروان با همان نظم و ترتيب . تامامت ولي فقيه ثاني انجام گرف

  . قم شد رهسپاراوليه
ولي فقيه و همراهانش در شهر قم نيز توقف كوتاهي كردند تا ضمن 

رونق زيارت حرم معصومه نمازي نيز در آنجا اقامه كنند، حرمي كه با 
  .  ديگر اعتبار پيشين را نداشت، چاه جم كرانگرفتن معركة

عظام و علماي اعالم و مدرسين حوزة علميه در قم با پيوستن آيات 
اين . به كاروان، عزيمت به سوي جم كران با شكوه تر از پيش ادامه پيدا كرد

كاروان همراه با مراقبين مسلح خود كه بيشتر به اردو كشي جنگي شباهت 
، قبل از صالت ظهر به  مذهبيمقدسداشت تا رفتن به ديدار يك شخصيت 

  .آبادي جم كران رسيد
زائران پنجشبه و جمعة گذشته كه به رويت امام زمان نائل شده 

 و براي شمردندبودند، اين آبادي و زيارتگاه آن را ملك شش دانگ خود مي 
آنها خود را . خود به خاطر رويت امام زمان مقام و منزلت خاصي قائل بودند

تولي مجاز مي شمردند كه به همه امر و نهي كنند و با توجه به خلع لباس م
بالطبع در . كران هم شده بودنديارتگاه، عهده دار توليت مسجد جم سنتي ز

             اين ميان رندان جايگاه ويژه اي داشتند و بيش از ديگران خودي نشان 
  . مي دادند

اعالم آمادگي ولي فقيه براي ديدار و زيارت امام زمان و پيوستن 
و و قدرتي كه اين كاروان در جمع كثيري از روحانيون متشخص در ركاب ا

معيت نيروهاي مسلح به نمايش گذاشت، دل شير را هم آب مي كرد، چه 
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با . رسد به مشتي آدم هاي فقير و بيچاره كه در اين زيارتگاه حضور داشتند
اينكه اين جماعت با چشمان خود امام زمان را كه ظاهر شدنش شباهت به 

ه دليل سستي ايمانشان نسبت به معهذا، يا ب. معجزه داشت، ديده بودند
وسط حضرت، يا به اين سبب كه در ته دل مي ترسيدند كه مبادا امام زمان 

جا بزند و يا اينكه آخوندهاي هفت خط سر فرزند رسول اهللا را هم شيره كار 
بمالند، با شنيدن تصميم ولي فقيه داير بر عزيمت به جم كران، ترس و 

اينكه با اين پيش آمد چه اتفاقي . وجود آمدهراسي نا شناخته در دلشان به 
مهمتر از همه اينكه در . رخ خواهد داد، هيچكس قادر به پيش بيني نبود

ميان اين چند هزار نفر، آدم هاي رند و نخاله فراوان بودند كه مي توانستند 
بدتر از همه . بر عليه مردم با عوامل رژيم بسازند و بقيه را به دام بيندازند

در ميان اين زائران آدم به درد خوري هم نبود كه بتواند هدايت اينكه 
حركت اين مردم را به دست گيرد و از اين موقعيت استثنايي به نفع مردم 

  . بهره برداري كند
با رسيدن كاروان ولي فقيه به نزديك جم كران، يكي از روحانيون كه 

ولي فقيه آمد سمت سرپرستي تشريفات را بر عهده داشت، به كنار ماشين 
 براي رعايت منزلت امام زمان و ارعاب است كه مصلحت كه پيشنهاد كردو 

زائران، رهبر معظم پياده شوند و با پاي پياده همانند شاه عباس كبير كه به 
ه  پيشنهاد ب.سوي چاه جم كران بروندزيارت مرقد امام هشتم رفته بود، به 

همزمان با او نيز . خود پياده شدجايي بود، ولي فقيه از اتومبيل ضد گلولة 
صدها آيت اهللا و حجت االسالم با عمامه هاي سياه و سفيد از ماشين ها 

پاسدار مسلح نيز با مسيري كه در . پائين آمدند و به دنبال او به راه افتادند
          كران راهنمايي ه جم سوي چام ايجاد كرده بودند، قافله را به ميان مرد
  . مي كردند

مه چيز مطابق برنامه اي كه اعضاي بيت رهبري و وزارت اطالعات ه
مي رفت و نگراني  و مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم كرده بودند، پيش

سران رژيم نيز از برخورد با رويت كنندگان امام زمان كم كم داشت از ميان 
مي رفت كه ناگهان نداي مهيبي از دهانه چاه همه را در جاي خود 
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همزمان با اين ندا، شبح امام زمان مانند دو باري كه ظاهر . ردميخكوب ك
  . شده بود، از چاه بيرون آمد و در باالي آن مستقر شد

امام زمان لحظاتي در سكوت مطلقي كه با حضور خود بوجود آورده 
بود، به آخوندهايي كه با نگراني در اطراف چاه گرد آمده بودند نگاه كرد و 

  :خطاب به ولي فقيه ندا داد  خشمگين وبعد با صداي بلند 
 اينجا مگراين لشكر كشي چيست؟ مگر به جنگ آمده اي؟ !  سيد-

  صحراي كربالست كه لشكريان يزيد را با خود آورده اي؟ 
 شنيدن خطاب عتاب آميز او از با رويت امام زمان از يك طرف و  

در مقابل امام طرف ديگر، تني چند از آيت اهللا هاي پير و با ايمان از ترس 
در پي سجدة توام با هراس آنها، ديگران و بالطبع . زمان به سجده افتادند

به اين . ولي فقيه در پيشاپيش آنها به زمين نشست و پيشاني بر خاك نهاد
  . ترتيب در يك زمان كوتاه همة آخوندها و پاسداران سر بر خاك گذاشتند

هيچ يك . مي شدشنيده نعجيب بود، صداي نفس هم از سينة كسي 
شايد هم . از سجده كنندگان نيز به خود جرأت نمي داد سر از سجده بردارد

آنها سر بر خاك نهادن را وسيله اي براي به دور ماندن از پي آمدهاي 
با به سجده افتادن اين جماعت، بار ديگر نداي امام . احتمالي مي پنداشتند

  : زمان با خشم زيادتر بلند شد 
مگر نمي دانيد كه فقط در ! بي ايمانان! نا مسلمانان !خدا نشناسان

بايد سجده كرد؟ چرا در مقابل بنده اي از  پروردگار عز و جل هنگام عبادت
نمي دانيد   مگر شما مسلمان نيستيد؟ مگر خدا به سجده افتاده ايد؟بندگان

و كه نبايستي در مقابل هيج احدالناسي سر بر خاك بنهيد؟ آيا مسلمانان 
شيعيان  را رهبر را اين گونه راه مي بريد؟ اين گونه است كه خودين موحد

   ! و واي بر شيعياني كه از شما تبعيت مي كنندواي بر شما كنيد؟قلمداد مي
 پي به اشتباه خود آخوندهابا شنيدن خطاب پر عتاب امام زمان،   

آنكه بردند و آرام آرام سر از سجده برداشتند و با چهره هاي رنگ پريده بي 
پا خاستند و چشم به او دوختند و در انتظار ادامة ه  بشرمگينانهحرفي بزنند 

  .صحبت هايش ماندند
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اين بار امام زمان، پير مردي را كه نماز روز جمعه به امامت او برگزار 
  : اي به دست او داد و گفت نامه  پيش خواند و شده بود،

مري چهارمين اين آخرين توقيعي را كه علي بن محمد س! برادر
 ما بيرون داده و ما را به غيبت جانبمدعي نيابت ما، پيش از مردن خود از 

  .كبري فرستاده بود، با صداي بلند قرائت كن كه همگان بشنوند
  :پير مرد لوحه را گرفت، و چنين خواند 

خداوند !  اي علي بن محمد سمريبه نام خداوند بخشندة مهربان،« -
 مصيبت مرگ تو بزرگ گرداند، زيرا تو تا شش روز پاداش برادرانت را در

پس به كارهاي خود رسيدگي كن و به هيچكس به . ديگر خواهي مرد
 .خود وصيت مكن، زيرا كه غيبت كبري واقع شده است »جانشين«عنوان

من آشكار نمي شوم مگر به اجازة پروردگار عالم و اين بعد از گذشت زمانها 
بزودي در ميان شيعيان . ين از ستم خواهد بودو قساوت دلها و پر شدن زم

آگاه باش كه هر كس . كساني پيدا مي شوند كه ادعا مي كنند مرا ديده اند
پيش از خروج سفياني و صيحة آسماني ادعا كند كه مرا ديده است، 

  »والحول و ال قوه اال باهللا العلي العظيم. بندد دروغگوست و افترا مي
ع، امام زمان ندا داد، آيا در ميان شما پس از قرائت آخرين توقي

  كسي هست كه منكر اين توقيع باشد؟آخوندها 
  ! نه:  همة آخوندها يك صدا پاسخ دادند 

پس چرا كساني خود را به :  سخن خود را پي گرفت و گفت امام
عنوان جانشين و نايب ما قلمداد كرده اند؟ مگر در اين توقيع به صراحت 

 .»هيچكس را به عنوان جانشين خود وصيت مكن« نوشته نشده است كه
 ! خود را نايب ما قلمداد كرده اند؟،پس اينها به استناد كدام سند و مدرك

  آيا اين اشخاص دروغگو و مفتري نيستند؟
بسياري از آيات عظام و علماي اعالم و مدرسين حاضر بي اختيار 

 !آري: پاسخ دادند 

راي آنان را به مردم اعالم پس چرا حداقل دروغ و افت: گفت امام 
نكرديد؟ چرا خود را در گناه اين دروغگويان شريك كرديد و گناه افتراي 
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همه بي پاسخ ماندند و سكوت اختيار كردند، زيرا  آنان را به گردن گرفتيد؟
هر يك از اين به اصطالح پيشوايان ديني به نوعي دستشان در سفرة واليت 

  . رنگين سهمي داشتندفقيه بود و از مزاياي اين سفرة
از اين لحظه به بعد، آنهايي كه :  سخنان خود را اينطور ادامه داد امام

به من اعتقاد دارند، بايستي بدانند كه من همانطور كه در توقيع آمده است، 
پس از غيبت كبري هيچ وقت در هيچ كجا با هيچ كسي ديدار نكرده و هيچ 

مضافاٌ اينكه لزومي . تخاب نكرده امخود اناز طرف كسي را هم به نمايندگي 
           قلمدادكساني كه به دروغ خود را نايب من. هم بر اين امر نمي ديدم

كرده اند، دروغگويند و به دليل اين دروغ نيز خداوندگار تبارك و تعالي آنها 
آنهايي هم كه . ت دوزخ، يعني جهنم خواهد فرستادرا به بدترين قسم

ين دروغگويان رفته اند، در كشيدن اين عذاب شريك آنان دانسته به دنبال ا
، اگر توبه نكنند پيروي كرده اند  آنانازساني هم كه ندانسته ك. خواهند بود

  . به سرنوشت اين دروغگويان دچار خواهند گشت
در اين هنگام يكي از آيت اهللا هاي پير آهسته به كنار ولي فقيه آمد 

  : فت و با صدايي لرزان در گوش او گ
پيش از اينكه تتمة آبروي روحانيت از ميان برود، قدم پيش !  سيد-

بگذار و با عذر گناه و طلب مغفرت عمامه ات را از سر بردار و مقام واليت 
فقيهي را از خود سلب كن و حكومت را در اختيار صاحب اصلي آن بگذار تا 

  .وظ بماندهم از گناهانت بگذرد و هم آبروي خود و ديگر روحانيون محف
توصيه اين آيت اهللا آن چنان در ولي فقيه وحشت زده موثر افتاد كه 

وقتي به . قدم پيش گذاشت و به سوي چاه جم كران حركت كردبدون تأمل 
، عمامه اش را از سر نزديك شداندازة كافي به محل استقرار امام زمان 

  :را بر زمين نهاد و با صداي لرزان گفت  برداشت و آن
تا امروز حقير به تصور اينكه وظيفة شرعي دارم، !  ابن الحسنيا حجت

اما امروز با . به عنوان يكي از نواب عام شما امور پيروانتان را بر عهده داشتم
لذا اين وظيفه را . خود ساقط مي دانمگردن  حضرت اين تكليف را از ظهور

شايد : فزود رها مي كنم تا هر طور كه اراده فرمائيد عمل شود و در ادامه ا
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آنطور كه بايد به وظايف خود عمل نكرده باشم كه اين خطا را بر من حقير 
هر مجازاتي را كه از اين بابت مستوجب آن هستم به جان و دل . ببخشيد

من به شخصه از بقيه اهللا طلب عفو و بخشش دارم و . پذيرا خواهم بود
ن خود ما بندگان اميدوارم خداوندگار تبارك و تعالي نيز با رحمت بيكرا

  . گناهكارش را ببخشد
ولي فقيه كه با بيماري و ضعف بنيه اين سفر پر مخاطره را انجام داده 

 با ريختن اشكي كه و. ن طاقت نياورد و به زمين نشستبود، بيش از اي
معلوم بود با خلوص نيت از چشمانش جاري مي شود، خاموش شد و به 

نده بود، آنقدر مطلقي كه فضا را پوشاسكوت  .انتظار پاسخ امام زمان ماند
بي صبري در همه با . ها را در سينه حبس كرده بودسنگين بود كه نفس

  . به پوزش خواهي ولي فقيه بودندانتظار پاسخ امام
  

    دادگاهي براي عبرت
امام زمان پس از سكوتي نسبتاٌ طوالني كه همة گردآمدگان را شگفت 

  : آمد و گفت زده كرده بود، از نو  به سخن در
 خداوند عز و جل، نه از حضرت من به عنوان بنده اي از بندگان

باريتعالي اجازة عفو و بخشش كسي را دارم و نه مظلومان و ستمديدگان 
م كه بتوانم مهمتر از همه، من چكاره هست. چنين وكالتي به من داده اند

اهكاران را  خداوندگار عالم نيز اگر ارادة بخشش گن!گناهكاران را ببخشم
بفرمايد، فقط گناهاني را كه در حق او شده است، خواهد بخشيد، نه 

حق الناس هميشه به جاي خود . گناهاني را كه بر بندگان او رفته است
محفوظ خواهد ماند و آنهايي كه به بندگان خدا ظلم و ستم روا داشته اند، 

يمان دارم كه همة با اين همه، چون ا. ناچارند جزاي گناهانشان را بپردازند
پندار و گفتار و كردار بندگان خدا در دادگاه عدل الهي رسيدگي خواهد 

 گوشه اي از عدالت پروردگار عالم، در  به امر الهي فقط براي نشان دادنشد،
همين جايگاه، دادگاهي نظير آنچه در روز قيامت بر پا خواهد شد، تشكيل 

ت به مردم دروغ گفته و ظلم و تا همة آنهايي كه در اين سنوا. خواهد شد
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ز گناهاني ا. است پي ببرندستم روا داشته اند، به مكافاتي كه در انتظارشان 
شده اند، توبه كنند و از خود مظلومان و  كه در حق ديگران مرتكب

در ضمن درس عبرتي باشد براي . نمايندستمديدگان طلب عفو و بخشش 
  . همنوعان خود خودداري نمايندديگران تا از هرگونه ظلم و ستمي در حق 

در اين هنگام صحن مسجد جم كران به صورت تاالر يك دادگاه 
امام زمان . در قسمت شمال و غرب آن ميز بزرگي نمودار شد. بزرگ در آمد

خواست كه اگر مايل  كه از همه مسن تر بودند، زن و شش مرديشش از 
جايگاهي كه  تند و بهآنها پذيرف. را بپذيرند هيأت قضات هستند كه سمت

رفتند و در قسمت شمال اين تاالر برايشان در نظر گرفته شده بود، 
خواست  سنين مختلف در دوازده زن و دوازده مرد پس از آن از. نشستند

 جايگاهي درآنان نيز پذيرفتند و . يرندكه آنها نيز سمت هيأت منصفه را بپذ
  . مستقر شدندكه برايشان منظور شده بود، 

گاه از پير مردي كه امامت نماز روز جمعه را بر عهده داشت،  آن
  . قرار بگيردخواست كه در صدر مجلس و در جايگاه رياست دادگاه 

در همين زمان از شمال شرقي آسمان هفت فرشتة بالدار سفيد پوش 
در . ترازوي بسيار بزرگي را به وسط دادگاه آوردند، مستقر كردند و رفتند

اين . ري با چشمان بسته ظاهر شد و در كنار ترازو ايستادپي آن فرشتة ديگ
فرشته با يك دست ترازو و با دست ديگرش شمشير درخشنده اي را رو  به 

  .سوي زمين نگه داشت
با انتخاب اعضاء دادگاه، همة گردآمدگان به انتظار تعيين داستان 

يا خود  آ!ه كسي را به اين سمت بر مي گزيندبودند و اينكه امام زمان چ
دادستاني اين دادگاه را بر عهده خواهد گرفت يا كس ديگري را به اين 
سمت برخواهد گمارد و اين شخص چه كسي خواهد بود؟ همه بي صبرانه 
در انتظار اين گزينش بودند كه ناگهان از گوشة ديگر آسمان بر تخت رواني 

 وقتي اين بانو .مجلل، بانويي كهنسال، اما زيبا و نوراني به سوي دادگاه آمد
در معرض ديد گردآمدگان قرار گرفت، يك مرتبه همگان بي اختيار و با 

  .مام وطن :صداي بلند فرياد زدند 
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  !مام وطن
. كردند مي بزرگان نامدار ايران همراهيز  را گروه كثيري امادر وطن

كساني كه هر يك از آنان براي سربلندي ايران و استقالل و آبادي و رفاه 
شكوهمند سرزمينشان قدم هاي بسيار و تمدن شور خود و فرهنگ مردم ك

مادر وطن در جايگاه دادستان اين دادگاه نشست، .  با ارزشي برداشته بودند
 ايستاده  به پادر حالي كه همة بزرگان همراه او با احترام پشت سر وي

  .بودند
 جلوس كرده بود، در اين موقع پير مردي كه بر مسند رياست دادگاه 

  . آغاز دادرسي را اعالم كردبا كوبيدن چكش
 نخستين متهم، ولي فقيه بود كه رئيس دادگاه او را به جايگاه 

  .متهمين دعوت كرد
  :  در اين هنگام امام زمان با صدايي شبيه غرش رعد فرياد زد

 شخص قرار گرفته اند، چه از همة كساني كه مورد ظلم و ستم اين« 
 مي شود كه در هر كجا هستند شكايت يا نده و چه مرده درخواستز

عنوان نامة اعمال او به  به اين دادگاه بفرستند تا به اورضايت خود را از 
  . »ترازوي عدل الهي گذاشته شود

با اعالم اين درخواست، يك باره آسمان جم كران پر از نامه هايي شد 
نامه هايي  .كه از شرق و غرب، از شمال و جنوب به سوي دادگاه سرازير بود

مال و ناموس از جان و حاكي از شكايت كشته شدگان، شكنجه شدگان، كه 
اين نامه ها پس از اينكه از جلوي ديدگان هيأت . دست دادگان و غيره بود

 و در ند مي رفتي عدل به طرف ترازوندمنصفه و قضات دادگاه مي گذشت
ين نامه ها به شگفت اينكه مسير همة ا. ند جا مي گرفتآنيكي از كفه هاي 

سمت كفة چپ ترازو بود، به گونه اي كه كفة ديگر آن به بلندترين جايي 
بي آنكه حتي يك برگ رضايت از ولي فقيه به كفة . كه مي توانست باال رفت

پس از پايان وصول شكايات، رئيس دادگاه رو به . سمت راست آن نهاده شود
  : دادستان دادگاه كرد و گفت 
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خواهي   معظم و محترم دادگاه مي خواهيم در داداكنون از دادستان
خواست  مردم ايران از كسي كه در حق آنان ظلم و ستم روا داشته است داد

  .فرمايندبخود را بيان 
مادر وطن به پا خواست و با درودي گرم به فرزندان خود و آرزوي 

  :نيك فرجامي براي آنها چنين گفت 
تي ما از گذشته هاي دور  سرزمين سرشار از مهر و انسان دوس-

 با اين .پذيراي كساني بود كه به داليل مختلف پا به اين سرزمين مي نهادند
اميد كه در مقابل بهره برداري از نعمت هاي اين سرزمين و مهمان نوازي 

امنيت اين آسايش و صاحبان اين خانه، آنها هم در آباداني و تأمين رفاه و 
ر بارتر و براي زندگي خود و صاحبان اصلي  اين سرزمين را پ.كشور بكوشند

  .آماده تر سازندو نسل هاي آينده آن 
 تاريخ پر حادثة اين مملكت به ما مي گويد و به يادمان مي آورد كه 

رفتن در سرازير شدن  ملل و اقوام مختلف به اين خاك پاك و آمدن ها و 
در اوراق . تماندن ها چه حوادثي در اين مملكت به وقوع پيوسته اسها و 

فراواني را مي خوانيم و دفتر سرگذشت اين مملكت، حوادث تلخ و شيرين 
 بسياري از كساني كه به اين مملكت آمده اند، پس از كوتاه زماني مي بينيم،

و در آباداني اين مملكت و رفاه مردم اين همراه شده  صاحبان اين خانه با
 هم ل رفتار و كردار كسانيدر عين حا. سرزمين قدمهاي مفيدي برداشته اند

هاي بسيار طوالني، همچنان با مردم اين ثبت شده است كه با گذشت زمان
.  و دشمني خود را با ملت ايران همچنان ادامه داده اندماندهبيگانه سرزمين 

گاه محاكمه مي شوند، بخشي از آن اكثريت جماعتي كه امروز در اين داد
 قرنها هنوز عمامة  كه پس از گذشتداين افرا. هستندنمك نشناس  مردمان

گذارند تا اصل و نسب و تبارشان را به رخ مردم اين مملكت سياه بر سر مي 
 براي چه به اين بكشند، كساني هستند كه مي خواهند بگويند از كجا و

 زاده شده و در دامان اين ايران  با اينكه اكثر اين افراد در.سرزمين آمده اند
سبت به ايران و ايراني  خود را نهمچناناند، اما آب و خاك رشد كرده 

  .مي كننداين سرزمين مانند بيگانگان رفتار مردم بيگانه مي دانند و با 
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پرندگان و درندگان و چرندگان نيز حتي كه در عالم هستي، ! شگفتا
پس از چند سال و يا پس از چند نسل نسبت به زميني كه در آن زاده مي 

اما، دارندگان عمامه هاي سياه .  و عاطفه مي كنندشوند، احساس دلبستگي
قلمداد مي كنند، نسبت به و اوالد پيغمبر عرب و كساني كه خود را سادات 

سرزميني كه آنها را در دامان خود پرورانده است، كمترين احساس تعلق 
  .  ندارنديخاطر

آنها فرزندان كساني هستند كه ديروز به بهانة واقعيت اين است كه 
اپرستي، خود را به پدران شما تحميل كردند و امروز كه ديگر اين بهانة خد

بهانة . كهنه سودي برايشان ندارد، بهانة ديگري پيدا و بدان متوسل شده اند
تازة آنها نا پيداي چاه سامره است كه پس از هزار و دويست سال او را خانه 

ا را به سوي كسي آنها فرزندان م. به دوش كرده و به جم كران آورده اند
مي خوانند كه جاي پاي او در هيچ يك از ادوار تاريخ و در هيچ كجاي 

  .عالم هستي ديده نشده است
من در اين دادگاه با صراحت به همة فرزندانم مي گويم؛ امام زماني 

 ظهور او را از گلوي تمناي سال پيش تاكنون صدهااز آخوندهاي شيعه كه 
مال ، گر هم وجود داشته باشد، اين امام زمانشما به آسمان مي فرستند، ا

 به يقيندارد و ن ارتباطي به مردم ايران ،نيست ايراني چون! ما نيست
  .ستند نيز نيازمند او نيايرانيان

 اين امام اگر رسالتي دارد كه در كتب بزرگان شيعه نوشته شده 
دعواي مربوط به رسالتش است و همه مي توانند آن را بخوانند و بفهمند، 

 كساني. مويان و عباسبان و علوياندعواي ميان ا. افراد قبيلة قريش است
كه پس از پيروزي اعراب بر ملل ديگر، براي كسب قدرت به جان هم افتاده 

،  و دينداريو يكديگر را قتل عام كرده اند، البته نه به خاطر خدا پرستي
  .كسب قدرت و ثروت و سروريبلكه براي 

به جان هم افتادند و براي غاز پيروزي بر ملل ديگر،  آنها از همان آ
 مردمان كشورهاي فتح شده بهره بردن بيشتر از غنائم و براي سروري بر 

تر و مدبرتر آنهايي كه دليرتر و زيرك. داختندبه جنگ و جدال با يكديگر پر



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

١٩٨ 

 امويان و عباسيان به حكومت و قدرت و ثروت بودند، مانند خلفاي راشدين،
 كه از چنين امتيازاتي برخوردار نبودند، در ساية  همآنهايي. رسيدند

فرمانروايي عموزادگانشان زندگي توام با رفاه و آسايش داشتند و از سهم 
  . بودندغنائم در حد همبستگي قبيله اي خود بهره مند 

در اين كشاكش جماعتي از آنان كه شهامت رو در رويي با خلفا را 
ت نداشتند، براي سودجويي معركه هايي بر پا براي به دست آوردن خالف

 با اين .بوده هاداشتند كه شيعيگري و داستان امام زمان يكي از اين ترفند
مطرح ) عرب(تفاوت كه امام زمانشان را به جاي اينكه در ميان ملت خود 

  . نده امطرح ساخت ميان مردم ما اين تحفه را درسازند، 
امام و اعمالي كه به دست او نگاهي ژرف به چگونگي ظهور اين 

بايستي انجام گيرد، به سادگي اين واقعيت را نشان مي دهد كه اين 
  . حضرت براي ايجاد عدل و داد و رفع ظلم و ستم ظهور نمي كند

او مي آيد تا انتقام پدرانش را از كساني كه به ادعاي آنان، خالفت و 
 دشمنان خاندانش. رد بگي،حق و حقوق آنان را غصب و پايمال كرده بودند

 مرده اند، زنده كند و با كينه و نفرتي كه از را كه هزار و اندي سال پيش
  .  نمايدشانآنان دارد، قتل عام

او ظهور مي كند تا همة مردم زكاتشان را به او و سپس به خاندان 
وي بپردازند تا به جاي خلفاي بني اميه و بني عباس خود او و بستگانش 

  . باشندلمانان مسزكات بگير
 مهمتر از همه اين كه او ظهور مي كند تا براي پدران خود حكومت 
و سلطنت بر پا دارد و سرشته داري جهان را براي هزاران سال به پدران 

  . خود واگذار كند
 بايستي از خود ر انسان خردمندي پس از خواندن اين قصه ها ه

رده هاي بي جهت، چنين  براي اين عزيز كايزد يكتا،اگر ! عجبا :پرسد ب
نصيب و قسمتي در نظر گرفته است، چرا محمد را پس از مسلط شدن بر 
اعراب و بر پايي حكومت، مي ميراند؟ اگر خدا قصد سپردن سلطنت جهان 
به محمد و خاندان او را داشت، چرا همان روزگاران او را زنده نگاه نداشت و 
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سده هاي  پس قصد داردا حكومت او را در فرزندانش تداوم نبخشيد؟ چر
 آن هم به شرحي كه در كتاب زماندگان او را آشكار كند؛، فردي از بادراز

 آگاهي از چگونگي آن دل هر انساني را ظهوري كه.  استظهور نوشته شده
 و هم ايمانش را نسبت به عدل و داد ايزد يكتا سست به درد مي آوردهم 

  ؟مي گرداند
ة ظهور امام زمان آمده است، تاخت و خوشبختانه، همانطور كه در قص

تاز و كشت و كشتار او در مكه و مدينه، نجف و كوفه و يمن و شام خواهد 
خوشبختي ديگر اين است كه مردم ايران در غصب حكومت و سلطنت . بود

 و فرزندان اين از اينرو ايران ما. پدران او هيچ نقشي بر عهده نداشتند
  . هستندكنار  از ماجراي ظهور او بر سرزمين
  

آنها . سخنان مام وطن براي بسياري از گردآمدگان باور نكردني بود
ساليان سال از زبان فقها و مجتهدين و حتي روضه خوان هاي دوره گرد 
شنيده بودند كه با ظهور امام زمان چنان عدل و دادي بر زمين گسترده 

. واهد داشتخواهد شد كه حتي مرغي دانه از جلوي منقار مرغ ديگر بر نخ
وار زندگي خواهند كرد و ت در كنار هم برادرمردم با صلح و صفا و صميمي

اما شنيدن . سالمت و رفاه و آسايش و امنيت بر جامعه حكمفرما خواهد شد
سخنان مام وطن، نحوة ظهور و تاخت و تازي كه او براي به سلطنت 

مردم . نداخترساندن پدران خود به راه خواهد انداخت، همه را به حيرت ا
بردند كه آخوندهاي فريبكار طي ساليان بار ديگر پي به خدعه و نيرنگي 

   .دراز به گوش آنها خوانده بودند
هيجاني كه از شنيدن سخنان مام وطن كه به مهر و عالقة او به 

  . فرزندان سرزمين خود واقف بودند، به وجود آمد، غير قابل توصيف بود
پيروان همة مذاهب در . هب وجود داردمهدويت در همة اديان و مذا

اعماق وجود خود و در زماني كه از دست ظالمان و ستمگران كارد به 
  .استخوانشان مي رسد، آرزوي ظهور يك منجي را مي كنند

يك منجي و يا يك مي گويند همانطور كه مي دانيم، تنها باري كه 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢٠٠ 

شانزده از كوروش در .  كوروش هخامنشي استهمهدي موعود ظهور كرد
مورد در فصول مختلف تورات به زبان انبياء يهود با احترام و ستايش ياد 

از آياتي كه در تورات . ناميده اند» مسيح خداوند « شده و به صراحت او را
  : اين چند آيه به يادم آمد براي كوروش آمده 

من . تو مسيح من هستي: اين سخني است از خداوند به كوروش « 
   .»..... گرفتم تا به حضور تو امت ها را مغلوب كنمدست راست تو را

را از جانب مشرق بر انگيختم تا عدالت )كوروش(كه او)خداوند(منم« 
من امتها را تسليم وي مي كنم و او را بر . را روي زمين بر قرار كند

  » ......هان سروري مي بخشم پادشا
هور كوروش هخامنشي به زماني ظهور كرد كه يهوديان آرزوي ظ

. را داشتند تا آنها را از بردگي و از آوارگي نجات دهد» مسيحا «منجي خود
كوروش اين آرزوي قوم يهود را برآورده كرد، بي آنكه يك قطره خون از 

چنين بود كه پيروان اديان ديگر با توجه به كارساز  .دماغ كسي فرو ريزد
.  خود دارندبودن ظهور مهدي دين يهود، آرزوي ظهور يك مهدي را در دل

زيرا منتظران مهدي، او را مانند كوروش بزرگ گره گشاي كار فرو بسته 
  . خود مي دانند، نه اينكه آنها را از چاله به چاه بيندازد

موعود براي در هيچ يك از اديان و مذاهب نيز ظهور مهدي 
 سلطنت برقراري درخواست زكات و كشت و كشتار، غنيمت گرفتن،

  . است نشدهعنوان  مرده اشپدرانبراي هزاران سالة 
اما مشتي آخوند بي خرد، بي توجه به كتاب دين خود كه آن را وحي 

، امام زماني را به پيروان خود عرضه كرده اند كه با هيچ پندارندمنزل مي 
 و با هيچ يك از موازين تطبيق نمي كنديك از آيات موجود در قرآن 
  . حكمت الهي نيز همخواني ندارد

.  شعب اين دين است دين اسالم كه مذهب شيعه نيز يكي ازخداي
زنده  )قيامت( به صراحت مي گويد كه هيچ مرده اي پيش از روز رستاخيز

حال آنكه مي بينيم . رجعت مردگان در حكمت اين خدا نيست. نمي شود
امام زمان شيعيان نه تنها مرده ها را زنده مي كند و برايشان دادگاه تشكيل 
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دهد كه بيايند و به سلطنت ، بلكه پدران خود را نيز رجعت ميدمي ده
  . برسند و بر مردم فرمانروايي كنند

 مي كردند، براي مردماني كه در جم كران به سخنان مام وطن گوش
در آن لحظات .  با شنيدن اين سخنان پي به واقعيتها مي بردنداولين بار

 حضور غير منتظره هيچكس نمي دانست تكليفش چيست؟ از يك طرف با
كسي كه مدعي بود امام زمان است مواجه بودند، از طرف ديگر سخنان از 

  :گفت  آمدة مام وطن را مي شنيدند كه ميدل بر 
اين امام زمان، اگر هم هست، خوش به سعادت او و كساني كه او «

متعلق به ما ايرانيان ! اما اين امام، امام ما نيست. برايشان ظهور خواهد كرد
مي خواهد ظهور  اگر! دم ايران نداردرش هم ربطي به مرظهو! نمي باشد

كند، برود و ظهور كند و در شهرهاي مكه و مدينه، نجف و كوفه و يمن و 
اگر مي خواهد . شام به دنبال قاتلين و غاصبين حق و حقوق پدرانش بگردد

اگر ! كشت و كشتار راه بيندازد، بگذاريد برود و هر كسي را خواست بكشد
مي خواهد براي پدرانش كه حسرت حكومت و سلطنت بر دلشان مانده بود، 

 ما را كاري با او! يد تشكيل بدهدحكومت و سلطنت تشكيل بدهد، بگذار
  .» به ما ايرانيان نداردربطينيست و كار او نيز هيچ 

با اينهايي كه امروزه : در اين هنگام رئيس دادگاه از مادر وطن پرسيد 
  مسلط شده و سرنوشت مردم ما را به امام زمان بر سرزمين ماتاويزبه دس

دست گرفته و اينهمه نسبت به ملت و مملكت ما جور و جفا روا داشته اند 
  چه بايد كرد؟

ها كساني هستند كه از آب و اين: در وطن با حزن و اندوه گفت ما
نمك اينها . خاك و هوا و ديگر مائده هاي اين سرزمين استفاده كرده اند

نشناس بوده و قدر نعمت هايي را كه مردم اين سرزمين به آنها ارزاني 
به يقين دير يا زود جزاي اعمال خود را . داشته اند، نا ديده گرفته اند

آنچه من از فرزندانم مي خواهم اين است؛ براي اين كه . خواهند پرداخت
و دشمنانش سرزمين ما كه ساليان دراز و ادوار بسيار با خون مردم خودش 

، از ريختن خون اين نگرددخون و خونريزي گرفتار ، بار ديگر شدهرنگين 
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به آنها اجازه دهند كه سر . دشمنان خانگي در گذرند و آنها را ببخشايند
به كساني از .  خود باز گردندايل و تبارخود را به سالمت بردارند و به خانة 

ي كنند، اين اجازه را آنها هم كه مايلند همچنان در اين مملكت زندگ
بدهند، با اين شرط كه به جاي كندن چاههاي موهومي مانند جم كران، 

به جاي ريختن خون مردم بر . چاههاي آبي براي كشت و زرع حفر كنند
زمين، آب پاك و زالل بر اين سرزمين جاري سازند تا با اين آب ها هم 

 براي نباتات و حيوانات دامان گناه آلود خود را بشويند و هم امكان حيات را
  . فراهم نمايندآب و خاكو انسان هاي ساكن اين 

در مقابل مظالم و . آنها را ببخشيم و كينه ها را از دلمان بيرون بريزيم
بي انصافي هايي كه آنها در حق مردم ما كرده اند، پاسخ مهر آميز خود را 

ي كه مي خواهند بدرقه راه روندگانشان بكنيم و آغوش خود را به روي آنهاي
با اين شرط كه تعهد . به عنوان ايراني در اين سرزمين بمانند، بگشائيم

بسپارند كه پس از اين هرگز در حق ميهمانداران خود كه صاحبان اصلي 
سادات را از جلوي اسم حقيرانة لفظ . اين مملكت هستند، جور و جفا نكنند

ت طلب خمس و سهم خود بردارند و پس از اين ديگر از مردم اين مملك
  .امام و غيره نكنند

 ما با كمال مهر به اين طايفه كه زمان درازي است در حق فرزندان 
 اين بارهاين آب و خاك جفا كرده اند، كوتاه زماني فرصت مي دهيم كه در 

يا سرزمين ما را ترك كنند كه . فكر كنند، تصميم بگيرند و عمل نمايند
ه آنها خواهد بود و يا اينكه بمانند و با صلح و ما بدرقة رافرزندان دعاي خير 

  . صفا در كنار مردم زندگي نمايند
  اگر پاسخ مثبت ندادند، چه؟ : رئيس دادگاه پرسيد

آنچه امروز در اين مكان گذشت، زنگ هشداري بود : مام وطن گفت 
آنها مي توانند خالف پيشنهاد ما عمل كنند، . كه به گوش آنها نواخته شد

  .ستي بدانند كه در آن صورت ديگر عفو و بخششي در كار نخواهد بوداما باي
 در غير اين صورت آيا مردم بر عليه آنها شورش پرسيده شد كه

  خواهند كرد؟



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢٠٣ 

اتفاقي حادثه و در صورت عدم موافقت آنها هر : مام وطن پاسخ داد 
مي تواند بيفتد كه در آن صورت مسئوليت آن به گردن كساني است كه 

  .دلشان براي درك حقايق كور است چشم و
فراموش نكنيد كه ما بارها و بارها شاهد چنين اتفاقاتي بوده ايم و 

زماني . ديده ايم كه چطور روزگار از ظالمين و ستمگران انتقام مي گيرد
بوده كه در ميان اين طايفه پدر به فرزند خود، فرزند به پدر خود رحم نمي 

 دامان مرگ مي فرستاد، برادر برادرش را سر گوشه اش را به مادر جگر. كرد
اين همه را ما در زمان خلفاي . مي بريد و دودمانش را به باد مي داد

راشدين و بني اميه و بني عباس به كرات ديده ايم و به يقين در بارة اينها 
  .هم كه خود را بازماندگان همان طايفه مي پندارند، خيلي زود خواهيم ديد

خردمندان از آن بهره مي گيرند و خود . رين پندهاستپند زمانه بهت
 همان عواقب شومياما بي خردان گرفتار . و خاندانشان به سالمت مي مانند

ن دوران كوتاه چنانكه در همي. مي شوند كه پيشينيان آنها دچارش شدند
  .كرات رخ داده استحكومت آنها از اينگونه اتفاقات ب

ضات نشسته بود، از سكوت مام وطن يكي از بانواني كه درجايگاه ق
  :استفاده كرد و پرسيد

   با دين اسالم و مذهب شيعه چه كنيم؟-
اسالم پيروان خود را به پرستش خداي يكتا دعوت : مام وطن گفت 

 كه مسلمان باشد و خدا را به  است، مجازانايرانييك از هر . كرده است
قرآنش صراحتاٌ از  آيات خود پيغمبر اسالم مطابق. ستداسالم بپردين طريق 

او .  گفته است كه آمده تا احكام الهي را به مردم ابالغ كندشطرف خداي
 با دريافت و از اينرو، هر كسي. ي نمي دانستوظيفة خود را جز ابالغ امر اله

مطابق شهادت دادن به وحدانيت خدا، آگاهي از پيام پيغمبر اسالم و 
و خدايش از آن، خود مي داند پس . شريعت اسالم موحد و مسلمان است

ايي كه به اين مرحله از عقالنيت آنه.  نكندكه براي رضايت او چه بكند و چه
رسيده اند، با الگو قرار دادن سه اصل جاودانة پندار نيك، گفتار نيك و 

براي رضاي خدا قدم بردارند، بي مي توانند كردار نيك بينشور بزرگ ايران، 
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هايي مانند اين  نيازي به واسطه و رابطه و دالل آنكه ميان خود و خدايشان
  .داشته باشندآخوندها 
 كه بسياري از فرزندان اين آب و يبا قاتلين: يكي از قضات پرسيد   

كساني كه اموال و امالك مردم و ثروت اين مملكت يا با خاك را كشته اند 
  را غارت كرده اند چه بايد كرد؟

يك دادگاه ملي با حضور هيأت اين مجرمين را بايستي در : گفت 
  .  كردبه جرائمشان رسيدگيمنصفه و وكيل مدافع محاكمه و 

با مشاهده : در اين هنگام رئيس دادگاه از هيأت منصفه پرسيد 
شكايات و توزين آنها در ترازو و شنيدن سخنان دادستان دادگاه رأي شما 

  نسبت به اين متهم چيست؟ 
 يكي از آنها از جا برخاست و هيأت منصفه پس از مشورت با هم،

اما در . استبا شكاياتي كه واصل شده، مجرم بودن متهم محرز : گفت 
كنيم، چون داوري و تعيين ميزان  ميزان مجازات او ابراز نظري نمي تعيين

  . و نوع مجازات او بر عهدة خداوندگار عالم است
ايگاه را ئيد نظر هيأت منصفه از متهم خواست كه جرئيس دادگاه با تأ

 رژيم، به همين سردمدار آخوندهاي تني چند ازدر پي ولي فقيه . ترك كند
ترتيب به جايگاه متهمين احضار شدند و نامة اعمالشان را كه مي بايستي 
در روز قيامت از دست خداوندگار بزرگ دريافت كنند، در زمان حياتشان از 

جام گرفته بود، دست شاكيان خود، به همان گونه كه براي ولي فقيه ان
در ميزان گناهان خود را در زمان حياتشان دريافت كردند تا آنان نيز 

  .ترازوي عدالت به چشم خويش ببينند
  

  ناقوس بيداري 
چند روز رخ داد، به آن اندازه عظيم و اين حوادثي كه در عرض 

اما، گويي . كوبنده بود كه مي توانست همه چيز را در مسير خود ويران سازد
 اين تالش ها فقط براي بيدار كردن ملتي بود كه بيش از هزار سال در همة

حادثه اي نبود كه بشود آشكار شدن امام زمان، . ي بردخواب غفلت به سر م
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صحبت ها، رخدادها، كنش ها و واكنش ها و . از آن به سادگي گذشت
زنده بازگويي حقايق مسلم از زبان اين و آن، نصايح و پند و اندرزها همه آمو

با اين همه، پيش آمدها و . و به ياد ماندني بود، اما قصد، قصد ويرانگري نبود
اصل و . عكس العمل هايي كه رخ داد، همه فرع قضيه محسوب مي شد

جوهر اين حركت به صدا در آوردن ناقوسي بود كه مردم ايران به شنيدن 
 ميان صداي آن نياز داشتند، صدايي كه بعد از آن ديگر بعيد است در

  .ايرانيان خاموش گردد
هر نوزادي كه پس از اين حادثه در سرزمين ايران پا به هستي 
 بگذارد، قصه و الاليي هاي شبانة مادرش ماجراي آشكار شدن امام زمان

يكي بود يكي نبود، غير از خدا هيچكس  «  معروفخواهد بود كه با جملة
ه آمده بود تا به مردم شروع و با قصة امام زماني ختم خواهد شد ك» نبود

  : ايران بگويد 
من مظهر آن دروغ بزرگي هستم كه قرنها به گوشتان خوانده و شما «

به من و قصه اي كه براي من ساخته اند باور نكنيد وگرنه . را فريب داده اند
يا به چاه ويل مي افتيد و يا از نو به خواب اصحاب كهف فرو مي رويد كه به 

  .»دار شده ايدسختي از آن خواب بي
ظهور امام زمان، حادثه اي بود كه بسياري از ايرانيان از قرنها پيش 

حادثه اي كه روشنايي هايي مانند روشنايي آفتاب . منتظر وقوع آن بودند
              هاي ناشنوا را به گشوده شدن فرا هاي بسته و گوش مي تاباند و چشم

  .مي خواند
د امام زمانشان با شمشير دو دم ذوالفقار اگر چه بسياري از اينكه ديدن

اما بر عكس . غمگين شدندرا نبريد، خون كسي را نريخت، علي سر كسي 
آنهايي كه از زبان مام وطن شنيدند كه اين امام، امام زمان ايرانيان نيست و 
ظهور او هم ربطي به خاك پاك ايران و مردمان نيك نهاد آن ندارد، نفس 

به عبارت ديگر همه اين اميد را . ته دل خوشحال شدندراحتي كشيدند و از 
پيدا كردند كه شايد دفتر حديث اين بيگانه براي هميشه در سرزمينشان 

زمين آباء و اجدادي خود و هر خير و بسته شود و حضرتشان برگردد به سر 
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 دارد به قوم و قبيلة خود ارمغان كند و ساية دير پاي خود را از سر بركتي
  .ان كم كندمردم اير

آخر و در عين حال نيز همه بي صبرانه منتظر بودند كه ببينند 
امام زمان كه . اين انتظار چندان طوالني نشد. عاقبت كار به كجا مي كشد

مانند ديگر گردآمدگان به سخنان مام وطن گوش مي داد، به سخن در آمد 
  :و با صداي بسيار ماليم و متين گفت 

  
  پيام يك غريبه

آنچه را كه من قصد گفتنش را داشتم، اين بانوي گرامي ! هللاسبحان ا
آفرين . و پاك نهاد و نيك انديش به روشني و به صراحت برايتان بيان كرد

شير پاك او بر همة فرزندانش گوارا . بر سرزميني كه اين چنين مامي دارد
  !باد

در تأئيد و تصديق سخناني كه شنيديد، من هم آن سخنان را به زبان 
ود تكرار مي كنم تا اگر در فهم آنها ابهامي وجود دارد، كامالٌ از ميان خ

 و همگان يقين حاصل كنند كه گفته هاي اين بانو، عين ،برداشته شود
  .حقيقت بوده و با دل و جان بايستي آنها را پذيرفت

. نه خودم و نه پدرانم. من ايراني نيستم. اين بانوي گرامي راست گفت
 نسبت به ايران و  خاصيدن هم هيچ احساس عاطفيبه دليل عرب بو

من هم مانند اجدادم ايرانيان را فقط به عنوان موالي و كساني . ايرانيان ندارم
كه مانند ديگر ملت ها مي بايستي به دليل مسلمان شدن و پيروي از دين 

كساني كه با تاريخ اسالم .  به ما زكات بپردازند، مي شناسم،پدران من
اين كه جماعتي مطالبي در بارة . رند به خوبي از اين امر آگاهندآشنايي دا

گفته اند، صرفاٌ براي جلب حمايت  القة خاندان ما نسبت به ايرانيانمهر و ع
بي وگرنه همة آنها بي پايه و  و سوء استفاده از ساده دلي ايرانيان بوده،

  .ارد وجود ندهايي ادعاهم براي اثبات چنين و هيچ دليلي .اساس است
 مانند ساير اديان و مذاهب به دين مهدويتدرست است كه پاي 

اسالم نيز كشيده شده است، اما مي دانيم كه مهدي اين دين نيز مانند 
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مهدويت در ديگر اديان، مربوط به اعراب مسلماني است كه پايه گذار آن 
مهدي موعود در دين اسالم و حتي در مذهب شيعه نيز براي رو به . بودند

ه كردن اوضاع نابسامان اعراب ظهور خواهد كرد، نه براي موالي و كساني را
 براي كساني بخصوص. دخالتي نداشتندكه در پايه گذاري و استقرار اسالم 

 عليه اسالم آورندگان به كار رفته است كه ايرانيان كه هميشه شمشيرشان
ان بانوي با اين توضيحات كوتاه باز مي گردم به سخن. در رأس آنها بودند

  : گرامي و از نو تكرار مي كنم
من، ايراني نيستم، عالقه اي هم به ايران و ايرانيان ندارم و در ايران 

چون احقاق حق و حقوق ايرانيان مربوط به من . نيز ظهور نخواهم كرد
با اين كه مي دانم حق و حقوق ايرانيان توسط پدران و طايفة من . نيست

 عليه پدران و سي نيستم كه در اين زمينه من كپايمال شده است، ولي
  .طايفة خود قدمي بردارم

من از اينكه مردم ايران براي ايجاد عدل و داد در سرزمينشان به من 
در كجاي دنيا و در ميان كدام يك از . متوسل مي شوند، شگفت زده هستم

ملت ها مردم براي دستيابي به عدل و داد به كساني متوسل مي شوند كه 
  ! عدالتي در جامعة آنها بوده اندآنها باعث و باني بيخود 

شوم، وقتي مي بينم كساني كه اين دروغ بزرگ را شگفت زده تر مي 
 زدر ميان مردم پراكنده اند، در اصل و نسب ايراني نيستند و هيچ يك ا

با اين حال، نمي دانم . يز به مصلحت مردم ايران نبودهاعمال و كردارشان ن
  ان بدون توجه به اين حقايق روشن خواهان ظهور من هستند؟ چرا مردم اير

كساني كه هزار و دويست سال پيش، داستان امام دوازدهم، سپس 
              تبديل او به امام زمان و در نهايت موضوع غيبت و ظهورش را ابداع 

 از ساده دلي كرده اند، در اصل اعرابي بودند كه قصد و غرضشان سودجويي
نگاهي به قصة ظهور نشان مي دهد كه تمام برنامه هاي . ايران بودهمردم 

پيش بيني شده، متعلق به همان دوران است و به هيچ وجه با شرايط امروز 
مضافاٌ اين كه وجود و ظهور امام زمان فقط در احاديث و . تطبيق نمي كند

 پس از هم رواياتي آمده كه به قول دروغ پردازان، از جانب امامان شيعه آن
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كند  خداوندگار عالم كار بلهوسانه مياما در عالم واقع، نه. مرگشان نقل شده
خلقتش خالف حكمت پايدار  را اگر هم به دنيا آمده باشد، كه يك موجود

 و نه اينكه نيازمند چنين عنصري است كه اين همه ايام زنده نگهدارد
صورت بندگانش   چرا كه در آن. بندگان خود را به دست او بسپاردسرنوشت

  . مي اندازدرا در دانايي و توانايي و خير محض بودن خود به شك و ترديد 
با اين همه و با قبول اين واقعيت كه اگر هم من وجود داشته باشم تا 

چنانكه در برنامة ظهورم پيش بيني شده، مكان . به امر الهي، ظهور كنم
يم را در آنجا به اجرا ظهور من مكه است و شهرهايي كه بايستي برنامه ها

پس روشن است كه ظهور من . در آورم، هيچ يك از آنها در ايران قرار ندارند
  . نداردايرانيان  ايران وبههم ارتباطي 

 واقعيت ديگر اين است كه شما نيازي به ظهور هيچ امام زماني 
 امروزه همانطور كه مي دانيد، حتي نيازي به پيغمبر هم نداريد، چرا. نداريد

؛ امري كه امروزه همگان بودهكه رسالت پيغمبران تبليغ و ترويج خداپرستي 
خواهند ساني از ايرانيان به هر دليلي مي با اين حال اگر ك. برآن معتقدند

  روند؟باشند، چرا به سراغ منجي خود نمي را داشته منجيآرزوي ظهور يك 
 آئين .شما نخستين ملتي هستيد كه يكتاپرستي را ابداع كرده ايد

كهن شما بود كه پاي مهدويت را به صحنة زندگي اعتقادي بشر باز كرده 
در آئين هاي بسيار با ارزش ايران، سخن از كساني به ميان آمده است . است

كه با ظهور خود، بر مبناي باورهاي انسان دوستانة بينشوران ايراني، عدل و 
چرا در انتظار ظهور . وردداد را به معناي واقعي برايتان به ارمغان خواهند آ

آنها نيستيد؟ چرا به دنبال ظهور امام زماني هستيد كه پدرانش جز ذلت و 
خواري و خفت براي شما ره آوردي نداشتند؟ آنها بودند كه عدل و داد را در 
 ميان مردم شما زير پا گذاشتند و مصيبت هاي فراواني بر سر شما فرو

 فردي از بازماندگان آنها براي شما دحال به چه دليلي فكر ميكني. ريختند
  خواهد آورد؟ چرا اين واقعيتها را درك نمي كنيد؟و خوشبختي سعادت 

: امام زمان پس از سكوتي كوتاه سخنان خود را چنين ادامه داد 
 آموزنده و آن بوديد، حوادثي بود روشنگرانه،حوادثي كه اين روزها شاهد 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢٠٩ 

اين كوركورانه حرف و حديث هر كسي  تا پس از مهمتر از همه بيدار كننده
به نظر من، . تعمق نپذيريدتأمل و را، بخصوص آخوندهاي خدعه گر را بدون 

  .استهمين درس، اگر هوشيار باشيد، براي شما كافي 
 با نيت پاك در اينجا گرد ههمة شما كه در اين چند روز از اينرو، 

هد آن بوديد و ا كه در اين روزها شا آنچه ر،آمده ايد، موظف هستيد
 به ديگر هموطنان خود منتقل كنيد تا ،سخناني كه به گوشتان شنيديد

  .همگان بدانند كه در اين مكان چه گذشته است
من به عنوان نمادي كه ساليان دراز مردم اين سرزمين ظهورم را آرزو 

در بارة من بدانيد به زبان خود  بايستي  ميآنچه را كهآمده ام تا مي كردند، 
از همة شما اكنون . برايتان آشكار كنمو واقعيت خود را شما بگويم به 
خواهم كه به آرامي اين مكان را ترك كنيد و هرگز هم به اينجا بر مي

به ديگران نيز هشدار دهيد كه رنج چنين سفري را برخود تحميل . نگرديد
. گرديددر اينجا مثل ساير زيارتكدهها چيزي نيست كه به دنبالش مي. نندنك

 مطمئن ياز كنيد، برويد به خانه هاي خود واگر مي خواهيد با خدا راز و ن
  .باشيد كه خدا بهتر از هر جايي در خانة شما راز و نيازتان را مي شنود

تمام ماجراهايي را كه شاهد آن بوديد، صادقانه  برويد و و اكنون،
 كسي براي خانوادة خود، هم واليتي، همشهري و هرسخناني كه شنيديد، 

بازگو كنيد تا همه از وقايع اين چند روزه آگاه در هر كجا مي بينيد، كه 
  . شوند

 ،كه مي توانند بنويسندكساني. انايي سفر دارند سفر كنندآنهايي كه تو
به صورت قصه اين ماجرا را آناني كه به قصه گويي آشنا هستند، . بنويسند
  .قت هستيدشما پيامبران راستين حقي.  مردم برسانندبه گوش

خواهند بدانند مي شايد كساني : امام زمان در پي اين سخنان گفت 
پاسخ اين  چه خواهم كرد؟ در  پس از اين، من به كجا خواهم رفت وكه

 من هم براي همراهي با شما و بازگو كردن اين ماجرا تا گويم، كسان مي
سفر  به اقصي نقاط ايران ،كرده است مقدرزماني كه مشيت الهي برايم 

 را به گوش كساني كه شانس ديدارشان حوادث اين چند روزهخواهم كرد و 
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  . نصيبم گردد، خواهم رساند
من با شما خواهم بود تا پيام آزادي ايرانيان را از سلطة ظالمانة 
نمايندگان دروغين امام زمان هر چه بيشتر به گوش مردمان خوب و شريف 

بل ظلمي كه به بهانة من به شما من اين تكليف را در مقا. ايران برسانم
  .، به گردن خود مي بينم استرسيده

 ناقوس آزادي از قيد امام زمان و نواب او را آنقدر به صدا در خواهم 
آورد كه پس از اين در هيچ كجاي اين سرزمين نامي از او شنيده نشود، 

  .»دروغين« مگر در قصه هاي
برچيده شد و نيز دگاه صحنة داوقتي سخنان امام زمان پايان يافت، 

ميز و صندلي و ترازو و فرشته عدالت و همه يك باره در اين آبادي از نظرها 
او با . تنها عزيمت مادر نگران وطن بود كه به آرامي انجام شد. نا پديد شدند

چهره اي پر از غم و اندوه فرزندانش را ترك كرد و همة گردآمدگان جم 
اني پر از اشك و با دلهاي پر از مهر بدرقه كران، او و همراهانش را با چشم

  .كردند
، مردم با صادقانه و پاكدالنة امام زمانآن روز پس از سخنان 

احساسي مملو از مهر نسبت به اين غريبه كه آنها را به خويشتن خويش فرا 
 اينكه مبلغ رايخوانده بود، يك يك سر به زير انداختند و آرام، اما مصمم ب

يك دروغ بزرگ تاريخ باشند، جم يوغ ردم سرزمينشان از رهايي مو مروج 
با اين نيت كه هرگز بدانجا و هيچ مكان به اصطالح . كران را ترك كردند

  .مقدس ديگر پا ننهند و حتي از كنار قبور مردگان بيگانه نيز عبور نكنند
 فرود آمد و در حالي كه جايگاه خودامام زمان نيز در همين هنگام از 

دستي در دست داشت و خورجيني بر شانه اش انداخته بود، در يك چوب 
  .معيت ديگر زائران، اين آبادي را ترك كرد

ولي فقيه و . پس از ساعاتي كه آبادي به كلي از زائران خالي شد
همراهان او كه هاج و واج شاهد خروج گردآمدگان بودند كه بي توجه به 

آنها نيز به سوي اتومبيل هاي . حضور آنان به آرامي آنجا را ترك مي كردند
  .خود رفتند و به سرعت از جم كران دور شدند
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، به سه دسته مي رسيدند چهار راهي كه در سر راهشان هرزائران در 
         تقسيم و هر دسته يكي از راهها را انتخاب و با سفر خوش گفتن به 

ر هر چهار راه و ها داين تقسيم شدن. د را ادامه دادنددسته هاي ديگر راه خو
د را در  ها ادامه داشت تا اينكه شب هنگام، امام زمان خويسه راه و دو راه

از خورجين خود زير درختي به زمين نشست و  .يك جادة مالرو تنها ديد
سپس از مشكي كه با خود .  با چند خرما بيرون آورد و خوردقطعه ناني

  .واب فرو رفتداشت جرعه آبي نوشيد و سر بر زمين نهاد و به خ
*  

. ماجراي ظهور امام زمان در جم كران به اين ترتيب به پايان رسيد
با اين دو گروه و هر يك از آنها به نوعي، . اما پي آمدهاي آن پايان نپذيرفت

نخستين گروه سردمداران رژيم واليت فقيه .  ماندندماجرا درگير بودند و
آنان را دروغگويان ناميده بود بودند كه امام زمان به زبان خود و به صراحت 

ضمن اينكه به آنها كوتاه . كه هيچ نوع وكالتي يا واليتي از جانب او ندارند
 كه دست از حكومت و واليت دروغين بردارند، ه بودزماني مهلت داده شد

 و يا بمانند و بر خالف گذشته كنندتوبه كنند و اين مملكت را يا ترك 
گروه ديگر مردماني . ي اين سرزمين بپردازندمانند ايرانيان اصيل به آباد

بودند كه با چشم و گوش خود حوادثي را ديده و سخناني را شنيده بودند 
مهمتر از همه دعوت از تك تك آنان براي . كه برايشان تازگي داشت

رسالتي كه بر دل و . رساندن شرح اين ماجرا و پيام آن به گوش ديگران بود
ر يك خود را موظف مي دانست كه به اين دعوت د و هجان آنها نشسته بو

   .دطنان به خواب رفتة خود گام بردارد و در بيداري همولبيك بگوي
سردمداران رژيم، با تمام هول و هراسي كه از اين حادثه به جانشان 

بر »اسالم داده« افتاده بود، ضمن اين كه نمي خواستند دست از اين غنيمت
بودند كه چگونه از پي آمدهاي اين ماجرا، در دارند، در عين حال در فكر 

در اين ميان كساني هم  .امان باشند و به سروري خود همچنان ادامه دهند
بودند كه با احساس خطر تصميم داشتند، آرام آرام از رژيم كناره بگيرند و 

  .از خطرات ناشي از پي آمدهاي اين ماجرا مصون بمانند
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     بيداريطليعه

ه زائران جم كران به خانه هاي خود بازگشتند، نقل از همان شبي ك
پس از آن نيز دهان به .  شروع شدآنانقصة جم كران در محدودة خانوادة 

ناقالن . دهان، گوش به گوش، مردمان ديگر نيز از اين ماجرا با خبر شدند
حتي سواد خواندن و حادثه كه اكثراٌ مردمان عامي بودند و بسياري از آنها 

 اين حادثه قرار گرفته اما به علت اينكه خود تحت تأثير اشتند،نوشتن ند
افرادي هم كه در پاي . بودند، قصه گويي شان بسيار دلنشين و اثر گذار بود

صحبت اين جماعت مي نشستند، احساس مي كردند كه گوش به سخن 
كساني دارند كه به علت رويت امام زمان كه برايشان حالت تقدس داشت، 

به اين جهت پس از شنيدن شرح ماجرا از زبان . ي مي كنندحقيقت گوي
 كه سخنان مام وطن و امام ديدمي  خود را موظفهر يك از آنان ناقالن، 

  . زمان را هر چه بيشتر اينجا و آنجا به گوش مردم برسانند
 بيش از هر ،كران و پيام مام وطن و امام زماندر پخش ماجراي جم 

داشتند كه پس از توقف كوتاهي در ميان كس آن عده از زائران سهم 
  . ها و شهرهاي ديگر مي رفتند سفر بسته، به آباديخانوادة خود بار

شگفتي در اين بود كه بسياري از اين زائران وقتي پا به يك آبادي 
به از ترس مامورين حكومت مي گذاشتند و قصة خود را بازگو مي كردند، 

 از فرداي آنروز خود مردمان آبادي اام .گفتندسرعت آن آبادي را ترك مي 
بودند كه ماجرا را براي كساني كه از شنيدن آن محروم مانده بودند، شرح 

حضور اين راويان بدون شك از ديد ماموران و عوامل رژيم پنهان . مي دادند
بعضي از آنها . بسياري از آنها دستگير و مورد باز خواست قرار گرفتند. نبود

شكنجه را كشيدند و عده نيز از شهرها و آبادي ها بيرون نيز طعم زندان و 
ناقوس بيداري كه توسط آنها به صدا درآمده بود، روز طنين اما . رانده شدند

صداي دلنواز اين ناقوس به همانگونه كه . به روز بيشتر و بيشتر مي شد
گوش مردم را نوازش مي داد و دل آنها را شاد مي كرد، به همان ميزان نيز 

  . وش سرمداران رژيم را مي آزردگ
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  امام زمان در ميان مردم 

  پيرياز فرداي ماجراي جم كران، در بسياري از نقاط ايران، مرد
با عمامة كوچك زرد رنگ و لباده اي سفيد كه شالي سبز بر خوش سيما 

 تكلم خاصي اين مرد كه فارسي را با لهجة .بود ديده مي شدآن بسته ميان 
 و با . جمعي كه مي رسيد با چهرة بشاش سالم مي دادمي كرد، به هر

.  توقف كند دقايقي در جمعشاناجازه مي خواست كهاز آنان خوشرويي 
ه همگان درخواست او طرز برخورد او با مردم چنان مطبوع و دلپذير بود ك

مي پذيرفتند و به پذيرايي از او بر مي خاستند و نام و نشان و  را با اشتياق
   .جويا مي شدندمقصدش را 

مي ناميد كه مشغول سير و سياحت است و » محمد علوي«او خود را 
           او در بارة حقيقت و جايگاه آن وقتي از. به دنبال حقيقت مي گردد

  :مي گفت ، مي پرسيدند
ما وقتي پي  . هر چيزي شناخت درست و واقعي آن است حقيقت-

. تي و آنطور كه هست بشناسيمبه حقيقت امري مي بريم كه آن را به درس
 از ديد مردم را وارانه جلوه مي دهند، و حقيقت به علل مختلف اما بعضي ها

  . مي كنند و به جاي آن دروغ ارائه مي دارندپنهان 
پيدا كرد و واقعيت آن جستجو و او معتقد بود كه بايستي حقيقت را 

   .رساند همگان روشن و به آگاهيرا 
دانستن  :مي گفت  ؟خوردت به چه درد مي ر پاسخ اينكه حقيقد

 را  زندگي،دهد مي رد كه مردم را از گمراهي نجاتحقيقت اين سود را دا
به دل انسان را هم اميد و آرزوهاي بيهوده  . طبيعي خود مي اندازدروالبر 

رد شناخته شود، بر خالف اگر حقيقت با روشنايي عقل و خ. راه نمي دهد
   :گويند آن كه مي
 را شناخت و آنبايد »حقيقت شيرين است« ،»يقت تلخ استحق« 
و  آن زندگي را سرشار از سعادت پرتو در بشود چشيد تا اش راشيريني 
  .  كردبختيو نيك شادماني 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢١٤ 

 مي گردم و در مسير اين ي حقيقتمن به دنبال چنين: مي گفت 
مي  پيدا ، را كه اينجا و آنجا پنهان شده استآنجستجوهاست كه روشنايي 

 و مي كوشم اين روشنايي را براي ديگران بنمايانم و آنها را هم در لذت .كنم
  .بردن از آن با خود سهيم كنم

وقتي از او مي خواستند كه از اين روشنايي برايشان حرف بزند، با 
مشتاقان تعريف مي كرد و مي اندك مقدمه اي حادثة جم كران را براي 

نه به دروغ لباس حقيقت پوشانده اند و در آنجا بود كه من ديدم، چگوگفت 
آنگاه همة ماجرا . با حجاب نيرنگ و ريا حقيقت را از نظرها پنهان كرده اند

ة مي خواست آن را آويز جم كران را نكته به نكته تعريف مي كرد و از مردم
سوي تاريكي هاي ديگر از نو ذهنشان را بگوش خود كنند تا مبادا با دروغ

 گر تا دير وقت ادامه پيدا مي كرد،ن مسافر جستجوصحبت اي. بكشانند
سپس همگان به خانه مي رفتند و در بستر مي غنودند تا صبح فردا فرا 

اما فردا محمد علوي رفته و تنها آثار دلنشين صحبت هاي او در دل و . رسد
  . جان مردم باقي مانده بود

ا مي ماند، ام يك منطقهبا اينكه محمد علوي فقط يك روز در 
سخنانش از همان روز در دل مردمي كه به سخنان او گوش داده بودند، 

 بي آنكه جايي ساكن باشد، ساكن قلوب بسياري از مردم او. باقي مي ماند
  . شده بودايران 

از اين دهكده به آن دهكده، از اين آبادي به آن آبادي و از اين شهر 
 مسير راه خود مي به آن شهر مي رفت و با هر كسي و هر جمعيتي كه در

ي آن ديد، به گفتگو مي نشست و سپس گريزي به جم كران مي زد و ماجرا
در پايان نيز از آنها مي خواست كه مبشر و مروج . داد را برايشان شرح مي

  .براي ديگران بازگو كنندقصة آن را نيز اين سرگذشت واقعي باشند و 
هاي شمال،  شاليزارديم، مي ديديم كه گاه در اگر او را تعقيب مي كر

 گاه در كوهپايه هاي الهيجان با اران را به گرد خود جمع كرده است،برنجك
 يك روز در .چايكاران در كنار برگ چينان بوته هاي چاي نشسته است

نارنجستانهاي شيراز با باغبانان به چيدن نارنج مشغول است و روز ديگر در 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢١٥ 

اسان، در دشتستان كرمان و  در مزارع و باغهاي خر.نخلستانهاي خوزستان
زاهدان و سيستان و بلوچستان، در كناره هاي خليج فارس و درياي 

با و غيره   يزد و كاشان و سمنانهان، اصفزندران، در آذربايجان، كردستان،ما
و آنها را به كناره گرفتن از امام زمان عرب است جمعي از مردمان نشسته 

   .مي خواند و نواب دروغين او فراتبار 
در يكي از همين روزها، وقتي كه محمد علوي براي جمعي در يك 
آبادي صحبت مي كرد، تني چند به اين جمع نزديك شدند و پاي صحبت 

در ميان اين تازه واردين يكي از زائران جم كران نيز حضور . او نشستند
كسي كه از اين شهر به آن شهر مي رفت و ماجراي جم كران را . داشت

  . شرح مي دادبراي مردم 
 شب گذشته وارد اين آبادي شده و در منزل يكي از اين مرد،

 فرداي آن روز براي جمعي از او اين بود كهقصد . بستگانش اقامت كرده بود
مردم ماجراي جم كران را شرح دهد و آنها را از حادثه اي كه رخ داده بود 

كز آبادي و به اين زائر وقتي نزديك ظهر با بستگان خود به مر. آگاه كند
ميان جمعي كه محمد علوي براي آنها به آرامي مشغول شرح دادن ماجراي 

او . درست ديده بود. جم كران بود رسيد، با حيرت نگاهش را به او دوخت
با اشتياق تمام گوش به صحبت هايش سپرد و از زبان . خود امام زمان بود

  .   او شنيد، آنچه را كه در جم كران شاهد آن بود
 امام زمان را رويت مي كرد و در درون ين بار بود كه زائر چهارماين

 كه اين سخنران كيست، هستندخود از اينكه اين جماعت غافل از آن 
در عين حال از اينكه امام زمان همانطور كه وعده داده بود، . غمگين بود

ش  به او نشان داده بودند، تالبراي بيداري مردم ايران به خاطر محبتي كه
   .ستودرسند بود و از صميم قلب او را مي كرد، خ مي

حافظي  غروب آن روز، وقتي كه گفتگوها پايان يافت و مردم با او خدا
زائر جم كران و همراهانش پيش وي رفتند و به اصرار او را به منزل . كردند

  . ندخود دعوت كردند كه با عدم پذيرش او روبر شد
 سرالي كه ديدگانش پر از اشك بود، حافظي، زائر در ح در موقع خدا
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كتف  هدية را اش محمد علوي نهاد و بوسه هاي قدرشناسي به شانةخود را 
  . كه با ريزش بي وقفة اشك زائر تماماٌ خيس شدكتفياو كرد، 

 قدر شناسي محمد علوي با ديدن اين احترام خالصانه، نگاهي مملو از
 بي آنكه كلمه اي ديگر بگويد، خوش سفر باشي زائر و: به او انداخت و گفت 
   .او را ترك كرد و رفت

فرداي آن روز زمزمه اي در اين شهر در گرفت كه غير قابل توصيف 
در مقابل دوستان زائر كه از حركت غير عادي او و از اشك ريختن وي . بود

اين . حيرت كرده بودند، به اصرار دليل اين كار او را جويا شدندمحمد علوي 
 نيز همة ماجرا را براي بستگانش تعريف كرد و گفت اين شخص مرد پاكدل

خود امام زمان بود كه از ما خواسته بود براي رساندن پيامش سفر كنيم و 
  .قول داده بود كه خود نيز چنين كند

 به سرعتداستان حضور امام زمان در اين آبادي و صحبت او با مردم 
ف و اكناف پراكنده شد و خبر در ميان ساكنان آبادي و سپس در تمام اطرا

هاي ديگري كه در پي آن در مكان. اط ايران رسيدبه سرعت به اقصي نق
محمد علوي حضور يافته بود، مردم متوجه شدند كه اين شخص به شهر و 

  . ديار و دهكده و آبادي آنها هم آمده است
انتشار اين خبر عالوه بر اينكه تأثير سخنان او را در دل مردم بيشتر 

مردم از . كرد، در عين حال جنب و جوش خاصي نيز در مردم به وجود آورد
اينكه امام زمان براي آگاهي و بيداري آنها از اين شهر به آن شهر مي رود، 

 كه نجات مردم ايران از سيطرة شا»تازة«از پيش نسبت به او و رسالتبيش 
 و به .پيدا كردنددروغي كه به نام او بر زندگيشان سايه افكنده بود، اعتقاد 

پند و اندرزهاي وي كه از زبان خود او و رويت كنندگانش شنيده بودند 
 امام زمان ديداراز آن روز به بعد همة مردم در انتظار  .پردندبيشتر دل س

بودند و اينكه چطور با شادي به استقبال او بروند و گرامي اش بدارند و 
  .شونداندرزهايش را به جان و دل پذيرا 
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   ههارون زمان بارگاه

كاروان عظيم و پر شكوهي كه روز جمعه از تهران به جم كران رفته 
ي فقيه بود، غروب آن روز مانند لشكر شكست خورده به محل فرمانروايي ول

رفت و خود  با حال خراب يكسره به اتاق خواب !رهبر جهان اسالم. بازگشت
. سكوت و تنهايي پناه بردبي آنكه صحبتي با ديگران بكند، به رختخواب و 

ديگران نيز پس از ساعاتي انتظار بيهوده براي حضور وي در ميان جمع و 
  . شكستي شان، همگي پراكنده شدند ثمر و توام با سرسي حاصل سفر بيبرر

ولي فقيه فرداي آن روز نيز از اتاق خود خارج نشد و كسي را هم به 
بعضي از آقايان در بارگاه او روز سوم زعماي قوم به دعوت . حضور نپذيرفت

گرد آمدند تا ببينند با اين انزوا گزيني و جرياناتي كه اتفاق افتاده است 
  تكليفشان چيست؟

آنها پس از ساعتي گفتگو پنج تن از بزرگان طايفه را برگزيدند تا به 
برگزيدگان پس از . رهبر بروند و از اوضاع و احوال او آگاه شوند خواب اتاق

 .تاق خواب وي، او را رنجور و بيمار و در رختخواب بستري يافتندورود به ا
بعد از احوالپرسي، حضور زعماي رژيم را براي بررسي اوضاع به اطالع آنها 

اما او هيچ عالقه اي براي شركت در اين گردهمايي ابراز نكرد . رهبر رساندند
. ل كنيدبرويد و خودتان تصميم بگيريد و هر طور كه مايليد عم: و گفت 

.  عهده بگيرمتم كه بتوانم نقشي در اين مورد برمن ناتوان تر از آن هس
بي فايده بود و نگراني نيز خواهش و تمناي دوستان براي تغيير عقيدة او 

  .مزيد بر علت شد نيز در اين شرايط خاصتوام با هراس از كناره گيري وي 
بودند كه در پنج نفري كه به اتاق رهبر رفته بودند، شخصيت هايي 

گذشته هر يك از آنان آرزو مي كردند كه رهبر به هر دليلي كناره بگيرد تا 
اما با پيش آمدهاي . ميدان براي تصاحب مقام رهبري برايشان باز گردد

اخير، هر پنج تن آنها نه تنها در فكر تصاحب مقام رهبري نبودند، بلكه دعا 
د تا شايد آنها از پي آمدهاي مي كردند كه رهبرشان در مقام خود باقي بمان

بسيار كردند از اينرو خواهش و تمناي . احتمالي ماجراي اخير به دور باشند
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اما . خيزد و سكان كشتي طوفان زده را به دست گيردتا او از رختخواب بر
ار پس از ساعتي دست خالي به جمع زعماي رژيم برگشتند و ماجراي ديد

ا اين پرسش كه با عدم موافقت وي براي در  ب.خود را به اطالع آنان رساندند
  دست گرفتن امور چه بايد كرد؟

پس از گفتگوهاي طوالني، پيشنهاد شد كه در غياب رهبر يكي از 
اين . آقايان اداره امور را موقتاٌ در دست بگيرد و مملكت را اداره كند

پيشنهاد مورد موافقت همگان قرار گرفت، اما هيچ كس طالب اين مسئوليت 
سر انجام پيشنهاد شد . نبود و هر يك به بهانه اي سر از اين كار باز مي زد

رت صوه  رأي گردآمدگان انتخاب شود كه بكه يك مجمع پنج نفري با
  .اينكه رهبر بهبود حاصل كندشورايي حكومت را اداره كند تا 

انتخاب اعضاء شوراي رهبري با رأي مخفي انجام گرفت و همان پنج  
منتخبين با اين شرط رأي زعماي رژيم . ت شورا انتخاب شدندنفر به عضوي

يعني مطابق معمول . دنرا پذيرفتند كه به نام رهبر عهده دار ادارة امور باش
احكام و دستورت به نام مقام رهبري صادر گردد تا اينكه مجلس خبرگان 

مراتب مورد قبول قرار گرفت و همه به . تكليف رهبري نظام را روشن كند
  .  تبريك گفتند و براي موفقيت شوراي رهبري دعا كردندهم

اولين جلسة شوراي رهبري نيز در همان روز تشكيل شد و مسائل 
سپس موضوع امام زمان و . مربوط به حكومت مورد بررسي قرار گرفت

در اين مورد . حادثه اي كه در جم كران اتفاق افتاده بود به ميان كشيده شد
يك در عرض بيست و حاضرين خواست كه هر راي رهبري از خاص، شو

گونگي برخورد با اين مسأله را چهار ساعت نظر و پيشنهاد خود را در بارة چ
سة آتي مورد صورت كتبي به دفتر شوراي رهبري ارائه كنند تا در جلب

  .، جلسه ختم شدامر بشوندبي آنكه وارد جزئيات آنروز . بررسي قرار دهند
  

 روز به روز شدت ماجراي جم كراناشي از جوشش مردم و هيجانات ن
با اينكه پس از پايان ديدار ولي فقيه و زعماي حكومت با امام . پيدا مي كرد

اما با پراكنده شدن زائران و با نقل . زمان، جنبش آنچناني به وجود نيامد
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 ماجرا و بازگو كردن سخناني كه شنيده بودند، مردم آرام آرام به هيجان 
 نيز براي خود اماميژه پس از روشن شدن اين موضوع كه مي آمدند، بو

بيشتر مي  اين تب و تاب ، مي شودآگاهي و بيداري مردم ميان آنها حاضر
  .كنترل مردم به آساني مقدور نبودديگر  كه گونه اي به .شد

آنچه در اين داستان بسيار اهميت داشت، اين بود كه با آگاهي مردم 
ن خود، زائران هم كه براي تبليغ به اينجا و آنجا از حضور امام زمان در ميا

زيرا عالوه بر اينكه . مي رفتند، يك نوع مصونيت طبيعي پيدا كرده بودند
مردم آنها را حواريون امام زمان مي دانستند، در عين حال نيز نگران بودند 

ا سخن از حضور از سوي ديگر همه ج. كه مبادا خود آنها امام زمان باشند
بنابراين هر كسي كه تبليغ . ود، ولي غير از زائران كسي او را نديده بود بامام

به همين علت هم پس از . پيام او را مي كرد، محتمل بود كه خود او باشد
آگاهي مردم به اين موضوع، زائران بيش از پيش مورد احترام و تكريم مردم 

  .گرفتندمي قرار 
افراد اين نيروها . ئران بود با زاحكومتيمطلب ديگر، برخورد نيروهاي 

به همين جهت  .م مومن و متعصب بودندهمگي مسلمان و بسياري از آنها ه
كار، اطر مشتي آخوند دزد و فاسد و تبه چندان آمادگي نداشتند كه به خنيز

 متانت و چشم با زائران باهم  آنها از اينرو. دنياي آخرت خود را بر باد دهند
پاي هاي مناسب، در فرصتل اغلب مردم مث. كردندپوشي برخورد مي 

صحبت آنها مي نشستند و از اين كه خود را عمال ظلمه مي ديدند، 
احساس گناه مي كردند و مي كوشيدند با زائران و ديگر مردم برخورد 

  .ماليمي داشته باشند
*  

بيست و چهار ساعت پس از تعيين شوراي رهبري، زعماي قوم 
در ميان اين اظهار . دفتر شورا تحويل دادندنظرات و پيشنهادت خود را به 

. نظرها، فقط نوشتة يكي از روحانيون سالخورده قابل توجه به شمار مي رفت
  : او نوشته بود 

چارة درد رژيم و پايان دادن به دوره گردي مسموم كنندة امام  «-
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زمان و نقالي آسيب رسان رويت كنندگان او، اين است كه بنا به نوشتة 
به قتل برسانيم و »دار ايرانيزن ريش« او را به دستمان،بزرگوارمحدثين 

ما او را خود خود را و حكومتمان را از پي آمدهاي حضور اين بچه عرب كه 
اين . با دروغ و دغل، مانند پدرانش به عرش اعلي رسانده ايم نجات دهيم

ه مگر اينكه مانند شا.  نجات ماست و راه ديگري در پيش نداريمهتنها را
سلطان حسين صفوي كه تاج پادشاهي را از سر برداشت و دو دستي تقديم 

 ولي .شاهي و هم جان خود را از دست دادمحمود افغان كرد كه هم پاد
فقيه نيز عمامة واليت را از سر بردارد و آن را دو دستي به اين بچه عرب 

او و تقديم كند و جان خود و همة روحانيون را به زير تيغ دو دم شمشير 
  .»باورمندانش بسپارد

  
   ريشدار زنحكايت 

روز پس از دريافت نظرات زعماي رژيم و شنيدن گسترش موج 
 رژيم پشت درهاي بسته به رياست انات مردم، جلسة گردانندگانهيج

در اين جلسه سخنان زيادي ميان زعماي رژيم . شوراي رهبري تشكيل شد
در دنبالة نظراتي كه  از آنها هر يك. بر محور حادثة جم كران رد و بدل شد

  : صحبت كردند، از جمله يكي از آخوندها گفت نوشته بودند
 ناسالمتي پس از هزار و اندي سال، ما حكومت علوي را تشكيل -
انتظار مردم از ما اين است كه حداقل حرمت اين خاندان و . داده ايم

ر اين رفت و فكر كنيد اگر خداي نكرده د. بازماندگان آن را رعايت كنيم
سر ايشان بيايد جواب مردم را چه خواهيم بر آمدهاي حضرت حجت، باليي 

داد؟ اگر خداي نكرده ايشان بر حسب تصادف با يكي از پاسداران درگيري 
پيدا كند، مجروح و يا كشته شود، چه خواهيم كرد؟ هر اتفاق ناگواري از 

و بخصوص سادات  همة ما داماناين دست بيفتد، لكه ننگي خواهد شد بر 
شريف اوالد پيغمبر اسالم كه خوشبختانه بخش اعظم آنها حاكمان اصلي 

  :او در ادامة صحبت خود افزود. حكومت هستند
ما هم مي توانيم مانند بني عباس كه تعدادي از ائمه اطهار را در 
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سامره تحت نظر داشتند و حتي زنداني كردند، ايشان را به مركز حكومت 
 مراقبت قرار بدهيم كه حداقل امنيت جاني ايشان تأمين بياوريم و تحت

به نظر من حتي اشكالي نخواهد داشت كه ايشان را به زندان منتقل . باشد
كنيم تا در آنجا اطراق كنند، زيرا زندان هاي ما قدر مسلم بهتر از چاه جم 

استقبال كران و سردابه سامره است و خود ايشان نيز از اين بابت به يقين 
  .دواهند كرخ

گر هم نخواهيم ا:   آخوند ديگري در موافقت با اين پيشنهاد گفت
مي توانيم در . ايشان را به زندان بيندازيم كه من به عللي موافق آن نيستم

. يكي از خانه هاي امن وزارت اطالعات از ايشان نگهداري و پذيرايي كنيم
اشته باشند و يا شايد هم ترتيبي بدهيم كه مانند اجداد خود كنيزاني د

  . ازدواج كنند و عيالوار شوند و دست از امام زمان بازي بردارند
به نظر من بهترين راه حل اين است كه : يكي ديگر از آخوندها گفت 

ما با سالم و صلوات حضرت صاحب امر را به تهران دعوت و به صورت 
 به اين معنا كه در ظاهر تحت. صوري حكومت را به ايشان بسپاريم

سرپرستي ايشان، ولي در باطن توسط ولي فقيه كه نايب ايشان هستند، 
براي اين كار نيز بهتر است او را در يكي از قصرهاي . مملكت را اداره كنيم

سلطنتي مانند سعد آباد يا كاخ گلستان يا كاخ مرمر ساكن كنيم و چنان 
نيم كه ديد و بازديدهاي تشريفاتي برايش راه بيندازيم و سرش را گرم ك

حسن اين كار در اين است كه هم . فرصت سر خاراندن هم نداشته باشد
 تخت مردم را راضي كرده ايم و هم رضايت حضرت را با نشاندن ايشان به

رشتة ادارة امور مملكت نيز مثل گذشته سلطنت صوري جلب نموده ايم و 
  .در دست خود ما خواهد بود

آقايان مثل اينكه : گفت نيت با عصبادر اين هنگام رئيس قوة قضائيه 
ايشان با كليت نظام واليت فقيه و حضور روحانيت در .  نيستندمتوجه قضايا

آنچه كه ما در جم كران شاهد آن بوديم، كار . ادارة امور مملكت مخالفند
آنچه . امام و امام زاده هايي نبود كه ما از سرگذشت واقعي آنها آگاه هستيم

ي معجزه بود و اينكه او بنا به امر الهي پا به اين ما ديديم، به معناي واقع
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قدري عميق تر به موضوع نگاه كنيد و كمي هم از . ميدان گذاشته است
  .اوهام و تخيالت ساده انگارانه بيرون بيائيد

سخنان تلخ و كوبندة رئيس قوة قضائيه حالت مجلس را دگرگون كرد 
ود و آقايان به نماز صالت ظهر ب. و مسير گفتگوها را نيز تغيير داد

پس از اقامة نماز نيز به سالن غذاخوري رفتند و بر سفر نشستند . برخاستند
 به اتاقي رفتند تا هر چند نفربعد از نهار نيز . و مشغول صرف طعام شدند

   .بپردازندبعد از غذاي ظهر كه به آن عادت داشتند، ساعتي به استراحت 
ضاء شوراي رهبري، آخوندي را  در استراحت بعد از ظهر، يكي از اع

كه پيشنهاد كشتن امام زمان را داده بود با خود به اتاق خلوتي برد و هر 
عضو شوراي رهبري .  دراز كشيدند و به صحبت پرداختنددر گوشه اييك 

  : يقي از آخوند مذكور پرسيد پس از دقا
 به چه صورت دار قتل امام زمان به دست زن ريش،حضرت آيت اهللا

  د؟قدري بيشتر در اين باره توضيح دهيگيرد؟ اگر ممكن است  ميانجام
تفصيل مفصل آن را نمي دانم و محدثين : آخوند پير در پاسخ گفت 

بزرگوار ما نيز زياد به آن نپرداخته اند، جز اينكه نوشته اند كه پس از نوزده 
، امام زمان به دست يك زن ريشدار ايراني متولد اصفهان به »سلطنت«سال

به نظر من، چگونگي قتل امام زمان مهم نيست، چون شرايط . تل مي رسدق
غرض كشتن است، مي خواهد به ضرب شمشير . با زمان تغيير مي كند

گلوله يك  در كردنيا  يا خوراندن زهر و ، يا با فرو بردن خنجر به قلب،باشد
زن مهم از نظر اعتقادي وجود يك . بمبي قتل صورت بگيردانفجار با حتي و 

ريشدار ايراني و كشته شدن امام زمان به دست اوست و اينكه اين قتل با 
  . احاديث و روايات علماي شيعه همخواني داشته باشد

شما واقعاٌ فكر مي كنيد مي شود امام : عضو شوراي رهبري پرسيد 
  زمان را كشت؟

وقتي مي شود امام اول شيعيان را كه خليفة : آخوند پير گفت 
 حسن را  فرزندش امام،ود، در محراب مسجد به قتل رساندمسلمين هم ب

 زماني كه مي شود سر امام حسين را گوش تا  يا.زهر خوراند و از بين برد
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 .به ديار عدم فرستادگوش بريد و امام رضا را با خوشة زهر آلود انگوري 
چگونه نمي شود امام زمان را كشت؟ تازه قتل هيچ يك از اين امامان پيش 

در حالي كه كشته شدن امام زمان در سرگذشت او آمده . نشده بودبيني 
شانس ما در اين است كه قاتل او هم يك زن ايراني است كه خود اين . است

  .موضوع كمك بزرگي به نقشة ما خواهد كرد
  پيدا كنيم؟ را از كجا زن ريشدار: ي رهبري پرسيد عضو شورا

. دار نيستردن زن ريشلزومي به پيدا ك: گفت آخوند پير خنديد و 
  .ريش آخوندي را بتراشيد و لباس زنانه به تنش بپوشانيد تا كار را تمام كند

احسنت به اين همه هوش : عضو شوراي رهبري خنده اي كرد گفت 
سپس پشت خود را به آخوند كرد و چشمانش را بست و پس از . و ذكاوت

مي خواست صحبت  انه به اين بهدر واقع او. دقيقه اي خر و پف او بلند شد
با آخوند را خاتمه يافته نشان دهد و در عالم تنهايي به كشته شدن امام 

  .زمان و ديگر قضايا كه در پي آن ممكن بود اتفاق بيفتد بينديشد
در جلسة بعد از ظهر، دكانداران شريعت جعفري گوش تا گوش در 

ام زمان به كجا بارگاه ولي فقيه نشسته و منتظر بودند ببينند كارشان با ام
آنها كه با شنيدن سخنان همپالگي هاي خود كه يك پاي . مي كشد

اكثرشان لب گور بود، ولي براي حراست از حكومت آمادگي هر كار خالف 
 ي جمان آمده بودند كه تمام ماجرااخالق و ايمان را داشتند، چنان به هيج

با اينكه . ودندخ داده بود، فراموش كرده بآنجا ركران و اتفاقاتي كه در 
در اين نشست شركت  كه ييگوش همة آنهادر صداي جغد شوم بي ايماني 

:  نگفت وبه اعتراض بر نخاستهيچ يك از آنها  ، طنين انداخته بود،داشتند
شما كه داريد بر عليه بزرگترين نماد مقدس مذهب ! يا اي سيد! اي شيخ

 شما مي خواهيد ؟!مي كنيد، ايمانتان كجا رفته است شيعه توطئه چيني
 شده ايد، در  حكومت و قدرت و ثروتامام زماني را كه به بهانه اش صاحب

زندان يا خانة امن زنداني يا تحت نظر بگيريد، جواب خدا و پيغمبر و 
  ....؟!امامانتان را چه خواهيد داد

در . ها را نزدندهاي جمع شده در جماران اين حرف هيچ يك از آخو
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 گشت، روشن ميشد  ميت حاضرين در مجلس توجهحقيقت اگر خوب به ني
كه اكثر آنها در ته دل مي خواستند به هر نحوي از شر امام زمان راحت 

منتهي كسي جرات ابراز آن را نداشت، مگر همان . بشوند، حتي با كشتن او
شيخ پير كه هم به صورت كتبي نظر خود را نوشته بود و هم در جواب 

شايد به نظر بسياري،  .كردابراز هاٌ نظرش را پرسش عضو شوراي رهبري شفا
اما واقعيت اين است كه جماعت آخوند براي . اين داستان باور كردني نباشد

  به چنگشان افتاده است، نه تنها حاضر مفت و مسلمحفظ حكومتي كه
زير پا بگذارند، بلكه بدتر از آن  ، و ايمان خود را، اگر مي داشتند، دينبودند

مگر نه اينكه در آغاز انقالب بعضي از همين آخوندها . كنند را نيز قبول
 سپردند كه اعدامشان كنند؟ مگر فرزندان خود را به جالدان حكومت

بهشتي و مطهري و مفتح و دهها و صدها نفر از سركردگان انقالب را همين 
 كسي كه همه چيز خود را از فرزند بنيانگذار رژيم را،مگر آخوندها نكشتند؟ 

  رساندند؟ نآن وضع فجيع به قتل اشتند، به او د
مي زنند، ديروز روضه » لمن الملك اليوم«اكثر آخوندهايي كه امروز

تحت نظر قرار دادن يا زنداني لذا . خوانهاي دوره گرد بي اعتباري بودند
كردن و حتي كشتن امام زمان براي اينگونه افراد كار چندان مشكلي 

سه دهه از حكومت خود هزاران ايراني را آنها در طول . شمرده نمي شود
قتل عام و صدها هزار از آنها را در جنگ به كشتن دادند و همين تعداد نيز 

داغدار و را ها ايراني همچنانكه ميليون. ت مردم گذاشتندمعلول روي دس
ماتمزده و ميليون ها ايراني ديگر را از خانه و كاشانه خود آواره و پراكنده 

لذا زنداني كردن يا كشتن امام زمان براي آنها . ن هم نگزيد و ككشا،كردند
  .مسألة مهمي نبود

مگر عثمان و علي و حسن و حسين و طلحه و زبير و صدها نفر از 
چرا پس  خاندان پيغمبر اسالم به دست همين مسلمان نماها كشته نشدند؟

ر همة كشت و كشتارهاي دوران اسالم براي خاط امام زمان را نشود كشت؟
حكومت و سروري و ثروت اندوزي بوده يا به علت به خطر افتادن اين نعمت 

  . هاي مجاني كه به چنگ آنها افتاده بود
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اگر امام زمان مي خواهد حكومت و سروري آخوندها را به خطر 
در اين ميان، تنها چيزي كه . بيندازد، چاره اي جز از بين بردن او نيست

چنانكه . ن و مذهب و  ايمان و عقيده استمطرح نيست، خدا و پيغمبر و دي
  .در گذشته نيز هرگز اين مسائل مطرح نبوده است

اما . جلسة آن روز ظاهراٌ بدون نتيجه گيري خاصي به پايان رسيد
 تصميم خود را تني چند از دست اندركاران اصلي نظامواقعيت اين بود كه 

 كه گرد آمدهآخوندهاي  حتي همين نمي خواستندمنتهي گرفته بودند، 
  .جريان امر قرار گيرندبودند، دررازها اكثرشان هم محرم 

  
   قتل طرح

بعد از خاتمة جلسه و رفتن گردآمدگان، اعضاء شوراي رهبري و تني 
چند از معتمدين به سالن ديگر رفتند تا به دور از چشم فضوالني كه 

 در .هميشه در بيت رهبري حضور داشتند به مشورت و رأي زني بپردازند
اين جلسه بود كه تصميم نهايي گرفته شد و طرح كشتن امام زمان به 
تصويب رسيد و كساني كه هر يك مي بايستي عهده دار اجراي بخشي از 

طرح از بين بردن امام زمان به همان شيوه . اين طرح باشند مشخص شدند
اي كه آخوند پير در اتاق خواب براي عضو شوراي رهبري شرح داده بود، 

 پيدا كردن آخوندي كه بايستي اين طرح را به انجام تنها و .ويب شدتص
  .برساند، باقي مانده بود

در بارة انتخاب قاتل نظر همة گردآمدگان اين بود كه شخص مورد 
نظر بايستي حتماٌ خودي و قابل اعتماد باشد تا مبادا موضوع بر مال گردد و 

ها صحبت شد و شخص ساعتدر انتخاب اين . باد رودآبروي رژيم بر تتمة 
روي در نهايت و نظر خواهي شد تا اينكه اسامي بسياري به ميان آمد 

  .همگي موافقت كردند» عاليجناب سياه پوش«
هاي ل هاي زنجيره اي و قتل اين شخص به خاطر تجربياتش در امر قت

 قرار شد اين ماموريت وانتخاب ، ديگري كه در داخل و خارج انجام داده بود
هر نيز  در مقابل .ان رژيم به آن بستگي دارد بر عهده او واگذار گرددكه كي
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امتيازي، چه مادي و چه معنوي كه مورد نظر او باشد برايش در نظر گرفته 
به دنبال آن نيز در بارة اقداماتي كه بايستي پس از قتل امام زمان . شود

وافق انجام گيرد تا نيمه هاي شب صحبت شد و در آن زمينه نيز به ت
يكي از اعضاء شوراي رهبري مأمور شد شخصاٌ با عاليجناب سياه  .رسيدند

   .دپوش به مذاكره بپردازد و رضايت او را جلب كن
  

  پوش سياه عاليجناب
  عاليجناب سرخ پوش ويجناب سياه پوش، بر خالف عاليجنابعال

از خاكستري پوش، بر سر زبان ها نيافتاده بود، چرا كه او هيچوقت رد پايي 
عاليجناب سرخ پوش و . خود در انجام ماموريت ها باقي نمي گذاشت

در حالي كه . خاكستري پوش در واقع طراح و تصميم گيرنده بودند
او در بيشتر قتل هاي سه . عاليجناب سياه پوش عامل و مجري طرح بود

اما نام او و كار او براي همگان . دهة گذشتة رژيم و پيش از آن دست داشت
او نيز مانند بسياري از سردمداران واقعي رژيم به ظاهر هيچ كاره . بودپنهان 

 نداشت، اما در باطن يكي از مهره شاخصيبه نظر مي رسيد و مقام و منزلت 
  . هاي اساسي رژيم اسالمي به شمار مي رفت

نخست كساني .  فقط براي دو گروه شناخته شده بوداين عاليجناب
يعني آنهايي كه او . مهوري اسالمي بودندكه گردانندگان واقعي حكومت ج

ديگر آنهايي كه به دست او به قتل مي . را به اين سمت برگزيده بودند
. به اين معنا كه مقتولين در حين جان باختن، او را مي شناختند. رسيدند

بي شك بسياري از اينكه او را در آن شرايط مي ديدند حيرت مي كردند، 
اين جناب، با مقام و منزلتي كه داشت، آدمكش چرا كه هرگز تصور اينكه 

  .كرد رژيم باشد به مغزشان خطور نمي
روشن است كه عاليجناب سياه پوش در مقابل  با اين شناخت،

پيشنهاد كشتن امام زمان، واكنشي منفي نمي توانست از خود نشان دهد، 
دوم . نخست ترس و وحشت از عظمت گناه اين ماموريت. مگر به سه علت

سه ديگر اينكه مبادا . فتن امتيازي كه ارزش چنين خطري را داشته باشدگر
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فجيع، پس از اين ماموريت زعماي رژيم براي سرپوش گذاشتن به اين عمل 
  .او را نيز سر به نيست كنند، چنانكه بسياري را چنين كردند

گفتگوي عضو شوراي رهبري با عاليجناب سياه پوش، در يكي از 
در آنجا ميان اين دو تن چه .  روز تمام طول كشيدباغات لواسان، يك

اما پس از آن كه عضو شوراي رهبري به بارگاه واليت . گذشت خدا مي داند
برگشت، با خوشحالي موفقيت خود را در جلب نظر عاليحناب سياه پوش به 
. همكاران خود اعالم كرد و ترتيبات انجام كار را نيز به اطالع آنان رساند

ديگر، برنامه هاي پس از قتل بود كه در اين باره نيز بررسي و مسألة مهم 
  .گفتگوهاي الزم صورت گرفت

گرفته شد، اين بود كه كذايي مهمترين تصميمي كه در اين جلسه 
اعالميه اي از طرف مقام معظم رهبري صادر گردد، مبني بر اينكه با تشريف 

اتي داده است كه ، ولي فقيه، ترتيبرمايي امام زمان، حجت ابن الحسنف
بزودي ادارة امور مملكت به حضرت حجت تقديم شود تا با تدبير و عنايت 

اعضاء جلسه تصويب كردند كه اين . ايشان مملكت اسالمي اداره شود
اعالميه به دليل كسالت مقام معظم رهبري توسط رئيس مجمع تشخيص 

 و  خوانده شود و تمام رسانه هاي خبريخطبة نمازمصلحت نظام در 
مامان جماعت نيز ا. نشريات نيز اين اعالميه را در سطح وسيعي پخش كنند

هاي جمعه در خطبه هاي خود، ضمن ابراز خرسندي از در مساجد و نماز
  .اين تصميم قاطعانه رهبر معظم، مشروحاٌ به اين موضوع بپردازند

 دومين تصميم مهم اين بود كه اخبار و احاديث مربوط به ظهور امام 
، بويژه بخش نهايي آن، يعني كشته شدنش به دست يك زن ريشدار زمان

ايراني مي بايستي در اسرع وقت به طرق مختلف و به صورت غير رسمي كه 
 به آگاهي مردم برسد تا همگان با نباشد،دست عوامل رژيم در آن آشكار 

يعني همة .  آگاه گردندخوداين مسأله آشنا و از آخر و عاقبت سرنوشت امام 
به دست دير يا زود ردم اين واقعيت را بپذيرند كه باالخره امام زمانشان م

  .يك زن ريشدار ايراني كشته خواهد شد
  دو روز بعد از ديدار عضو شوراي رهبري با عاليجناب سياه پوش، اين
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 شال و كاله كرد كه يكي از اجداد خود را به قتل برساند ،سيد اوالد پيغمبر
 او. يك مخمصة بسيار خطرناك نجات دهداليان را از تا شايد بتواند رژيم م

با تمام امكاناتي كه در اختيارش گذاشته بودند، مانند صيادي در پي صيد 
از تمام مقامات كشوري و لشكري و هم قبالٌ  ضمن اينكه .خود روان شد

اللهي ها خواسته شده بود با  مذهبي و نيز پاسداران و بسيجي ها و حزب
حضور و رفت و آمد امام زمان باشند و مراتب را به بيت هوشياري مراقب 

 كجايغرض اين بود كه با پيدا شدن امام زمان در هر . رهبري گزارش كنند
كشور، عاليجناب سياه پوش بتواند با هواپيما و هليكوپتر و ساير وسائل نقليه 
خود را به آن مكان برساند تا فرصت مناسبي براي انجام ماموريت خود به 

  .ست آوردد
او . مشكل اين بود كه امام زمان در هيچ جا توقف طوالني نمي كرد

پس از وارد شدن به يك منطقه، بي توجه به اينكه مستمعين او چند نفرند، 
داستان خود را مي گفت و سپس آنجا را ترك مي كرد و روز بعد در مكان 

اجراي در زماني كه او براي مردم صحبت مي كرد، . ديگري ظاهر مي شد
آنچنان  نيز محلدر زمان ترك . ماموريت نه ممكن بود و نه به مصلحت

  .كردنش به سهولت امكان پذير نبود شد كه پيدا ناگهاني از نظرها دور مي
عاليجناب سياه پوش با كمك عوامل رژيم، از همان روزي كه به راه 

ن سخنراني افتاد، بارها با لباس زنانه در مجالس او حضور يافت و پس از پايا
اما فرصت و موقعيتي كه بتواند ماموريت خود را به . نيز او را دنبال نمود

تا اينكه روزي در يكي از كوهپايه هاي غرب ايران، . انجام برساند پيدا نكرد
  . را تحت نظر قرار داده دور از مجلس سخنراني، امامبار ديگر و اين بار ب

 تني چند زن و مرد و بچه وركنار تپه اي با حضآن روز امام زمان در 
 از شير تازه اي خنانش به پايان رسيد، سمدتي كه پس از .صحبت مي كرد

اما . آنجا را ترك كردكه از يك گوسفند برايش دوشيدند، كاسه اي نوشيد و 
به سن و سالش خستگي به سراغش پس از عبور از چند تپه ماهور با توجه 

به زمين نشست و  در كنار درختي استراحت و رفع خستگيآمد و به منظور 
  . به خواب رفتبعد هم دراز كشيد و سپس 
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عاليجناب سياه پوش كه چندين روز به انتظار چنين فرصتي بود، به 
با پيدا شدن ساية زن چادر مشكي بر  . خود را باالي سر او رساندسرعت

  را گشود و با تبسم شيرينيشچشمانبه آرامي باالي سر امام زمان، امام 
اما خيلي زود خنده از لبانش محو شد و با . نگاهش را به صورت زن دوخت

 ديده كريهشديدن صورت اين زن كه ته ريش سياه او به خوبي در سيماي 
. مي شد، ياد آخر و عاقبتي افتاد كه آخوندهاي شيعه براي او رقم زده بودند

، قبل از امام زمان در همين لحظات كوتاه پس از پي بردن به واقعيت امر
  :اينكه زن ريشدار خنجرش را به قلب او فرو ببرد، با متانت و ماليمت گفت 

براي كشتن من نيازي نبود كه لباس زنانه به تن تو !  سيد-
 نا .بار به سراغ من بفرستند بپوشانند و اينطور خوار و ذليل و نكبت

 الم اسسالمتي من و تو از يك طايفه ايم و هر دو سيد و اوالد پيغمبر
  !!   به كمرت بزند نا سيدمانجد. هستيم

عاليجناب سياه پوش با تمام خباثتي كه در ذاتش بود، بيش از اين 
طاقت تحمل زهر تلخ زبان امام زمان را نياورد و به سرعت خنجرش را كه 
زير چادر پنهان كرده بود، بيرون كشيد و به سختي به قلب امام زمان فرو 

.  در تمام بدن امام زمان پخش شود خنجرد تا زهراو لحظه اي تĤمل كر. برد
گويي مي خواست خود نيز درد و رنج امام زمان را با تمام وجود خويش 

وقتي چنين احساسي در جان او آشكار شد، براي اينكه خيالش . حس كند
راحت شود، خنجر را بيرون كشيد و خرخره او را نيز مانند گوسفند قرباني 

رس و وحشت از عواقب جنايتي كه مرتكب شده بود، به پس از آن با ت. بريد
  . آنجا را ترك كردسرعت

 ساعتي بعد در حالي كه لباس زنانه اش را از تن به در كرده و به 
زمين پرتاب نموده بود، به سوي شهر حركت كرد تا هر چه زودتر خود را از 

شاره، انجام ضمن اينكه توسط تلفن همراه نيز با رمز و ا. اين منطقه دور كند
  .ماموريت و محل آن را به اطالع عضو شوراي رهبري رساند
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   زمان امام شدن جسد يداپ

بيست و چهار ساعت پس از كشته شدن امام زمان، جسد او توسطه 
كشف و موضوع به نيروهاي انتظامي اطالع داده محل تني چند از اهالي 

ش و به همان سرعت خبر آن نيز در اسرع وقت به مقامات رژيم گزار. شد
  . نيز دهان به دهان به گوش اكثر مردم ايران رسيد

مقامات كشوري و لشكري و اطالعاتي رژيم به سرعت دست به كار 
را خود براي تحقيق و بررسي چگونگي اين قتل فعاليت به ظاهر شدند و 

منطقه اي كه امام زمان آخرين بار در آنجا ديده شده و با مردم .  كردندآغاز
ن گفته بود از طرف ماموران انتظامي و اطالعاتي محاصره و پرس و جو سخ

            ر آن تكيه در اين ميان آنچه بيش از همه ب. و بازجويي از افراد آغاز شد
داري بود كه در زمان حضور امام زمان در آن مي شد، حضور يك زن ريش
  . حول و حوش ديده شده بود

 داشتند، مشخصات زن ريشدار را براي شاهداني كه به اين امر اشاره
، زن ريشدار، قدي نسبتاٌ آنهابه گفتة . مامورين بازجو به روشني شرح دادند

قد تيره رنگ چادر سياه و چار. تيره داشتبلند، چشماني سياه و پوستي 
سن او حدوداٌ پنجاه . گلدار به سر و كفش هاي كتاني خاكستري به پا داشت

  .ثه زني تنومند بودساله و از نظر جو چند 
 صبح آن روز او را ديده بودند كه به سمت ، نخستين بار،شاهدان

. اما در ميان جمع شدگان حضور نيافت. محل سخنراني امام زمان مي رفت
بسياري او را از دور ديده بودند كه به فاصلة زيادي از محل سخنراني امام 

وقتي كه . كشيدمي گويي انتظار كسي را . زمان، زير درختي نشسته بود
صحبت امام زمان پايان گرفت و محل را ترك كرد، آن زن نيز از جاي خود 

  . بر خاست و به سويي رفت و از نظرها پنهان شد
دو تن از اهالي نيز اين زن را پس از ساعاتي از خاتمة سخنراني ديده 
بودند كه به سرعت از تپه اي كه جسد امام زمان را در آنجا پيدا كرده 

  .از آبادي دور مي شد با شتاب ودند، سرازير بود و ب
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آنچه گفته شد تمام ماجرايي بود كه مأمورين پس از ساعت ها 
جستجو و تحقيق در محل، براي كشف آثار جرم و پي بردن به جزئيات 
حادثه به دست آوردند و گزارش كامل آن را براي مقامات و بخصوص بيت 

  . رهبري ارسال كردند
دن امام زمان با تمام ابعاد سهمگين آن بطور غير قابل خبر كشته ش

كمتر كسي از مردم ايران به سوگ . باوري با بي اعتنايي مردم رو به رو شد
ملتي كه پس از هزار و اندي سال ! عجيب بود. او نشستند و عزادارش شدند

 همه ساله به ، خودبراي كشته شدن امام حسين و سالروز وفات ديگر امامان
 ياري مي نشينند، در كشته شدن امام زمان، خود را عزادار احساس نمعزاد

بسياري نيز چنان از اين پيش آمد به . كردند و براي او اشكي نمي ريختند
گروهي از مردم با بي اعتنايي نسبت . خشم آمده بودند كه باور كردني نبود

  : به اين حادثه مي گفتند 
كند؟ كسي كه قادر به  دندش نرم مي خواست ظهور نچشمش كور،

حفظ جان خود نبود، لزومي نداشت كه پس از هزار و اندي سال پنهان 
دار ط يك زن ريشماندن خودي نشان بدهد و بعد هم به اين سادگي توس

 ! علم غيب دارند!مگر نمي گويند كه امامان از همه چيز آگاهند! كشته شود
ن واقعه نداشت و با پاي پس چرا اين امام كه صاحب زمان هم بود، خبر از اي

  !  بودندتدارك ديدهخود وارد قتلگاهي شد كه آخوندها برايش 
همين آخوندها كه با نام او . بهتر شد: گروه ديگري مي گفتند 

حكومت تشكيل داده اند، با كشتن او ثابت كردند كه هيچ حرمتي براي امام 
براي ما كه آنها را آخوندها از نام همة كساني . و پيغمبر و خدا قائل نيستند

 به وقتي هم. مقدس قلمداد كرده بودند، بهره بردند و به حكومت رسيدند
تا از آنها نداشتند، مانند امام زمان او را كشتند نيازي به رسيدند و هدفشان 

  . دستش خالص شوند
 با بسياري هم اين كشته شدن را به فال نيك گرفته بودند و

دن امام زمان، فعالٌ از دست اين يكي با كشته ش:  مي گفتند خوشحالي
اين امام نگاه  آخر و عاقبتاگر مردم اندكي با هوشياري به . راحت شديم
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.  دست ساير امامان نيز راحت شوند داشت كه ازكنند، اين شانس را خواهند
خوندهاست كه مي ماند، نجات از دست عمله و اكرة آنها، يعني خود آ آنچه

بخصوص اينكه با كشته شدن . خواهدميانگي و مرداين هم يك جو همت 
 لذا پس از اين نيازي .امام زمان، خوشبختانه غيبت كبري نيز از ميان رفته

  .  نمي توانند نايب داشته باشندامامان مردههم به نواب او نيست، زيرا 
   

    واكنش رژيم 
با حضور مقامات بلند پاية رژيم در اعضاء شوراي رهبري شب هنگام 

 در رختخواب بود، خبر كشته بيمار و كه همچنان ولي فقيهخواب اتاق 
 ه او به سبكشدن امام زمان را با تأسف و تألم به آگاهي او رساندند و ب

  . تسليت گفتندتبريك و» اسالم ناب محمدي«
ولي فقيه كه از ماجرايي توطئه قتل امام زمان بي خبر بود، با شنيدن 

ية او همگي شروع به ن نيز با ديدن گراين خبر به گريه افتاد و حاضرا
آخوندهايي كه نقشة قتل امام از عجايب روزگار اين كه  .گريستن كردند

، بيش از ديگران زجه مي زدند و خود را عزا دار نشان زمان را كشيده بودند
 قرار شد كه  با رهنمودهاي ولي فقيهپس از دقايقي سوگواري .مي دادند

به اطالع عموم به دست يك زن ريشدار ا ركشته شدن امام زمان خبر 
برسانند و از طرف ولي فقيه به همة مسلمين كه از اين حادثه عزادار هستند 

  . تسليت بگويندتبريك و 
صبح فردا از راديو ها و تلويزيون ها خبر كشته شدن امام زمان به 

طور رسمي طي بيانيه اي از طرف بيت رهبري به ه دست يك زن ريشدار ب
در راديو و تلويزيون ضمن اعالم اين خبر ناگوار براي .  رسيدعموم اطالع

همة مسلمانان، گويندة خبر گفت مقام معظم رهبري به مناسبت شهادت 
گويندة خبر كه يكي از . امام زمان، يك ماه عزاي عمومي اعالم كرده اند

: آخوندهاي وابسته به رژيم بود، در دنبالة اعالميه رهبر معظم افزود 
انطور كه از چندي پيش اعالم شده بود، مقام معظم رهبري تصميم هم

به حجت ابن را  ادارة امور مسلمينگرفته بودند كه با مراسم ويژه اي 
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 كه گويا مشيت الهي بر بسپاردالحسن العسكري، صاحب زمان و ولي عصر 
اين نكته را به سخنان خود گوينده  نيز خبردر پايان . اين امر قرار نگرفت

محل و زمان خاكسپاري تعيين و جسد امام زمان با افه كرد كه به زودي اض
   .به خاك سپرده خواهد شد با حضور ولي فقيه ويژه ايمراسم 

به دنبال آخوندي كه خبر را اعالم كرد، برنامه و رشته سخن افتاد به 
دست تني چند از آخوندها كه به همين مناسبت ميز گردي تشكيل داده 

 از آنها نيز به قدر فهم و درك و معرفت خود، در بارة حادثة هر يك. بودند
كردند و تا توانستند در ميان افاضات خود،  سخنرانيكشته شدن امام زمان 

به ياد كشته شدن امام زمان گريستند و از بينندگان نيز خواستند كه براي 
   .امام زمان شهيد خود اشك بريزند

به دور از چشم مردم به نزديكترين فرداي آن روز جنازة امام زمان را 
غسالخانه در يكي از گورستانهاي شهر بردند، غسل دادند، كفن پوشاندند و 
به تابوت نهادند و همان روز او را بدون سر و صدا و اطالع مردم به طور 

  . پنهاني به قم و حرم معصومه منتقل كردند
ن خاكسپاري  طي اعالميه اي ديگر از جانب مقام رهبري، زمابعدروز 

زمان خاكسپاري صبح . و محل دفن امام زمان را به آگاهي مردم رساندند
در اين اعالميه از . روز جمعه و محل دفن مسجد جم كران، تعيين شده بود

همة ملت مسلمان ايران درخواست شده بود كه همزمان با مراسم اقامة 
هستند در نماز نماز ميت توسط ولي فقيه، آنها هم با اين نيت در هر كجا 

  . روز جمعه شركت كنند
 جم كران گذاشته مسجدبا توجه به اينكه قرار بر دفن امام زمان در 

از همان روز اين آبادي در اختيار پاسداران قرار گرفت تا هم از . شده بود
اياب و ذهاب به اين مكان جلوگيري كنند و هم بتوانند آنجا را براي انجام 

آنطور كه از طرف نيز برنامه مراسم . ماده سازندمراسم رسمي خاكسپاري آ
مردم مسلمان و اطالع به  شرح زير، به تنظيم شده بودهيأت خاكسپاري 

   : شدرساندهداغديدة ايران 
 تابوت حامل جنازة امام زمان صبح روز جمعه با تشريفات خاصي -
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از  علمية حوزه هايو طالب توسط آيات عظام و علماي اعالم و مدرسين 
  .خواهد شدم تا جم كران روي دوش حمل ق

 شخص ولي فقيه و زمامداران رژيم نيز در جم كران حضور خواهند -
يافت و با نزديك شدن تابوت حضرت حجت به جم كران، به استقبال آن 

  .خواهند رفت
 نماز ميت را بر جنازة امام زمان، شخص ولي فقيه اقامه خواهند -

  . يشان خواهد بودكرد و تلقين ميت نيز بر عهدة ا
 . جنازه توسط دو تن از سادات بلند مرتبه به قبر نهاده خواهد شد-

ضمناٌ از طرف مقام رهبري از روحانيون طراز اول شيعيان عراق و لبنان و 
يز به صورت رسمي افغانستان و پاكستان و هند و مالزي و ساير كشورها ن

   .سپاري شركت كنند تا در صورت تمايل در مراسم خاكدعوت به عمل آمد
اگر چه از همان زماني كه عزاي عمومي يك ماهه اعالم شد، با تالش 

در اغلب شهرهاي ايران مجالس عزاداري و و مقامات محلي روحانيون 
سوگواري به راه افتاده بود، اما با انتشار خبر خاكسپاري، اين مراسم شور و 

  . هيجان بيشتري پيدا كرد
يت امام زمان و شنيدن سخنان وي از مردم كه چند روزي با رو

سوي گروه كثيري از زائران چاه جم كران روزنة اميدي پيدا كرده بودند، با 
شنيدن خبر كشته شدن و كفن و دفن او، نه تنها اميدشان را از دست 
دادند، بلكه نسبت به مقام و منزلت و ارزش و اعتبار وي نيز به شك و 

امام اين نسل اندر نسل به انتظار ظهور براي مردمي كه . ترديد افتادند
بودند و شب و روز در نمازهاي پنجگانة خود ظهور او را طلب مي كردند، 
قابل قبول نبود كه اين امام پس از هزار سال غيبت ظهور كند و به فاصلة 
كوتاهي و قبل از اينكه به قول و قرار خود عمل كند و به وعده ها و 

مة عمل بپوشاند، مفت و مسلم و آنهم به دست نويدهايي كه داده است، جا
  .يك زن ريشدار كشته شود

داستان كشته شدن امام زمان، با همة تالش هايي كه توسط مقامات 
رژيم و آخوندهاي وابسته به كار برده مي شد كه طبيعي و مطابق احاديث 
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و روايات معتبر جلوه دهند و مردم را قانع كنند، به گوش كسي فرو نمي 
  . سر و صداي اكثر مردم، حتي مردم عامي و قشري نيز بلند شده بود. رفت

 هزار و بيش از كه چرا امام زمان كه  مردم اين بودبيشترين پرسش
، وقتي ظهور كرد كه نواب ايشان نشده بود ظهور بهچند صد سال حاضر 

       فريبصاحب مملكت و حكومت شده اند؟ آيا او نيز مانند مردم ايران 
امام زمان هم آيا است؟  سرش كاله رفتهرا خورده و  هاي آخوندها دهوع

ن مملكت ايرا « ساز كرده اند كهبعضي از آخوندهااين سخن بي معنا را كه 
و براي تصاحب مملكت خود و رسيدن به كرده  است، باور »صاحب زمان

 بود؟ آيا واقعاٌ امام زمان فكر مي كرد سردمداران رژيم نموده ظهور سلطنت
اسالمي، همينطور مفت و مسلم اين مملكت ثروتمند و مردمان ساده لوح و 

  او مي سپارند كه بيايد و سلطنت كند؟دست خوش باور ايران را به 
ا در همين زمينه تعريف حكايت جالبي رايراني  صاحبنظرانيكي از 

پس از واقعة كربال و كشته شدن امام حسين و :  مي گفت مي كرد و
سپاهيان يزيد، بسياري از مردم كوفه تحت تأثير اين بستگانش توسط 

واقعة غم انگيز و اينكه نسبت به او بي وفايي كرده بودند، در صدد 
  . خونخواهي بر آمدند

او با زين العابدين فرزند . مختار ابن ابو عبيد ثقفي يكي از آنها بود
رس اما سيد سجاد كه هنوز ت. حسين تماس گرفت كه به اسم او قيام كند

رهايش نكرده بود، و در عين حال گريبانش را  كربال قتل عامو وحشت 
مي نوازيد، زير بار  با غنائم بي حد و حصر خود وي را نيزوقت خليفه 

مختار ناگزير شد دست به دامان محمد بن از اينرو، . پيشنهاد او نرفت
رط  پيشنهاد مختار را با اين شاو. حنفيه، فرزند علي ابن ابيطالب بشود
قيام كند، اگر پيروز » مهدي موعود« پذيرفت كه مختار به نام او، به عنوان

محمد بن واقعيت اين بود كه . شد، او رهبري نهضت را بر عهده بگيرد
 مانند برادرش حسين با وعدة مختار و كوفيان دو دوزه نمي خواستحنفيه 

  .باز جان خود را به خطر بيندازد
و به نام وي قيام كرد و پيروز شد و  مختار شرايط او را پذيرفت 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢٣٦ 

  . تشكيل داد) محمد بن حنفيه(حكومتي به نيابت مهدي موعود
شال و با خوشحالي محمد بن حنفيه با شنيدن خبر پيروزي مختار 

كاله كرد كه به كوفه برود و حكومت را بنا به عهد و پيماني كه با مختار 
 كه بودود كه مختار رندتر از آن اما غافل از اين ب. بسته بود در اختيار بگيرد

به ديگري، حتي بود حكومتي را كه به تدبير و شمشير خود به دست آورده 
  .بود، تسليم كند به محمد بن حنفيه كه به اسم او قيامش را راه انداخته

، ن حنفيه براي عزيمت به كوفه از تصميم محمد ببا آگاهي مختار
 در ميان مردم پراكند كه مهدي براي ممانعت از حركت او اين شايعه را

هر مسلماني . موعود كسي است كه شمشير و خنجر بر او كارگر نمي شود
شمشير و خنجر امتحان موظف است كه مدعي مهدي بودن را با ضربات 

، مهدي موعود است وگرنه نمرد مدعي از ضربات شمشير و خنجر اگر. كند
  .دروغگوست

،  شرط مختار آگاه شداز تعيينهنگامي كه محمد بن حنفيه  
از اينرو از . دانست كه مختار كسي نيست كه حكومت را به او واگذار كند

سفر به كوفه خود داري كرد و گذاشت مختار حكومتي را كه به بهانة 
  .مهدويت او به دست آورده بود براي خود نگهدارد

با اين . اگر چه اين داستان كهنه است و به زمانهاي دور بر مي گردد
. ال معلوم نيست، چرا محمد ابن الحسن العسكري توجهي به آن نداشتهح

فقيه تفاوتي وجود دارد؟ آيا به فكرش آيا فكر مي كرد ميان مختار و ولي 
هم مانند مختار فقط از نام  كه خميني و ولي فقيه ثاني، نرسيده بود

  كرده اند؟ حكومت استفاده به براي دستيابي مهدويت و نيابت از او،
 گير و دار همين بگو مگوهاي مردم، روزي در يك برنامة تلويزيوني در

كه با حضور جمع كثيري از آخوندهاي پر پشم و ريش و با عمامه هاي سياه 
  :  با تلفن پرسيدشخصيو سفيد تشكيل شده بود، 

قدرت و  اين چگونه است كه حكومت جمهوري اسالمي با همة -
چرا اجازه داد زن  ن را حفظ كند؟توانمندي خود نتوانست جان امام زما

ريشداري سر او را گوش تا گوش ببرد؟ مگر سربازان گمنام امام زمان مرده 
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  ... مگر پاسداران جان بر كف انقالب خواب بودند؟بودند؟
  : يكي از آخوندهاي حاضر در اين ميز گرد پاسخ داد 

تقاد اگر شما به صاحب زمان اع. ما كه علم غيب نداريم! برادر عزيز
داريد، بايد بدانيد كه همان بزرگواراني كه امام زمان را براي ما تعريف و ما 

 ده اند، همانها هم در كتابهايدعوت كرمغفور  آن مرحومرا به پيروي از 
             كشته شدن حضرت را به دست يك زن ريشدار ايراني به ما خبر خود 

واران به امام زمان اعتقاد پيدا ما به استناد نوشته هاي اين بزرگ. داده اند
ها ايمان داشته آنروايات پس در كشته شدن ايشان هم بايستي به . كرده ايم

هاي الهي است كه  چه كسي مي داند، شايد اين هم يكي از حكمت. باشيم
درست مانند حكمتي كه ميان حضرت . ما بندگان از آن بي خبر هستيم

آخوند آنگاه داستان  . پيش آمدموسي عليه السالم و حضرت خضر پيغمبر
سوراخ كردن كشتي، كشتن كودك و مرمت ديوار خرابه را توسط خضر 
پيغمبر كه فرياد موسي را به آسمان برده بود، شرح داد و نتيجه گرفت كه 

ما ناچاريم مانند موسي .  حكمتي داردتماٌ كشته شدن امام زمان نيز چنانح
  .ضاي خدا عمل نكرده ايمآن را بپذيريم در غير اين صورت به ر

پس از پايان سخنان اين آخوند، يكي ديگر از آخوندها رشته سخن را 
  : به دست گرفت و با تأئيد مطالب همپالگي خود گفت 

 امام زمان عهده دار نايب معظمخوشبختانه ما در زماني هستيم كه 
 خداوندگار تبارك و تعالي اين شانس را به ما. ادارة امور مملكت ماست

ولي . شيعيان عطا فرموده كه نايب امام زمان را در ميان خود داشته باشيم
فقيه ما كه تا ديروز تحت رهبري و عنايت ولي عصر امور مملكت ايشان را 
اداره مي كردند، از اين به بعد همة وظايف حضرت را شخصاٌ بر عهده 

گردن خواهند داشت و تمام تكاليفي را كه بر گردن امام زمان بود، به 
ما . انجام خواهند رساندت و يك به يك با درايت خود به سرخواهند گرف

 بايستي خدا را شكر گزار باشيم كه نايب امام زمان را براي ما زنده نگه
. داشته است كه با از ميان رفتن امام زمان امور مسلمين تعطيل نماند

نها شكرگزاري ديگر ما به اين جهت است كه حضرت ولي امر مسلمين ت
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نايب ايشان هستند كه پس از نواب خاص كه حضرت را زيارت كرده بودند، 
به حضور ايشان رسيده و مستقيماٌ رهنمودهايشان را براي ادارة امور 

من از همة مردم كه در كشته شدن . مسلمين از شخص ايشان گرفته اند
امام زمان، داغدار و عزادار هستند، مي خواهم كه پس از اين در 

شهيدمان، سالمتي و زمان ايشان، ضمن فرستادن فاتحه براي امام نمازه
  .طول عمر ولي امر مسلمين را نيز از درگاه احديت تمنا و مسئلت كنند

*  
بحث و گفتگو در بارة ماجراي ظهور و كشته شدن امام زمان پاياني 

اينكه پس از كشته شدن وي، و . نداشت و در همه جا سخن از آن بود
همه به ويشان ظهور او و از ميان رفتن ظلم و ستم بود، مردمي كه آرز

چه بايستي حيرت افتاده و در كار خود فرو مانده بودند و نمي دانستند 
بكنند؟ با هر بينشي كه به اين مسائل نگاه كنيم، ناچاريم حق را به مردم 

چرا كه قرنها اين مردم را به بهانة امام زمان فريب داده و هر چه . بدهيم
بعد از هزار و اندي سال . سته بودند به نام او به گوش آنها خوانده بودندخوا

هم كه امام زمانشان ظاهر شد و اميدي در دل مردم پديد آورد، ناگهان خبر 
بنابراين، مردمي كه او را حالل مشكالت خود مي . دادندرا از كشته شدن او 

هايي كه  حرف و حديثكنند؟ جز نا باوري به او ودانستند، چه مي توانستند ب
  برايشان رديف كرده بودند؟

 دو ديدگاه متفاوت ،مردم در برابر حوادثي كه رخ داده بودبيشتر  
كردند هر چه تا به امروز ها اين بود كه فكر مي  آن ديدگاه نخستين.داشتند

ديدگاه ديگر اين بود كه هر . در بارة امام زمان به آنها گفته بودند، دروغ بوده
يعني در تمام اوقات همة . مروز به آنان مي گويند، دروغ استچه كه ا

  . شريعتمداران به مردم دروغ گفته و آنان را گمراه كرده اند
مسألة ديگري كه در اين ميان مطرح و حائز اهميت بود، سخنان خود 

مردم پس از ساليان دراز كه به وجود امام زمان به شرحي كه در . امام بود
ة شيعه آمده است، باور كرده بودند، از زبان خود اين امام كتب بزرگان طايف

مضافاٌ اينكه . شنيدند كه هر چه در بارة او گفته شده، نادرست بوده است
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اين امام خود اعتراف كرد كه هيچ ارتباطي با ايران و ايرانيان نداشته و 
ري با اين وجود، اكنون كه او كشته شده است، باز هم متوليان شيعيگ. ندارد

آنها براي اينكه بهانة امام زمان را از دست . دست از سر او بر نمي دارند
 و .ندهند، آهنگ نايب ايشان را مي نوازند و سرود ولي فقيه را مي خوانند

 نا آگاهمي خواهند اين بار بدون امام زمان و تنها به بهانة نايب او، سر مردم 
  .باز كرده اند، تعطيل نشودايران را گرم كنند تا دكان فريب و ريايي كه 

دو حربه به  با  آخوندها از آغاز ماجراي ظهورهمانطور كه گفته شد،
 نخست با مطرح كردن محل ظهور كه مكة : بر خاستند رويارويي با آن

دومين مطلبي كه به ميان كشيدند و در اذهان مردم پراكندند، . معظمه بود
  .يراني بودداستان كشته شدن او به دست يك زن ريشدار ا

 اگر چه در بخش نخست رويارويي موفقيت چنداني نصيب آخوندها 
به .  اما در بخش دوم به خيال خودشان نقطة ختمي به مسأله گذاشتند.نشد

همين علت هم پس از كشته شدن امام زمان به سرعت دست به كار شدند 
لي امر و با انتقال جنازة او به قم و پخش برنامة كفن و دفن او با حضور و

  .خاتمه دهندغائله به اين مسلمين و نايب امام زمان كوشيدند تا 
  

   اريپخاكس
 رژيم براي هر چه بيشتر با شكوه جلوه دادنبا پيش بيني هاي 

مراسم خاكسپاري امام زمان، از همان روز سه شنبه جاده هاي متصل به قم 
رو و صدها خوداسدار و بسيجي همراه با و جم كران با هزاران تن از افراد پ

طور مطلق تحت كنترل وزارت ه رفت و آمد ها هم ب. زره پوش مسدود شد
  .  قرار گرفت و پاسداراناطالعات

صبح روز جمعه، همة آيات عظام و علماي اعالم و مدرسين و كلية 
اسر كشور به ترتيب تقدم در كنار حرم تطلبه هاي حوزه هاي علمية در سر

 همه آخوند در مراسم تشييع جنازة امام حضور اين. معصومه حاضر بودند
.  به اين مراسم بودعظمت بخشيدنزمان نشان دهندة تالش رژيم براي 

         بخصوص دهها هزار آخوند و طلبه كه مثل كرم در اين مراسم وول 
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، به اين مي كردند خود را صاحب عزا قلمدادنيز مي خوردند و هر يك 
ران پاسدار نيز از درب ورودي حرم هزا. مراسم عظمت بيشتر مي بخشيد

معصومه به سوي جم كران جاده اي به عرض ده متر باز كرده و در دو طرف 
  .  بودند تا مسير حركت جنازه باز و تحت كنترل باشدبه صف ايستادهآن 

. مراسم با گشودن درب حرم معصومه توسط متولي آن آغاز شد
با اين . مام به داخل حرم رفتنددوازده نفر از آيات عظام به نشانة دوازده ا

دقايقي بعد، اين آيات پير در .  در فضا حاكم شدغم انگيزيحركت، سكوت 
حالي كه عمامه هاي خود را باز و به شانه هايشان آويخته بودند، تابوتي را 

 آياتي از قرآن بر آن زردوزي كهكه با پارچة ابريشم سبز رنگ پوشانده بودند 
مردم، چه آخوند و چه غير آخوند، چه زن و . ن آوردندشده بود، از حرم بيرو

چه مرد كه از دور و نزديك شاهد حمل جنازة امام زمان بر شانه هاي اين 
آيت اهللا هاي پير بودند، همه يك صدا و يكپارچه نخست به شيون افتادند و 

  .  گفتن پرداختند»ال اله اال اهللا«بعد بهكشيدند و  »اهللا و اكبر« سپس فرياد
خاك به سر ريختن ها، پيراهن به تن دريدن ها، به سر و صورت خود 

صداي .  بيشتر مي دادغم و اندوه ،سيلي زدن ها و غيره نيز به اين مراسم
بودند، بيش از همه بلند و جدا از مردان شيون زناني كه به دور از معركه 

   .مي كردبارتر  بود و گريه و زاري مردان نيز صحنه را غم انگيزتر و اندوه
مريض و آيات عظام كه جنازه را حمل مي كردند، همگي پير و 

آنها با تأني تابوت را در مسيري كه . بيشترشان با عصا راه مي رفتند
اما پس از طي مسافتي . كردندمي پاسداران برايشان باز كرده بودند حمل 

ابوت نه چندان طوالني يك يك آنها به دليل پيري و ناتواني جسمي از زير ت
بعد هم نوبت به علما رسيد و . خارج شدند و جاي خود را به ديگران سپردند

تابوت به شانه هاي آخوندهاي جوان و نه چندان طوالني پس از مدتي 
 در تمام مدت هميشه دوازه نفر به به صورت نمادينو .  نهاده شدطالب

وازدهم، خود ي، نفر دبه قول شاهد. زير تابوت بودندنشانة تعداد ائمة اطهار 
امام زمان بود كه هم در تابوت غنود بود و هم در حمل جنازة خود زير 

  .  و به حال خود گريه مي كردداشت و اشك مي ريختقرار تابوت 
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مسافت ميان قم و جم كران آنقدر كوتاه نبود كه به اين زودي ها طي 
كه شود، اما آنقدر آخوند و طلبه در مراسم تشييع جنازه حضور داشتند 

  .كمترين اشكالي در حمل جنازه پيش نيامد
 كه ثوابكار هستند با سرعت به مسلمانانيروايتي وجود دارد كه جنازة 

در اين جا نيز، پس از اينكه جنازه به دوش آخوندهاي . سوي قبر مي رود
 .تابوت بيشتر شدجوان و طلبه هاي قبراق گذاشته شد، سرعت حركت 

مردمي كه پشت تابوت حركت مي كردند و بخصوص اينكه حاملين تابوت و 
كه  »ال اله اال اهللا« ايستاده بودند با گفتنحمل جنازهكساني كه در مسير 

معموالٌ در موقع حمل جنازه مسلمانان ادا مي شود، سبب تهييج حمل 
 را تندتر و بلندتر بردارند تا ثابت كنند شانكنندگان تابوت مي شد كه قدم

ت ثوابكار استكه مي.  
س از ساعاتي تابوت به نزديكي جم كران رسيد؛ جايي كه ولي فقيه پ

آنها نيز با برداشتن . انتظار بودند از ساعاتي پيش در شاعوان و انصاربا 
هم عمامه از سر و آويزان كردن آن بر گردن در حالي كه كفشهاي خود را 

 ،طابق سنتبه احترام جنازة امام زمان از پا در آورده و بسياري از آنها نيز م
خاك و كاه به سر و صورت خود پاشيده بودند، حدود هزار متر به پيشباز 

 گرفته و به دوش طلبه هاجنازه رفته و با رسيدن به تابوت آن را از دوش 
جنازه را به سوي جم كران حمل » ال اله اال اهللا«با ذكرو . خود گذاشتند

   .كردند
ابوت نبود، پس از چند ولي فقيه كه از نظر جسماني قادر به حمل ت

ريزان  تابوت آرام و اشك پشت سپرد و خود در ديگريمتر جاي خود را به 
مسجد و پس از زماني جنازة به . ، راه افتادو سينه زنان به رسم آخوندي

تابوت را به آرامي به زمين . رسيدكه پيشاپيش آماده كرده بودند محل دفن 
  .و رو به قبله گذاشتند

ريان معروف قرآن به كنار تابوت آمد و با صداي  يكي از قانخست
پس از آن به امامت ولي . خوش خود آياتي از كالم اهللا مجيد را تالوت كرد

  .شدداده فقيه نماز ميت خوانده شد و توسط خود او به ميت تلقين 
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وقتي خواستند جنازه را به قبر بگذارند، به درخواست رئيس مجمع 
ة قضائيه قسمت باالي كفن را باز كرد و از تشخيص مصلحت نظام، رئيس قو

آيات عظام و علماي اعالم و مدرسين متشخص حوزه ها خواست كه به 
جنازه نزديك شوند و صورت امام زمان را رويت كنند تا بتوانند مرگ او را 

  .براي مقلدين و طلبه هاي خود گواهي دهند
ئيه، اين بازي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس قوة قضا

  . داستان مردن امام حسن عسكري را تداعي مي كرد
وقتي حسن عسكري در اثر بيماري  : آمده استمورخين در كتب 

 خليفة عباسي برادر خود»  المعتمد علي اهللا«طوالني و بي درمان در گذشت
  .را براي خواندن نماز بر جنازة او فرستاد»ابو عيسي بن متوكل «

از رندان زمانه بود، براي اينكه فردا پيروان  برادر خليفه كه خود يكي 
از نهادن جنازه به گور، قبل . حسن عسكري نگويند كه امامشان نمرده است

 را در معرض تماشاي همگان قرار داد تا سر كفن او را باز كرد و صورت وي
  . ببينند كه حسن عسكري مرده است

ه دست كاري كه به پيشنهاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ب
  .رئيس قوة قضائيه انجام گرفت، درست شبيه كار برادر خليفه عباسي بود

ظام صورت امام زمان و بعد از اينكه بسياري از آخوندها و مقامات ن
 ايشان را ديدند، كفن او را از نو بستند و توسط دو تن از خرخرة بريده شدة

  .دندآيت اهللا ها، جنازه بر قبر نهاده شد و سپس قبر را پوشان
اولين مشت خاك توسط ولي فقيه بر قبر امام زمان پاشيده شد كه به 

بعد از او نيز آخوندهاي حاضر به . همراهش فاتحه اي غليظ هم نثار او كرد
 ريختند و فاتحه اي ر كدام مشتي خاك بر مزار امامترتيب مقامشان ه

 ايجاد پس از زمان كوتاهي تپه اي بزرگ از خاك روي قبر. برايش فرستادند
شد كه نشان دهندة شركت همة آخوندهاي دست اندركار رژيم در به خاك 

به عبارت ديگر امام زمان شيعيان با نماز . سپردن امام زمان شيعيان بود
تي كه ولي فقيه بر جنازة او اقامه كرد و پاشيدن مشتي خاك سرد بر گور مي

دفون و فاتحة او ، براي هميشه زير خاك مفرستاداو و فاتحه اي كه برايش 
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  ! پايدار بمانداوبا اين خيال كه حكومت و زعامت نواب . خوانده شد
هزار و دويست و اندي سال پيش، يعني از سال دويست و شصت 

از  »عثمان بن سعيد عمري« هجري قمري، شخص عرب شيادي به نام
قبيلة بني اسد به خاطر سودجوئي، با اين دروغ بزرگ كه امام حسن 

، بدعتي كرده اند از نظرها پنهان  او راند خردسالي دارد كهعسكري فرز
 در تمام اين سالهاي دراز با دستاويز قرار دادن گذاشت كه مشتي شياد ديگر

    .خوشباوري مردم سوء استفاده كنند از ساده لوحي و آن دروغ
همان اعراب هزار و چند صد سال گروهي از بازماندگان امروز هم 

 تا بدعت ديگري ند اين نماد دروغين را به خاك سپردپيش با همان هدف،
   .دند و اين معركه را به گونة ديگري راه ببرنرا پايه ريزي كن
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 رژيم جمهوري اسالمي با كشتن و كفن و دفن امام سردمداران
نسبت به اعتقادات مذهبي ت باطني و بي ايماني دن نينشان دازمان، ضمن 

بركات ظهور  مانند امام زمان كه دائم خيرات و ي، حتي به نماد مقدسخود
 گسترده اي را آغاز كردند  وسيع وخواندند، تالش او را به گوش مردم مي

تصور آنها اين بود . غائلة را با خاكسپاري او پايان يافته قلمداد كننداين كه 
 پي آمدهاي اين ماجرا عواقبه با بگير و ببند، بزن و بكش، مي توانند از ك

 و به پايان نشداما، قضايا به گونه اي كه آنها مي خواستند  .مصون بمانند
.  به دو نهاد ريشه دار مردم گره خورده بود چرا كه اين بار مسألهنرسيد،

و حس ميهن تنخست نهاد مذهب و عمق اعتقادت مردم و نهاد ديگر ملي 
از اينرو ماجراي ظهور را نمي توانستند با فريبكاري هاي . پرستي آنان بود

 بخصوص اينكه امام .معمولي و موعظه هاي آخوندي رفع و رجوع كنند
زمان مطابق احاديث و رواياتي ظهور كرده بود كه بيش از هزار سال 

. را از خدا بطلبندآخوندها به استناد آنها، مردم را وامي داشتند كه ظهور او 
وعده هاي خيالپرورانه اي همراه  ها مي بايستي بهظهوري كه بنا به گفته آن

در . به صورت يك اميد و آرزو در آمده بودد كه تمامي اينها براي همة باش
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حالي كه در ماجراي ظهور چنين نشد و هيچ يك از آن وعده ها عملي 
ز ماجراهاي ظهور به وقوع نگاهي كوتاه به پي آمدهايي كه پس ا. نگرديد

پيوسته يا در شرف تكوين بود، خبر از حوادثي مي داد كه غير قابل پيش 
  .بيني بود

*  
درست همزمان با آخرين مشت خاكي كه بر مزار امام زمان پاشيده 
شد و مراسم خاكسپاري او به پايان رسيد، من خود را در قبر و در كنار 

در همان لحظه جبرئيل . م زمان يافتمجسد به كفن پيچيده و خاك آلود اما
  :امين نيز در قبر ظاهر شد و با تبسم شيريني گفت 

.  شده بود صورت گرفتپيش بيني ماجرا همانطور كه ، تا اينجا-
نت سپس خطاب به من گفت به تو تبريك مي گويم كه به اين خوبي به طي

: ، و افزود اكنش آنها را پيش بيني كرده بوديآخوندها آشنايي داشتي و و
برخيزيد تا از اين قبر تنگ و تاريك بيرون برويم و . حال جاي درنگ نيست

حوادثي كه پس از اين اتفاق خواهد افتاد، تماشا كنيم و ببينيم كه سرانجام 
  .به كجا خواهد كشيدكار اين دغلبازان 

به محض پايان سخن او، هر سه از قبر بيرون بوديم و بي آنكه به 
 حظه به مكاني و محفلي و مجلسي سر               شويم، هر لچشم كسي ديده

مي زديم و ناظر و شاهد حوادثي بوديم كه در گوشه و كنار مملكت به 
  .اصطالح صاحب زمان در شرف تكوين بود
 و تالش مذبوحانه اي كه انجام بر خالف پندار سردمداران رژيم

خصوص كشته شدن او دادند، مردم با آگاهي از ماجراي امام زمان، بمي
آنها چه در تنهايي خود .  بودندو هيجان زدههمچنان دچار حيرت و شگفتي 

و چه در جمع دوستان و آشنايان تمام فكر و ذكرشان به اين ماجرا مشغول 
اينكه چرا ظهور امامشان اينطور بي خير و بركت از آب در آمد؟ چرا با . بود

هم بر خالف ميل او در آسمان بودن نايب او در رأس حكومتي كه پشه اي 
حوزة حاكميت وي قادر به پرواز نيست، امام زمان را اين طور مظلومانه 

دند و پرسش در پي پرسش بود كه همه از خود و از ديگران مي كر كشتند؟
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آخه مگه « آغاز مي شد و با جملة »چرا؟« ها بابدون استثناء نيز همه پرسش
  .  پاسخي نبود كه كسي را قانع كندپاسخ ها هم. پايان مي گرفت» ميشه؟

طبقات مختلف مردم با ديدن و شنيدن ماجراهايي كه با ظهور امام 
با اينكه . زمان اتفاق افتاده بود، واكنش هاي متفاوتي از خود بروز مي دادند

، اما بنماياندرژيم با سركوبي شديد تالش مي كرد كه موضوع را پايان يافته 
ان يافته تلقي نمي كردند، بلكه تمام تالش خود را بر مردم نه تنها آن را پاي

دست كم آن گذاشته بودند كه از رمز و راز اين قضية سر در بياورند و 
  .بدانند چه دست هايي پشت سر ماجراي كشته شدن امام زمان بوده است

آگاهي عامه مردم از جرياناتي كه اتفاق افتاده بود، منحصر به 
 كامالٌ ه هاي خبري داخل كشور پخش مي شد كهخبرهايي بود كه از رسان

با اينكه رسانه هاي خبري خارج كمابيش رخدادهاي جم . كنترل شده بود
          كران را به صورت كامل پخش مي كردند، اما تعداد كساني كه به اين 

در اين ميان تنها كساني كه . رسانه ها دسترسي داشتند بسيار محدود بود
جرا را ميان مردم مي بردند و پخش مي كردند، زائران، كامل اين ماخبر 

  .يعني رويت كنندگان امام زمان بودند
  

  زائران جم كران
مردم ساده دل و خوش باور ايران كه در اثر تلقينات دراز مدت 
شريعتمداران مذهب خود، حدود سي سال پيش حكومت و ادارة امور 

 اين طايفه كه آن د فهميدند،ا سپرده بودند، خيلي زومملكت خود را به آنه
همه دم از عدل و داد اسالمي مي زدند، چه تبهكاران بي دين و ايماني 

مام زمان، اين اميد را با اين حال، آنها پس از شنيدن خبر ظهور ا. هستند
 كه با ظهور او شايد بتوانند از دست اين حكومت پر از فساد پيدا كرده بودند

مدهاي اين ظهور چيزي نبود كه ا پي آام. و تباهي نجات پيدا كنند
 كشيده شدندبه همين علت هم اكثر مردم به اين باور . انتظارش را داشتند

كه ظهور امام زمان نيز مانند حكومت اسالم ناب محمدي آخوندها بي خير 
  . و بركت است
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 كه تعدادشان هم اندك نبود، بر عكس بر اين باور بودند كه گروهي
 خود بزرگترين خير و بركت را براي ايرانيان به ارمغان امام زمان با ظهور

به نظر اين عده نخستين طليعه خير و بركت ظهور وي آن بود . آورده است
را به صدا در آورده و ايرانيان ناقوس بيداري » مام وطن«كه او به پيروي از

او بود كه از گرد آمدگان . آن را به دست رويت كنندگان خود سپرده است
 مردم سفر كنند و رخدادهاي آن آگاهي دادن بهران خواست تا براي جم ك

  . برسانندمردمرا به گوش 
ماجراي ظهور امام زمان با رويت كنندگان او، به اين ترتيب بود كه 

 پس از پايان چنانكه ديديم،. دگره خورد، گرهي كه از هم جدا شدني نبو
ن، اين آبادي را ترك دادرسي سران رژيم، به درخواست امام زمان، زائرا

يعني رويت آنان، . كردند تا پيام او و مام وطن را ميان مردم پراكنده كنند
گروهي كه شرايط . پس از ترك جم كران به دو گروه تقسيم شدندكنندگان 

گروه ديگر به داليل مختلف از جمله . مناسب داشتند، دست به سفر زدند
  .شدند و در آبادي هاي خود ماندگار نداشتن امكانات الزم، از سفر باز ماندند

              امام زمان با موعظه هاي كوتاه خود در جم كران، همانند
عيسي مسيح، ضمن اينكه عمالٌ جماعتي را بيدار كرده بود،  »موعظة كوه«

در عين حال نيز اين رسالت را به گردن آنها نهاده بود كه منادي بيداري 
 حواريون عيسي مسيح وازه نفرذشت دوقتي در سرگ. ديگران باشند

خوانيم كه چگونه در يك زمان نسبتاٌ كوتاه توانستند ميليون ها انسان را يم
در ميان ملل و اقوام مختلف به دنبال عيسي مسيح بكشانند، معلوم است كه 
حضور هزاران نفر رويت كنندگان امام زمان كه آنها نيز به نوعي حواريون او 

  .  تأثير مهمي مي توانست بر مردم بگذارد، چهشدندمحسوب مي 
. پيامي كه زائران با خود حمل مي كردند، كوتاه، ساده و قابل فهم بود

در واقع حواريون .  آن نيز نيازي به انسان هاي خاص و ممتاز نداشتنشر
امام زمان نيز مانند حواريون عيسي مسيح مردمان عامي بودند كه فقط پيام 

در ميان آنها نه . د و به گوش مردم مي رساندنداو را بازگو مي كردن
متكلميني مانند امام محمد غزالي يا امام فخر رازي و نه فيلسوفاني نظير 
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بسياري بر عكس در بين آنها انسانهاي خوش سخن . بودفارابي و ابن سينا 
 .رفتند گفتند و ميه خود، هر آنچه شرط بالغ بود، ميبودند كه با زبان عاميان

 نيز از زمرة آنها شانكه خود خود ا دلسوزي به حال هموطنان دردمندآنها ب
گفتند ه گاهي نيز مطالبي از جانب خود مي بودند، ضمن رساندن پيام، گا

  . كه بسيار تأمل بر انگيز بود
سالها بود كه به اميد ظهور نشسته و در : مي گفتند به عنوان مثال، 

اما . دردهاي بي درمانمان را درمان كندانتظار بوديم كه امام زمانمان بيايد و 
به ما  تا او آمداما در عوض، .  دواي دردهاي ما نشدديديم كه آمدن او نيز

اين .  نزد او نيست، بلكه دست خود ماستمانبگويد و بفهماند كه دواي درد
بايد قدم پيش بگذاريم و به همت خود و به دليري فرزندان هستيم كه ما 

سر دشمنان ملك و ملتمان را به سنگ بكوبيم و از سرزمينمان بتوانيم 
  .شرشان خالص شويم

وقتي مي پرسيدند چطور؟ مي گفتند به همان گونه كه پدرانمان در 
بعضي موارد . گذشته مملكت و ملتمان را از دست دشمنان نجات مي دادند

هم كه مي ديدند شنوندگانشان به علت نا آگاهي از گذشتة تاريخي مملكت 
خنانشان را خوب درك نمي كنند، بنا به آگاهي هاي خود، حوادث خود، س

س خود شرح ميدادند و از تاريخي گذشته را براي گردآمدگان محفل و مجل
  . نادر زمانة خود را پيدا كنندتا كاوه روزگاران و  آنها ميخواستند، بگردند

 بعضي از زائران كه عمري از آنها گذشته بود و تجربه هايي داشتند، 
ردم به جاي نشستن پاي منبر با ياد آوري روزگاراني كه در مملكتشان م

با ها و گوش دادن به ذكر مصيبت مردگان هزار ساله بيگانگان، آخوند
مي نشستند و شرح دالوري دالوران خوانان شاهنامه صحبت پاي اشتياق 

 سرزمين خود را گوش مي دادند، به آنها توصيه مي كردند كه از نو شاهنامه
خواني را در قهوه خانه ها و در نشست هاي عصرانه و شامگاهانة خود آغاز 

                 بخواهند كه به گوش نوباوگان خود به جاي  خوداز همسران .كنند
قصه هاي كشت و كشتار عربها، داستانهاي دالوري بزرگان سرزمين خود را 

  عزيزشان داستانهايبخوانند و در الاليي هاي شبانة خود به گوش نوباوگان
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نام و داستان دالوري هاي  .الوران ايرانزمين را زمزمه كنندغرور آفرين د
 و زال و رستم و اسفنديار، گيو و گودرز و سهراب و سياوش راسام و 

 از نو زنده كنند و گردنفرازي يعقوب ليث و دليري هاي بابك خرمدين را
دانشان در آرزوي همانند بكوشند كه به گذشته هاي خود برگردند تا فرزن

  . خود رشد كنند ورجاوندشدن با دليران سرزمين 
هر چه زمان مي گذشت مردم نسبت به اين مردمان كه با از جان 

احساس براي بيداري جامعه به حركت در آمده بودند، و فداكاري گذشتگي 
اهالي ،  به هر دهكده و آباديبا ورود آنان.  مي كردندمهر و عاطفة بيشتري

           به پذيرايي از آنان و خرسندي با شادي رفتند و با اشتياق به پيشوازشان مي 
اين مناديان بيداري و آگاهي، همزمان با هم گاهي اوقات . مي پرداختند

 شرح ماجراي ظهور، گفتگوهاي دلپذيري نيز با مردم انجام مي دادند كه
  .ودبو تأمل برانگيز  بسيار آموزنده خود اين گفتگوها

 از افرادي كه به گرد زائر مهمان خود جواني در يكي از آبادي ها 
 بود كه يك زن ناتوانآيا امام زمان آنقدر ضعيف و : جمع بودند، پرسيد

مگر امام زمان به : ريشدار به آن راحتي بتواند او را بكشد؟ ديگري گفت
جان   حفظبهخواست و ارادة خدا ظهور نكرده بود؟ آيا خداي تواناي ما قادر 

آيا خدايي كه هزار سال او نبود و نمي توانست از كشتن او جلوگيري كند؟ 
 تا ظاهر كرد امام بيچاره را حمايت خود نگه داشته بود، چرااو را در كنف 

    خرخره اش را ببرند؟بي رحمانهاينطور 
 دليل ضعف و پاسخ زائر به اين پرسشها اين بود كه كشته شدن امام

خواست با بلكه خدا مي .  به سرنوشت او نبودي توجهي خداناتواني وي و ب
كشته شدن او به ما خداپرستان بفهماند كه ادارة امور زندگي دو روزة ما 

او كشته شد تا ما به خود بيائيم و . دست خود ماست، نه در دست امام زمان
 ظهور كوتاه مدت داستانبعد هم . ببينيم براي زندگي خود چه بايد بكنيم

بود؟ مگر او را به مگر او پيغمبر خدا ن:  و گفتشد ي مسيح را ياد آور عيس
حواريون مومن او با همان سخنان كوتاه و ديديم كه صليب نكشيدند؟ 

  . را به خود بياورندچطور توانستند مردمعيسي هاي اندك رهنمود 
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اين طور با دل خوشي « : به ما بگويد امام زمان نيز ظهور كرد تا
دواي درد شما دست من نيست، بلكه در دست خود .  مرا نكنيدتمناي ظهور

 خود همت را به دو روزة عمرتان مشكالت ، بكوشيد وبيدار شويد. شماست
  . »از ميان برداريد

نه « : كرديم آمد تا بگويد سالهاي متمادي آرزوي ظهورش را مياو كه 
كاري از دستشان هاي بي همتي مانند ما ايرانيان او و نه خدا در مقابل انسان

ساخته نيست، خودمان بايستي دست به كار شويم، چنانكه ملل و اقوام 
ر شريعتمداران ديگر نيز بدون كمك هاي غيبي خدا و پيغمبر و امام از شّ

  .»فريبكار خود نجات يافتند
افراد گروه دوم رويت كنندگان، يعني كساني كه امكانات سفر 

ن طوالني، در محل اقامت خود به  نيز پس از زماني نه چندا،نداشتند
در آغاز به شمار اندك و سپس به . شخصيت هاي مهمي مبدل شده بودند

صورت گسترده تر مردم به ديدارشان مي آمدند و با اصرار از آنها در بارة 
   .ماجراي جم كران پرس و جو مي كردند

اين رويت كنندگان، چه آنهايي كه شجاع تر و بي باكتر بودند و چه 
نهايي كه از ترس خشم و غضب عوامل رژيم محتاط تر، نخست با ايماء و آ

اشاره و پس از مدت زماني با بي پروايي به عنوان قصه گويان ماجراي ظهور 
به اين صورت كه پس از اندك زماني خانه و كاشانة آنها تبديل به . در آمدند

آنها، كسان زيارتگاه مردم شد، تا جايي كه عالوه بر ساكنان محل اقامت 
  آنهااقامتمحل  به شانديگري از راههاي دور براي ديدن و شنيدن سخنان

  . مي آمدند
شگفتي در اين بود كه زيارت كنندگان اين افراد تنها مردم عادي 
نبودند، بلكه مامورين دولتي و عوامل انتظامي و اطالعاتي حكومت نيز در 

 دورادور از جريانات جم  كساني كه كم كم با آگاهي.ميانشان ديده مي شد
رويت كنندگان خود  ودند كه شرح واقعه را از زبانكران به صرافت افتاده ب

  .بشنوند
اتفاق ديگري كه تنور هيجانات مردم را بيش از پيش داغتر كرد، 
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چاپ و پخش جزوه اي بود كه تهيه كنندگان آن عالوه بر شرح كامل 
در ن را نيز به صورت كامل ماجراي جم كران، سخنان مام وطن و امام زما

ن  جزوه اي كه به تعداد فراوان در زما.بخش پاياني جزوه افزوده بودند
   اي كه بسياري از خانواده ها به گونه.كوتاهي در سرتاسر ايران پخش شد

  .داشتنددر خانة خود  از آن را  اينسخه
 اقعه كهمردم از يك سو با خواندن اين جزوه و آگاه شدن از جزئيات و

 از سوي ديگر با رفت و آمدهاي زائران مسافر و .به تفصيل در آن آمده بود
هجوم بي سابقة مردم براي ديدار و شنيدن ماجراي جم كران از زبان زائراني 
 .كه مسافرت نمي كردند، چنان به هيجان آمده بودند كه غير قابل باور بود

ين جنب و جوشي در در واقع براي اولين بار بود كه پس از ساليان دراز چن
يعني مردم ايران با آگاهي پيدا كردن از . ميان مردم ايران به وجود آمده بود

. وقايعي كه در مملكتشان اتفاق افتاده بود، براي اولين بار بيدار شده بودند
طنين ناقوسي كه در جم كران به صدا در آمده بود، با حضور فعال زائران در 

خاموش  رسيد كه ديگر ه به آن بنظر ميپخش جزوة مربوطميان مردم و 
  . شدني نباشد

  
  اولين شراره

نكاتي كه توسط رويت كنندگان باز گو مي شد، چيزي نبود كه در 
وقتي مردم ايران براي . نيندازددل مردم ننشيند و آنها را به تأمل و تعمق 

اولين بار اين مسائل را مي شنيدند، بخصوص آن بخش از بيانات امام زمان 
 ايراني نيستم، عالقه اي هم به ايران و ايرانيان ندارم من« : ا كه گفته بود ر

و در ايران نيز ظهور نخواهم كرد، چون احقاق حق و حقوق ايرانيان مربوط 
 با اين كه مي دانم حق و حقوق «يا آنجا كه گفته بود» به من نيست

سي نيستم ايرانيان توسط پدران و طايفة من پايمال شده است، ولي من ك
 را در حد مردم. »كه در اين زمينه بر عليه پدران و طايفة خود قدمي بردارم

كه آخوندها چنين لقمه اي را به نام  جنون خشمگين مي كرد و از اين
  . منجي براي آنها گرفته بودند، داد و فغانشان به آسمان مي رفت
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را با براي ايرانيان قابل قبول نبود كه مشتي آخوند دغلباز آنان 
فريبكاري واداشته باشند كه براي ظهور كسي كه به صراحت به زبان خود 
گفت كه هيچ نوع رابطة عاطفي با مردم ايران ندارد، شب و روز دعا و 

آگاهي به اين . التماس كنند، اين امر از ديد آنها غير قابل بخشش بود
ازگشت مسائل زماني در مردم اثر ناگوارتر مي گذاشت كه آنها به ياد ب

آنها با چشمان خود ديده و با گوشهاي خود . خميني از تبعيد مي افتادند
شنيده بودند كه در بازگشت اين آخوند هندي نسب به ايران، وقتي در 

  : هواپيما از او مي پرسند 
اكنون كه پس از پانزده سال تبعيد به ايران باز مي گرديد، چه « -

    :پاسخ مي دهدخونسردي و بي اعتنايي او با كمال » احساسي داريد؟
  »!!هيچي«

مردم ايران كه ساده لوحانه او را نيز مانند امام زمانشان منجي خود 
پنداشته بودند، ديدند كه اين آخوند كه خود را سيد و اوالد پيغمبر و نايب 
امام زمان قلمداد كرده بود، هيچ احساس عاطفي نسبت به ايران و ايرانيان 

 كه او حتي نسبت به كساني كه زمينة بازگشت و به بگذريم از اين. نداشت
نمونة . قدرت رسيدنش را فراهم كرده بودند هم هيچ احساسي نداشت

قطب  ،بازرگان بهشتي، مطهري، مفتح، شاخص آن شريعتمداري، منتظري،
هر يك از نكات ياد شده به تنهايي كافي . ندبودديگران بني صدر و  زاده،

 وقتي همة اين نكات با هم ران را به هيجان آورد وبود تا مردم غفلت زدة اي
   .دل و جان آنان مي گذاشت معلوم بود كه چه تأثير عظيمي بر شد،جمع مي

 نخستين اثرات ماجراي اخير شك و ترديد در اساس باور اعتقادي 
اينكه اگر داستان امام زمان كه مهمترين نماد مذهب شيعه است، . مردم بود

اساس باشد، بايستي در مسائل ديگر مذهبشان نيز شك و اينطور بي پايه و 
دومين اثر اين ماجرا، اين بود كه كم كم مردم از شركت در . ترديد كنند

مراسم عبادي بويژه حضور در مساجد و شركت در نماز جمعه ها خودداري 
سومين اثر را در برخورد و رفتارشان با آخوندها مي شد مشاهده . مي كردند

با ظاهر . بر خالف گذشته ديگر حرمتي براي آنها قائل نبودندمردم . كرد
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 بي بر مي گرداندند يا به اوشدن هر آخوندي همه به اتفاق يا از او رو 
مواردي هم پيش مي آمد كه عمالٌ و علناٌ نفرت . نشان مي دادنداعتنايي 

 كه كم كم خود آخوندها نيز با تا جايي .ابراز مي داشتندا به آنها خود ر
اثر مهمتر . ديدن احساس نفرت مردم، كمتر در انظار ظاهر مي شدند

ديگري كه در اين رابطه به ظهور پيوسته بود، برخورد مردم با عوامل رژيم 
به اين گونه كه عالوه بر مردم كه . بخصوص ماموران انتظامي و امنيتي بود

از طرف اد اين افرد، ارتباطشان را با آنها قطع و يا به حداقل رسانده بودن
           گرفتند، شماتت نيز مورد بي اعتنايي قرار مي  خانواده هاي خود اعضاء

رژيم فاسد و تبهكار هستند، سرزنش          مي شدند و از اينكه عامل يك 
بي اعتنايي همسران، نهيب پدران، شماتت مادران، سرزنش . شنيدند مي

 خانواده ها چنان عرصه را بر  برادران و ديگر اعضاءدوري گرفتنخواهران و 
آنها تنگ كرده بود كه بسياري از آنان اينجا و آنجا به ناچار مخالفت خود را 

  . با سردمداران رژيم به زبان مي راندند
 به بعضي از اين خانواده ها سر مي زديم مي ديديم كه چطور وقتي

اري به اگر آز! شيرم حرامت باد« : مادري به فرزند پاسدار خود مي گويد
من تو را بزرگ نكرده ام كه بر « :  مي گفت يا پدري با تأثر.»مردم برساني

نا سالمتي تو ايراني هستي و . عليه منافع و مصالح مردم مملكت عمل كني
بايستي غيرت ايراني داشته باشي، نه اينكه از كساني حمايت كني كه به 

 فرزندان خردسالش يا همسري با اشاره به. »فكر مردم و مملكت ما نيستند
حرام است، خورند نان  بچه هايت ميناني كه « : به شوهر خود مي گفت 
: خواهري به برادرش مي خروشيد كه . » هستيانزيرا تو در خدمت حرامي

تو با پوشيدن لباس پاسداران باعث شرم و خجلت ما ميان همسايگان « 
شرمت باد « : ي زد برادري قهر آلود به برادر بسيجي خود فرياد م. »شده اي

كه به خدمت اهل ظلمه در آمده اي و ما را ميان همساالن خود خجلت زده 
  . »كرده اي

 كه حتي اين  بوداز واكنش خانواده هاي ايرانياينها نمونه هايي 
. واكنش ها به حوزة مراودات عاطفي و عشق و عاشقي هم كشيده شده بود
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شقانه به چشمان عشاق جوان دختران اصيل و خوب ايراني حتي از نگاه عا
عليه مردم خود قدم بر  ي كه بركه با جوانان كردند و از اين خود، پرهيز مي

  .احساس شرمساري مي نمودنددارند مهرورزي كنند،  مي
دامنة رويارويي با رژيم بر خالف گذشته كه از كوچه و خيابان، از 

 اين بار از  مي شد،آغازو از محافل و مجالس سياسي مدرسه و دانشگاه 
كشيده و مجامع ها شروع شده و از آن طريق به ساير مراكز درون خانواده

  . مي شد
خريد از مغازه هايي كه اعضاء خانواده شان عضو سپاه پاسداران يا 

وران هايي رفتن به رست. بسيجي و يا ديگر عوامل رژيم بودند، تحريم مي شد
معاشرت با . ده بودزدند، به شدت كاسته شكه دم از مذهب بازي مي 

 ، رفته رفته تقليل بودندخانواده هايي كه به شكلي با عوامل رژيم مربوط 
كردند، رو  يي به كساني كه تظاهر به مذهب ميمردم با بي اعتنا. مي يافت
   :گفتند ميبه آنها زبان طعنه آميز   و بانمودند ترش مي
يد و در تنهايي خواهيد خدا را عبادت كنيد به خانه هايتان برواگر مي«

كوچه و بازار را آزاد بگذاريد تا هر كس به دين و مذهب . خود عبادت كنيد
  . »و مسلك خود باشد كه يك امر خصوصي است و با تظاهر ارتباطي ندارد

در واقع يكي از بزرگترين و مهمترين اثراتي كه ماجراي ظهور امام 
ايران از خواب دراز زمان در ميان مردم ايران گذاشته بود، بيداري مردم 

علت آن نيز اين بود كه اين بار ناقوس بيداري . مدت غفلت و بي خبري بود
  .به گوش مي رسيدنواخته مي شد و درون خانواده ها از 

ها بودند كه تحت تأثير پيامي كه زائران به   اعضاء خانوادهاين بار
لت ايران را گوششان مي خواندند، پا به ميدان گذاشته بودند تا يك پارچه م

كه از گذشته هاي ي  بتوانند از مصيبتوفرا خوانند و ستم به قيام عليه ظلم 
كاري كه تا آن روز در ايران  .دهند نجات فرو ريخته بود،دور برسرشان 

  .سابقه نداشت
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     رژيم مداران سرد

گروه ديگري كه با چشمان خود شاهد ماجراي جم كران بودند، 
هزاران آخوند كه در . ه آخوندهاي وابسته به آن بودندسردمداران رژيم، بويژ

ميانشان صدها آيت اهللا وجود داشت، در دو نوبت در جم كران حضور پيدا 
بار اول در زماني بود كه . كرده و ماجراها را با چشمان خود ديده بودند

بار دوم در مراسم خاكسپاري امام  و سران رژيم به محاكمه كشيده شدند
بدون شك در ميان هزاران آخوندي كه در اين دو مراسم شركت .  بودزمان

داشتند، عدة اي هم بودند كه بر خالف اكثريت آخوندهاي سردمدار رژيم، 
درست است كه . ايمان و اعتقادي به مفاهيم ديني و مذهبي خود داشتند

همة آخوندها از نمد جمهوري اسالمي كالهي براي خود و بستگانشان دست 
بودند، اما اين امر دليل آن نبود كه همگي آنها بي دين و ايمان و پا كرده 

با اين وصف، پس از ماجراي جم كران، بسياري از سردمداران رژيم و . باشند
حتي آنهايي كه با لباس غير آخوندي در رژيم صاحب مقام و منصبي بودند، 

ژيم ه بهانه هاي مختلف از ركردند و بمي بتدريج دست و پاي خود را جمع 
بعضي از آنها نيز در صدد بودند كه به كلي از حكومت . گرفتند مي فاصله

دنبال پول و به آن عده اي هم كه چشم و دلشان همچنان . كناره بگيرند
به خانواده هاي خود شروع كردند به فرستادن مقام بود، در همين فاصله 

قدور بود به  دار و ندارشان را نيز تا آنجا كه مضمن اينكه. خارج از كشور
همزمان . كردندميصورت پول نقد توسط صرافان به بانك هاي خارج ارسال 

و يا در كوچه و   يا لباس آخوندي را كنار گذاشتهآنهابا آن نيز بسياري از 
  .ظاهر نمي شدندبا عبا و عمامه بازار ديگر 

كساني كه به عنوان طلبه . حوزه هاي علميه نيز وضع بهتري نداشت
اين به حوزه ها سرازير شده بودند، آرام آرام اسالمي بوي كباب و به هواي 

از مراجع اعلي نيز به بهانه هاي مختلف، . حوزه ها را ترك مي كردند
كه مبلغشان   زدند و از پرداخت شهرية طلبه هاپذيرش مردم سر باز مي

  . داري مي كردند خودمحسوب مي شدند، 
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 نشستدر ژيم به تهران، بازگشت سران ر و پس از مراسم خاكسپاري
 روزانه برگزار مي شد، نشان مي داد ايي كه بدون حضور ولي فقيه بيماره

كه سران رژِيم ديگر آن توانايي را در خود نمي بينند كه با حركت هاي 
شديد عوامل  سركوب. هيجان زده و همگاني مردم رو در رويي كنند
رده بود، ديگر اثرات خود انتظامي نيز كه در آغاز اندك آرامشي به وجود آو

  .را از دست داده بود
فرهنگيان، زنان و مردان همه با هم كارمندان، دانشجويان، كارگران، 

و به صورت يك پارچه بي آنكه به دنبال حق و حقوق صنفي خود باشند، به 
دنبال راه چاره اي مي گشتند كه مملكت را به كلي از دست رژيم آخوندي 

  . الي نجات دهندو از فاجعه هاي احتم
در اين ميان احتمال واكنش نيروهاي نظامي و ماموران انتظامي نيز 
در ميان بود كه هم به مردم دل گرمي مي داد و هم سردمداران رژيم را به 

زيرا اكثر اعضاء نيروهاي نظامي و انتظامي از مردم . وحشت مي انداخت
بي به خانواده عادي بودند كه بيش از وابستگي به مذهب و حكومت مذه

  . هاي خود وابسته بودند
ها در ماجراي اخير چون برخالف گذشته حركت از درون خانواده 

به همين . اين حركت كم كم اثرات خود را بروز مي داد. شروع شده بود
 كه ن مسأله جلب شده بود و مي دانستندرژيم به ايزمامداران علت توجه 

برداري نيروهاي نظامي و انتظامي نمي توانند روي فرمانذشته ديگر مثل گ
  . حساب كنند

الزم به تكرار است كه در اين ميان بيش از هر چيز سخنان زائران 
كساني كه كم كم . جم كران بود كه مردم را به اين واكنش ها واداشته بود

به علت ديدار مام وطن و امام زمان در ميان ملت ايران منزلتي خاص پيدا 
 از ابالغ پيام دو نماد ميهني و مذهبي، اين پرسش را با آنها پس. كرده بودند

 ه شدن امام زمان، تكليف ما چيست؟مردم در ميان مي گذاشتند كه با كشت
خود به  باشند، شانش بي آنكه منتظر پاسخ شنوندگانبه دنبال اين پرس

  : پاسخگويي مي پرداختند و مي گفتند 
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به خودمان متكي ما بايستي . مان استچارة درد ما دست خود -
  . كسي كه از عالم غيب براي نجات ما بيايدبه باشيم نه 

من و تو و او هستيم كه بايستي به پا خيزيم و كاري را : مي گفتند 
پاسخي كه در واقع .  خود به انجام برسانيم، انتظار داشتيمعالم غيبكه از 

  .جوهر پيام امام زمان بود كه از زبان آنها بيرون مي آمد
  

  سرنگوني نه هاينشا
در جلسه اي كه چند هفته بعد از كشته شدن امام زمان تشكيل 

 رد و بدل شد كه نشان دهندة رعب و سران رژيم، گفتگوهايي ميان گرديد
  . وحشتي بود كه گريبان آنان را گرفته بود

 تعيين ؛جلسه آن روز با اين تفاوت آغاز شد كه دستور آن نشست
سخن را يكي از اعضاء شوراي . اخير بودتكليف رژيم با پيش آمدهاي 

  : رهبري آغاز كرد و گفت 
 تصور ما اين بود كه با شهادت امام زمان، مردم ايران اين مصيبت را -

با بردباري تحمل خواهند كرد و انتظاراتي كه از امام زمان داشتند، از 
 مردم واكنش. اما در عمل اينطور نشد.  ايشان خواهند داشتنايبحكومت 

، بر خالف پندار ما به اينجا كشيده است كه آنها سبت به كشته شدن امامن
 نيز ايمان مامذهب و در بارة خود ما و مشروعيت حكومت ما و حتي دين و 

رسد، ري كه از اينجا و آنجا به گوش مي اخبا. به شك و ترديد افتاده اند
قبت من بيش از هر چيز نگران آخر و عا. چندان اميدوار كننده نيست

آقاياني هستم كه با فداكاري و از جان گذشتگي باعث و باني تشكيل اين 
واقعيت اين است كه در نابساماني هاي سه دهة گذشته اين . حكومت بودند

يك از ما سهمي داشتيم و در ايجاد سرخوردگي مردم از رژيم مملكت هر 
كل بنابراين هر يك از ما موظف هستيم راه حلي براي مش. شريك بوديم

خواهم با آقايان در ميان  ميآنچه كه در اين نشست،. تجو كنيمفعلي جس
اين كه نظر شخصي من است، نظر  خواهي كنم، عالوه بر بگذارم و نظر

 كه در اين چند روزه به عنوان چاره انديشي با ما استبعضي از آقاياني 
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  . مطرح كرده اند
تالش و كوششي  دوستان و خود من اين است كه ما با تمام ايننظر 

كه در سه دهه گذشته انجام داده ايم، در عمل از ادارة امور مملكت عاجز 
نيازي به شرح و تفسير نابساماني مملكت نيست، چون همة ما در . مانده ايم

مطلب ديگر كه شايد بيش از ادارة امور مملكت اهميت . جريان آن هستيم
 مذهب شيعه است كه در داشته باشد، اداره امور مذهبي و حفاظت از كيان

ن ناپذير اين بخش نيز حضور ما در حكومت باعث وارد شدن صدمات جبرا
مضافاٌ اينكه اعتبار و احترام روحانيت .  شده استبه اعتقادات مذهبي مردم

  .نيز در طول سه دهه اخير بيش از هر زمان ديگر لطمه خورده است
ديده ائل ديگر را ن اگر بخواهيم به همين سه مورد اكتفا كنيم و مسا

بگيريم، عقل و خرد و منطق حكم مي كند كه ما از اين حكومتي كه براي 
 است، به مشكل آفرينخودمان و براي مذهبمان و براي مملكت و ملتمان 

  و ادارة امور مملكت رابرگرديم به وظايف اصلي خود. گونه اي كناره بگيريم
 با انتخاب منتخبين خود  بسپاريم كه بنا به مصلحت عموميبه دست مردم

يا  اضافه كنم كه دير مم به عرايضاين نكته را ه. اين وظايف را انجام بدهند
  لذا.بخواهيم و چه نخواهيم ناچاريم دست از اين حكومت برداريمما زود چه 

به نظر من، مصلحت ما ايجاب مي كند تا كار به جاهاي باريك نكشيده، 
  . ز عواقب وخيم آن در امان بمانيمخودمان پيش قدم بشويم تا بلكه ا

و حيرت جمع سخن اين عضو عاليرتبه شوراي رهبري با سكوت 
 كهتا جايي .  ناباوريتوام باو حيرتي طوالني  ي سكوت. رو به رو شدشدگان
و مورد احترام  آخوند پيري كه به صراحت لهجه مشهور از ،ناچار شدنامبرده 

   . را در اين باره بيان كندر خودنظن پيش از ديگران ايشا ، بخواهدبودهمه 
چون . حقير نظر خاصي ندارد: آخوند پير پس از تأملي كوتاه گفت 

اما اگر توصيه مرا . آنچه گفتني بود حضرتعالي به صراحت عنوان فرموديد
مصلحت ما در . هم بخواهيد، مي گويم كه فرمايشات شما كامالٌ درست است

و منزلتمان بيش از اين خدشه دار شود، اين است كه خودمان بي آنكه شأن 
حكومت را رها كنيم و آن را در اختيار صاحبان واقعي اش كه ملت  ايران 
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نخست با اين عمل شايد بتوانيم . اين كار ما چند حسن دارد. است بگذاريم
آن در امان ناگوار جان خود و اعضاء خانواده هايمان را از پي آمدهاي 

سه ديگر . ت جامعة روحانيت را به آن باز گردانيمديگر اينكه حرم. بداريم
    .اين كه لطمه اي كه به دين و ايمان مردم وارد كرده ايم جبران كنيم

دير يا زود مردم بر عليه ما قيام : او در ادامة سخنان خود افزود 
سرنوشت ما كامالٌ روشن . خواهند كرد و حكومت را از ما خواهند گرفت

 قتل عام خواهيم شد و يا به گونة ن بني اميه همة ماخاندااست؛ يا مانند 
فرزندان بني عباس نمد مالي مي شويم و در شق سوم، سرنوشت آخوندهاي 
پايان عصر صفوي را پيدا خواهيم كرد كه محمود افغاني پيدا شود و سر 

من نمي دانم، اگر كسي هست كه . همه آخوندها را بيخ تا بيخ ببرد
 پيش بيني كند، بفرمايد تا گوش كنيم و اگر سرنوشت بهتري براي ما

  .مصلحت باشد به آن عمل نمائيم
 پس از ،هاي بازبا چشمان از حدقه در آمده و دهانهمة گردآمدگان 

هم شنيدن سخنان عضو عاليرتبة شوراي رهبري گفته هاي آخوند پير را 
به سكوت پناه بردند تا هر چه باز هم شنيدند و بي آنكه سخني بگويند 

 سخنان اين دو روحاني را كه از معركه داران عمدة حكومت واليت بيشتر
چون سكوت به درازا . فقيه بودند، در ذهن مشوش خود حالجي كنند

  : كشيد، عضو شوراي رهبري مجدداٌ به سخن در آمد و پرسيد 
 نظر آقايان نسبت به پيشنهاداتي كه شده چيست؟ باز هم هيچ يك -

مجدداٌ  از آخوند پير اين عضو شورا از اينرو . ندادنداز گرد آمدگان، پاسخي 
  :پرسيد 

. اينطور كه به نظر مي رسد، آقايان فعالٌ حرفي براي گفتن ندارند
بفرمائيد منظور شما از كناره گيري روحانيت چيست؟ اگر ممكن است 

  .قدري بيشتر توضيح بدهيد
 چه نيازي اگر. من منظورم را به روشني بيان كردم: آخوند پير گفت 

به شرح و تفسير بيشتري ندارد، با اين وصف، سعي مي كنم مطالب پيشين 
صحبتم را با بيان اين واقعيت آغاز مي كنم كه ما . بيان كنمخود را واضح تر 
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گردآمدگان اين مجلس كه حاكمان واقعي حكومت اسالمي هستيم، نسبت 
ز گذشته و حال مي شناسيم و ا همديگر را خوبهمه . به هم غريبه نيستيم

پس، نيازي نيست كه چيزي را از هم پنهان داريم و يا . هم كامالٌ با خبريم
بخصوص در اين شرايط كه پاي جان و مال . در گفتار خود تقيه پيشه كنيم

  . همة ما در ميان است
به نظر حقير، قصد ما از تصاحب حكومت عالوه بر تثبيت حاكميت 

روت بود و اينكه از فقر و نداري كه اكثر  و ثقدرتخود بر مردم، رسيدن به 
در اين سه دهه اخير ظاهراٌ به هر دوي . ما گرفتار آن بوديم بيرون بيائيم

يعني هم صاحب اختيار زندگي مردم . يمه ااين خواسته هاي خود رسيد
با . يمه ايم و هم از مال دنيا بيش از آنچه نياز داشتيم به دست آورده اشد

مي بينيم كه نه از حكومت  ضاع و احوالمان نگاه كنيمر به اواين وصف اگ
 اندوزي و نه از مال هكردن، آن منزلتي كه مي پنداشتيم، حاصلمان شد

  . خود آنطور كه بايد لذت مي بريم
، بسيار كمتر  آنانحاكميت ما بر مردم، بخصوص بر ايمان و اعتقادات

با ثروتمند . كم بوديم حا بر معنوياتشان زماني است كه ما در مقام روحانياز
درست است كه هر . زند نميضاع و احوالمان چندان چنگي به دلشدن نيز او

يك از ما در منازل مجلل زندگي مي كنيم، خدم و حشم داريم، لباس هاي 
گرانقيمت مي پوشيم و غذاهاي لذيذ مي خوريم، اما در عمل وقتي به پيش 

ه در گذشته با نداشتن ثروت از انقالب و پس از آن مي نگريم، مي بينيم ك
ضمن اين كه نه ترس از . به مراتب راحت تر و آسوده تر زندگي مي كرديم

دست دادن جانمان در ميان بود و نه وحشت از دست رفتن مال و مقاممان 
  .را داشتيم

اگر از من بپرسيد، صادقانه مي گويم كه من آرزوي بازگشت به 
         ايي كه وقتي در كوچه و بازار راه روزه. روزهاي قبل از انقالب را دارم

مي رفتم، مردم با ادب و احترام سالمم مي كردند، حالم را مي پرسيدند و 
حال آنكه امروزه جرأت رفتن به ميان مردم . نيازهايم را برآورده مي كردند

را ندارم و با شنيدن كوچكترين صدايي چنان به هول و هراس مي افتم كه 
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وس هاي بيهوده اي كه قبل از انقالب در سرم پيدا شده به خودم و به ه
  .بود، لعن و نفرين مي فرستم

من يقين دارم خود آقايان نيز اگر با صداقت و انصاف به اين مسائل 
ما با تصاحب حكومت . فكر كنند، به همين نقطه مي رسند كه من رسيده ام

، هم دنيا و تيمرفكه در واقع حق ما نبود و نمي بايستي به دنبال آن مي 
مهمتر از همه اينكه نه حاكميت ما بر . هم آخرت خود را بر باد داده ايم

مردم به دردمان خورده و نه مال و منالي كه به چنگ آورده ايم، دواي 
بدتر از همه ما معنويت هزار ساله روحانيت را با ماديات . دردمان شده است

 شده ايم و از دومي نيز جز دو روزة عوض كرده و در نتيجه از اولي محروم
  .مضرات ناشي از آن نصيبي نبرده ايم

من نمي خواهم وارد جزئيات بشوم كه خود آقايان بهتر با آنها آشنا 
 ما سبب مشكالتي شده كه متاسفانه با هيچ اندازةثروتمند شدن بي . هستند

نگاهي به مشكالت خانوادگي تك تك خود . چيزي قابل جبران نيست
 گرفتاري هايي كه از بابت پولدار شدن، دامان خودمان و خانواده بيندازيم و

 را گرفته است، در نظر بياوريم و ببينيم آيا ارزش آن را داشت و فرزندانمان
به نظر حقير ما نه از ! كه سالمت خانواده هاي خود را فداي ثروت سازيم؟ نه

. ه ايمداشتن حكومت بهره برده ايم و نه از ثروتمند شدن لذتي چشيد
بنابراين، چه لزومي دارد كه اين وضع را ادامه دهيم و هر روز بيش از پيش 

   .پاي خود را در اين منجالب فروتر كنيم
در اين هنگام يكي از آخوندها از سكوت آخوند پير استفاده كرد و 

بايد ديد . حكومت و ثروت همانقدر كه مزايايي دارد مضراتي هم دارد :گفت 
بسياري از ما كه در گذشته آرزوي يك سر . ري مي چربدكدام يك بر ديگ

يران در قصرهاي آنچناني پناه و يك شكم سير غذا را داشتيم، امروزه در ا
در كشورهاي خارج نيز صاحب ملك و امالك و سهام . كنيم زندگي مي

مضافاٌ اينكه اجاق آشپزخانة . بورس و حساب هاي متعدد بانكي هستيم
براي داشتن اين همه مزايا چه . خاموش نمي شودمنزلمان يك لحظه هم 

  رو شويم؟ ارد، گاهي هم با خطراتي رو به اشكالي د
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آري، حكومت كردن مزايايي دارد و : آخوند پير در پاسخ او گفت 
طور داشتن ثروت در جاي خود مفيد است، اما كدام حكومت و كدام  همين

و مصالح جامعه ثروت؟ حكومت ما يك حكومت سركوبگر و نافي منافع 
ثروت ما نيز ثروتي است كه از طريق چپاول و غارت اموال مردم و . است

. ثروت مملكت به دست آمده است كه در شرع ما حرام محسوب مي شود
چنين حكومت و چنين ثروتي نه به درد خود ما مي خورد و نه به درد 

 كنيم و بگذاريد كمي صريح تر و قدري صادقانه تر صحبت. خانواده هاي ما
  .ببينيم كه حاصل حكومت و فايدة ثروت اندوزي ما چه بوده است

ثانياٌ دين و .  مردم دور شده ايمصل حكومت ما اين بوده كه اوالٌ ازحا
ثالثاٌ با ظلم و ستمي كه بر مردم روا . مذهب مردم را خدشه دار كرده ايم

 كه تا نشانده ايم ننگي به دامان روحانيت مذهب شيعهداشته ايم، لكة 
نهايت اينكه از حكومت كردن جز نفرت و . نخواهد شدساليان دراز پاك 

كينه مردم چيزي نصيب ما نشده است تا جايي كه حتي لحظه اي آرامش 
خيال نداريم و ترس و وحشت از دست دادن جانمان نيز هيچگاه ما را رها 

 از اينگونه زندگي كردن، حتي وقتي كه حاكم هستيم و ثروت. نكرده است
  سر و كولمان باال مي رود چه سودي دارد؟ به چه دردمان مي خورد؟

ثروت اندوزي حريصانة : آخوند پير، سخنان خود را چنين ادامه داد 
در حالي كه . سبب شده است كه عامة مردم به فقر و فالكت بيفتندنيز ما 

آورده هاي باد شده ايم كه نمي دانيم با اين پولبسياري از ما آنقدر پولدار 
بسياري از آقايان جايي براي نگه داري : چه كنيم؟ دوست ما راست گفت

پولهايشان در مملكت خود پيدا نمي كنند و نقدينه هاي خود را به خارج 
ها كجا مي رود، چه سرنوشتي خواهد  فرستند، بي آنكه بدانند اين پولمي

 لب گور است تا داشت و آيا به آنها وفا خواهد كرد يا نه؟ اكثر ما يك پايمان
 مخالفين قرار نگيريم، به زودي در اثر خشمجايي كه اگر هم هدف تير 

ست كه تا كي  اسئوال اين. امراض مختلف ناچاريم اين دنيا را ترك كنيم
مي خواهيم پول روي پول بريزيم و اصالٌ با اين همه پول مي خواهيم چه 

يب هر يك از ما من حكومت اسالمي نصبكنيم؟ ثروتي كه تا امروز به ي
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 آيا بهتر نيست به همين ميزان قناعت. شده، براي هفت پشتمان كافي است
     خواهيم حرص بزنيم وكنيم و دست از سر مردم برداريم؟ تا كي مي 

 نان را از گلوي مردم بيچاره بيرون بياوريم و روي ثروت خود لقمه هاي
  تلنبار كنيم؟ 

ا را باال كشيد؟ كدام  آنهپولهاي مرحوم بهشتي كجا رفت؟ چه كسي
 آمده اند  صاحب حساب به سراغ بازماندگان آنهاها پس از مردنيك از بانك

 كم كه با مردن ما به سراغ بازماندگان ما بيايند؟ مگر حاج احمد آقا خميني
را به زوجة او و فرزندانش دادند؟ آن پولها پول داشت؟ مگر پس از رحلت او 

هاي باد آورده شان را به گر كه به همين ترتيب ثروتنيون ديدهها نفر از روحا
ها و دوستان  دست فردايشان باشد، صاحبان بانكخارج فرستادند كه عصاي

اين  بي آنكه حتي فاتحه اي هم پشت سر رندشان آنها را باال كشيدند،
  .رفتگان حسرت به دل بخوانند

 و به            ئيد غائله را ختم كنيمتوصيه من به آقايان اين است كه بيا
گونه اي كه نه سيخ بسوزد و نه كباب، و پيش از وقوع هر اتفاق ناگواري 

را دارند و هم بر خالف  خودمان مملكت را به كساني كه هم توانايي ادارة آن
ما انصاف و مروت سرشان مي شود، بسپاريم و برويم و از دستاوردهاي خود 

ر خير انجام بدهيم كه اگر در آخر عمري حداقل يك كا. استفاده كنيم
  .تر از معاويه و يزيد نباشيم دنياي ديگري بود، رو سياه

من پس از اين جلسه از تمام مشاغلي : او در ادامة سخنانش گفت  
. گفتكه دارم كناره خواهم گرفت و حتي با لباس آخوندي نيز وداع خواهم 

ارم و پولي هم به با توجه به اينكه عالقه اي به اقامت در خارج از كشور ند
خارج نفرستاده ام، به آبادي اجدادي خود خواهم رفت تا با نان و پنيري 

هر مالي را هم كه در طول اين سنوات به . مثل دوران طلبگي ام زندگي كنم
. دست آورده ام، به موقوفات خواهم داد كه در راه فقرا به مصرف برسانند

ان قرار گرفت، براي اينكه البته اگر توصيه هاي من مورد موافقت آقاي
، سعي خواهم كرد دوستان نپندارند كه در اين اوضاع آنها را تنها مي گذارم

  .السالم و.جايي همراه آقايان باشمكه در اين جا به 
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سخنان بي پرده و صادقانة آخوند پير، سخناني نبود كه بشود از آن 
 فساد و او بي آنكه منكر عملكرد خود و شركتش در. به سادگي گذشت

ا را بر زبان آورد و هر آنچه شرط بالغ بود به ، واقعيتهتباهي حكومت بشود
اگر صحبت هاي او به درستي بررسي مي شد، . همپالگي هاي خود گفت

  .  كه آخوندها چاره اي جز پيروي از توصيه هاي او ندارندگرديدروشن مي 
در آن لحظات حساس بدون شك بيشتر شركت كنندگان در مجلس 

 مي خواستند بدانند كه چه كسي و ر ته دل با آخوند پير موافق بودند، اماد
هاي  كه هر يك با ثروتاين. چگونه اين زنگوله را به گردن گربه خواهد افكند

آوردة خود بروند و خوش و خرم در گوشه و كنار اين دنياي بي در و  باد
 ولي چطور؟ ود،همة آنها بپيكر پايان عمر خود را بگذرانند، آرزوي قلبي 

 به مرحلة اجرا هزينة سنگينيشود اين كار را بدون پرداخت چگونه مي 
   گذاشت؟

 در كشاكش اين هيجانات دروني گردآمدگان، يكي از آخوندهاي 
  : و گفت برخاست به طرفداري از نظرات آخوند پير ميانسال
كه موافق هستم و عقيده دارم قبل از اين...  من هم با نظرات آيت اهللا-

مردم ما را از حكومت ساقط كنند و سرمان را به باد دهند، بايستي فكر 
به يقين اين كار ممكن . عاجلي بكنيم و خود را از اين مهلكه بيرون بكشيم

 جمعي ما چنين اما مصلحت. است به مذاق بعضي از آقايان خوش نيايد
ه سركوبگري، همات بيهوده و اتكاء ب و نبايستي با تو.كندامري را اقتضاء مي 

. توانيم اوضاع را به صورت سابق برگردانيمدلمان را خوش و فكر كنيم كه مي
ما تا چندي پيش به اشتباه چنين برداشتي داشتيم و با خشونت هر چه 

 از ماجراي اما پس. توانستيم مردم را مهار كنيمهم تمامتر تا اندازه اي 
انجام اين ما را در ظهور و كشته شدن امام كه بي شك مردم اثرات دست 

بينند، ديگر جاي تأمل نيست و بايستي همانطور كه فرمودند،  مي قتل
  .بيرون بكشيمحكومت را به مردم بسپاريم و جان خود را از اين معركه 

امروز با كشته شدن امام زمان، آن هم در اوج اقتدار روحانيت شيعه، 
عجل اهللا «از قبيل هاييشعاردلشان را به مردم را واداريم كه ي توانيم نه م
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 يل اين كهبا موعظه هايي از قب خوش كنند، و نه مي شود »تعالي فرجه
   .آنها را فريب داد ،است »ايران كشور صاحب زمان«

 ديدم كه نگاه مردم نسبت مدر مراسم خاكسپاري من با چشمان خود
ه اين مردم ب. كنند و جنايتكاران مي تبهكارانبه ما، مانند نگاهي بود كه به 

                     به او باور داشتند،همة عمرسادگي كشته شدن امام زماني را كه 
آنها به دنبال آن . به عنوان نواب او قبول ندارندديگر ما را هم . نمي پذيرند

هستند كه به هر شكلي خود را از دست كساني كه به قول بعضي ها حتي 
بنابراين، .  اند، نجات دهندنكردهحرمت امام زمان مذهبشان را رعايت 

مصلحت آن است كه خود ما دست به اين كار بزنيم و با شرط و شروطي 
  . از انتقام آنها در امان باشيمدست كم حكومت را به مردم واگذاريم تا 

با پايان سخنان اين آخوند، شيخي از شيوخ حاضر در مجلس، با 
  :عصبانيت به اعتراض برخاست و با صدايي بلند گفت 

مي فرمائيد بعد از اين همه زحمت و فداكاري و آقايان ! أعوذ باهللا -
 جانفشاني بيائيم و با دست خود حكومتي را كه به اين مفتي به دست 

 برگرديم به حوزه و مسجد و بدهيم و با عذر خواهيبه مردم آورده ايم، 
مي فرمائيد كه تالش چند صد سالة روحانيت براي تشكيل حكومت منبر؟ 

يعي را فراموش كنيم و برويم در فرنگ خوش و خرم عمرمان را به پايان ش
برسانيم؟ پس جواب خون شهدا را چه كسي مي دهد؟ بيچاره امام راحل 
اگر مي دانست كه وارثين او اينگونه فكر مي كنند، هرگز عمر خود را در راه 

  . ايجاد حكومت اسالمي به هدر نمي داد
براي كساني كه . م كران به ترس افتاده اندبراي آنهايي كه با حادثة ج

مي اسالمي باالتر از پاسداري از نظام حفظ و حراست از جان و مال خود را 
اما پيروان . دانند، راه باز است، به هر كجايي كه دوست دارند تشريف ببرند

راستين راه امام راحل، نه از ظهور امام زمان ترس دارند و نه از كشته شدن 
دانند با مخالفين نظام چطور رفتار آنها خوب مي. شت افتاده اندبه وحاو 

ر ما همانطور كه تا به امروز توانسته ايم ه. كنند تا دست از پا خطا نكنند
پي آمدهاي ناشي از ظهور امام زمان نيز توطئه اي را سركوب كنيم، از پس 
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  . بر خواهيم آمد
 آمدگان شروع در اين لحظه زمزمه هاي موافق و مخالف ميان گرد

عضو شوراي رهبري كه . شد و همهمه اي در گرفت كه غير قابل كنترل بود
مجلس را اداره مي كرد، چون اوضاع را آشفته تر از آن ديد كه قابل كنترل 

پس از آن هم از . با دعوت به فرستادن صلوات باعث سكوت آنان شد. باشد
غذا خوري تشريف ببرند آقايان دعوت كرد كه فعالٌ براي صرف غذا به سالن 

  .تا بعد از ظهر مذاكرات را ادامه دهند
، آقايان  بعد از ظهرپس از صرف غذا و اقامه نماز و استراحت كوتاه

باز هم عضو شوراي رهبري سخن . يك به يك به سالن برگشتند و نشستند
  : را آغاز كرد و گفت 

 در طول سنوات گذشته حكومت اسالمي ما با حوادث بسياري -
اميد داريم اين . روبرو بود كه به حمداهللا همه را به نوعي از سر گذرانده ايم

از آسيب هاي ناشي از بار نيز با تدبير و درايت روحانيون عاليقدر بتوانيم 
در بررسي سخنان متين و سنجيدة آقايان به . محفوظ بمانيم ماجراي اخير

. ة آنها تعمق كردنكاتي بر مي خوريم كه قابل تأمل و الزم است در بار
 و توصيه هاي ايشان، چنانكه راه حل ديگري پيدا... سخنان حضرت آيت اهللا

مطالب شيخ معظم نيز .  باشدنشود، بدون شك مي تواند راه چارة مناسبي
آنچه من از آقايان محترم تقاضا دارم اين است . به نظر من قابل تعمق است

ذارند و بيشتر از جنبه هاي كه در بارة حوادث اخير احساسات را كنار بگ
زيرا در ماجراي اخير بر عكس دفعات پيش ما . عقالني به موضوع نگاه كنند

اين گونه مسائل . با مفاهيم مذهبي و اعتقادات ايماني مردم رو به رو هستيم
چون در . را نمي توان تنها با سياست و تدبيرهاي معمولي حل و فصل كرد

و  شيعه كه ما به دستاويز آن به حكومت اين ماجرا بزرگترين نماد مذهب
  .رسيده ايم، در محور اصلي ماجرا قرار داردقدرت 

نع از كشته شدن شايد بعضي از آقايان به ما ايراد بگيرند كه چرا ما
امام زمان زنده مي ماند، به هم پاسخ اين است كه اگر امام زمان نشديم؟ 

بان ديگر ظهور امام زمان به ز. شدن وضع ما بهتر از اين كه هست نمي يقي
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را آن  و معجزاتي كه از خود نشان دادند موضوعي نيست كه ما در جم كران
موضوع اگر چه در آغاز اين تصور براي ما پيدا شده بود كه  .نديده بگيريم

اما با ماجراهايي كه در پي آن . ظهور كار دشمنان حكومت اسالمي ماست
 ماجرا را به چشم خود ديديم، معلوم اتفاق افتاد كه همة ما بخش اعظم اين

شد كه اين بار دشمنان زميني حكومت اسالمي نيستند كه قد علم كرده و 
به دنبال سرنگوني حكومت ما هستند، بلكه قدرت هاي خارج از حوزة 

به نظر حقير حتي كشته شدن . زميني، بر واژگوني حكومت ما كمر بسته اند
ما بوده است، وگرنه امامي كه با آن صالبت امام زمان نيز به ارادة پروردگار 

يخ ايران را به صحنه دادگاه ما را به محاكمه كشيد و مام وطن و بزرگان تار
به ، داشتدر بارگاه فرعون معجزات موسي عليه السالم به  كه شباهتي آورد

اگر نكرد، دليل آن مقدمات . يقين مي توانست از جان خود نيز حفاظت كند
.  ما بوده كه به اراده و خواست الهي در شرف انجام استسرنگوني حكومت

ما اگر بتوانيم . موافق هستم... بنابراين، من به شخصه با نظر آيت اهللا
در غير . حكومت را با صلح و آشتي به مردم بسپاريم، كار عاقالنه خواهد بود

حكومت اين اينصورت آقاياني كه مصمم هستند در قدرت بمانند و از 
پاسداري كنند، بايد اين اجازه را به كساني كه نمي خواهند در اين اسالمي 

زمينه با آنها همكاري و همراهي كنند، بدهند تا از حكومت كناره بگيرند و 
  .از صحنه خارج گردند

در پايان عرايض خود اين نكته را هم اضافه مي كنم كه ما با عملكرد 
مملكت و در حفظ و حراست گذشتة خود، عدم صالحيتمان را در ادارة امور 

از اينرو، نمي دانم با اين وضع ادامة كار ما آيا . از مذهب خود نشان داده ايم
به صالح است يا نه؟ اما آنچه من يقين دارم اين است كه خيلي زودتر از 
آنكه بعضي از آقايان تصور مي كنند، مردم ما را از حكومت بر كنار خواهند 

ر نيست تا اوضاع به آن مرحله نكشيده خودمان با اين وصف آيا بهت. ساخت
 آن را كه بي شك باب ميل هيچ  تلخيا اينكه بمانيم و عواقب كنار برويم؟

  يك از ما نخواهد بود تحمل كنيم؟
و ديگري بري و هماهنگي او با آخوند پير سخنان عضو شوراي ره  
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اين بار . كه نظرات او را تأئيد كرده بود، بيش از پيش مجلس را متشنج كرد
از جمله جلوگيري . نكات ديگري مطرح شد كه قبالٌ بدان ها اشاره نشده بود

نكردن از كشتن امام زمان و معجزات او كه با معجزات پيغمبر اولوالعزم 
مهمتر از همه اين كه عضو شوراي رهبري . يهود، موسي برابري مي كرد

  .كردواژگوني حكومت را در آيندة بسيار نزديك پيش بيني مي 
پس از پايان سخنان عضو شوراي رهبري، با نگاهي به چهرة جمع 
شدگان و واكنش هاي مثبتي كه به راحتي از سيماي بسياري از آنان 
مشهود بود، آشكار مي شد كه اكثريت گردآمدگان با واگذاري حكومت به 

در مقابل تعداد كساني كه همچنان بر طبل ادامة رژيم . مردم موافق هستند
تني بيدند، هم در اقليت بودند و هم از نظر مقام و منزلت به استثناء مي كو

  .  از آنها، در سطح پائين قرار داشتندچند
با اين همه، بار ديگر رشته سخن را يكي از آيت اهللا هاي متشخص و 

  :بلند پاية طرفدار حفظ رژيم به دست گرفت و گفت 
مي  راحلص امام سبحان اهللا كه ما از زبان ياران قديمي و مخل -

 ه با جانفشاني ياراني كه بسياري از آنهاشنويم كه بهتر است حكومتي را ك
شربت شهادت نوشيده و ديگر در ميان ما نيستند، به دست آورده ايم، به 
همين سادگي، يعني با پيدا شدن كسي كه مدعي امام زماني بود، اما قادر 

.  نبود، از دست بدهيمبه حفظ و حراست جان خود از دست يك زن ريشدار
آن هم به اين علت كه مبادا خداي نكرده آسيبي به وجود شريف ما وارد 

ها، آقايان چه جوابي به آنهايي خواهند من نمي دانم با اين نوع برداشت. شود
داد كه هشت سال براي حراست از حكومت ما با صدام عفلقي جنگيده و 

   به جا گذاشته اند؟  معلولصدها هزارچند صد هزار شهيد داده و 
من به عنوان يكي از رهروان امام راحل تا زنده هستم به اين حكومت 
كه دست آورد سالهاي دراز مبارزه من و همفكرانم در حمايت از امام راحل 
است، ادامه خواهم داد و يقين دارم بسياري از روحانيون و بخش عظيمي از 

بسياري از ملت مسلمان ايران نيروهاي انتظامي و امنيتي كشور و همينطور 
به آنهايي هم كه مايلند از حكومت كناره بگيرند، . با ما همراه خواهند بود
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اين حق را مي دهم كه راه خود را بروند و جان خود را از خطرات احتمالي 
اكنون من به عنوان مخالف هر نوع تسليم به سمت ديگر سالن . نجات دهند

واگذاري حكومت به مردم هستند با پيوستن مي روم تا آقاياني كه مخالف 
  .به اين سمت سالن تصميم خود را روشن كنند

آيت اهللا پس از پايان سخنانش از جاي خود بر خاست و به سمت 
به اين ترتيب . پيوستندبه وي  همفكران او نيز مجلس رفت و سپس ديگر

دند در سمت راست گروهي نشسته بو. مجلس به دو گروه متمايز تقسيم شد
كه موافق واگذاري حكومت به مردم و در سمت چپ آنهايي قرار داشتند كه 

  . مخالف واگذاري حكومت به مردم بودند
با اين حركت مجلس بار ديگر دچار تشنج شد و زمزمه هاي مخالفين 
و موافقين واگذاري حكومت به مردم از نو آغاز شد تا اينكه يكي ديگر از 

يخوخيت مشهور بود، جهت آرام ساختن اعضاء شوراي رهبري كه به ش
  :مجلس لب به سخن گشود و گفت 

حساس كه در مقابل آن قرار بسيار  اين شيوة برخورد با يك مسألة -
در اين برهه از زمان ما نبايستي تحت . گرفته ايم به هيچ وجه صالح نيست

آقاياني  با نظر هممن . تأثير احساسات به موقعيت خودمان آسيب برسانيم
هستم كه با مصلحت انديشي فكر مي كنند كه بايستي حكومت را وافق م

رها كنيم و برويم به دنبال حرفه خاص خود كه ادارة امور روحاني مسلمانان 
 جز ،مي كنيمواقعيت اين است كه ما در طول سالياني كه حكومت . است

نه در مسائل شرعي نيز متاسفا.  نداده ايممردمبدبختي و بيچارگي چيزي به 
 ديگر ما را به عنوان روحاني آنهارفتار ما به گونه اي بوده است كه اكثريت 

زياده روي ها و زياده طلبي ها و خاص نيز  در اين مورد .قبول ندارند
بنابراين، با اين . خودخواهي ها و فساد و تباهي اكثر ما دخيل بوده است

 از آنها مي خواهيم بر مردم حكومت كنيم وچگونه نمي دانم اوضاع 
بخواهيم در مقابل دشمنان از ما پشتيباني كنند؟ وقتي ما پشتيباني مردم را 

  ؟باقي بمانيمحكومت در رأس  مي توانيم چطورنداشته باشيم، 
اين  يكي از آخوندهاي طرفدار حفظ حكومت، از سكوت كوتاه 
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  : سخنران استفاده كرد و گفت 
نيون مبار                      - ران، بسيجيان، روحا ز و مردم مسلمان         با كمك پاسدا
  .در صحنهحاضر هميشه 

كدام پاسدار؟ كدام بسيجي؟ : عضو شوراي رهبري با حالت تشر گفت 
در صحنه؟ مثل حاضر كدام روحاني مبارز و كدام مردم مسلمان هميشه 

اينكه حضرت آقا در اين مملكت زندگي نمي كنيد و از جرياناتي كه در 
 فرمانده كل سپاه حاكي از آن آخرين گزارش. مملكت مي گذرد خبر نداريد

بسيجيان نيز . مي شود سداران به مردم روز به روز بيشتراست كه گرايش پا
طلبه ها، حوزه هاي علميه را ترك بسياري از . دست كمي از پاسداران ندارد

نارضايتي . كرده اند و اين نهاد آموزشي مي رود كه به كلي تعطيل گردد
 كه غير  ظاهر شده بود، ابعادي پيدا كردهمامردم كه از همان اوايل حكومت 

مضافاٌ اينكه اين بار برخالف گذشته خواسته هاي . قابل كنترل است
ناراضيان محدود به خواسته هاي صنفي نيست، بلكه كناره گيري ما را از 

  .ادارة امور مملكت مي خواهند
نگاهي به نمازهاي جمعه بيندازيد كه جز مامورين دولتي و نيروهاي 

مي كشانند، ديگر  ن مراسم به ايتحبيبانتظامي كه آنها را هم با تهديد و 
بي اعتنايي مردم به . كسي تمايلي به شركت در اين مراسم عبادي ندارد

شعائر مذهبي و نشان دادن كينه و نفرتشان نسبت به روحانيون چنان 
 و گسترش پيدا كرده است كه تا كنون نظير آن در هيچ يك از ادوار تاريخ

با اين اوضاع . حتي در تمام دوران حكومت خود ما سابقه نداشته است
چگونه مي خواهيد اين حكومت در حال سقوط را ادامه دهيد؟ تازه حكومت 
را نگهداريد كه چه كنيد؟ پولهايتان را در بانك هاي خارج اضافه كنيد؟ 

 مردم خانه و ملك مردم را بيشتر مصادره كنيد؟ بيش از اين به زن و دختر
كمي هم به فكر آخر و عاقبت خود ! سر عقل بيائيد! تجاوز كنيد؟ كافي است

  . حتي اگر به فكر مردم بيچاره نيستيد! باشيد
عضو شوراي رهبري با خاتمة سخن خود از جا بر خاست تا سالن را 

او پيش از خارج شدن از سالن رو به آخوندي كه گفته بود با . ترك گويد
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  :يجيان و غيره حكومت را مي توان حفظ كرد، گفت كمك پاسداران و بس
مي دهم، ولي مانند ...  من رأي خودم را در تصميم گيري به آقاي 

از امروز از همة پست هاي دولتي و غير دولتي كناره مي گيرم و ... آيت اهللا
           در صورت تصويب مقام معظم رهبري همة آنها را به شخص شما واگذار 

اين را . با كمك پاسداران و بسيجي ها حكومت را نگهداري كنيدمي كنم تا 
  .گفت و از در خارج شد

با خروج اين روحاني عاليرتبه شوراي رهبري كه به خاطر مقام و 
منزلتش از طرف همين گردآمدگان به اين سمت انتخاب شده بود، سكوتي 

رفت و توأم با حيرت و همراه با ترس و وحشت تمام گردآمدگان را فرا گ
  . مجلس را از حالت يك نشست مشورتي بيرون برد

هنوز دقايقي چند از اين آشفته بازار نگذشته بود كه عضو شوراي 
رهبري كه از جلسه بيرون رفته بود، به همراه ولي فقيه كه دو تن از 

با . آخوندهاي بيت رهبري زير بازوانش را گرفته بودند، وارد سالن شدند
  خاستند، سالمش گفتند و ردآمدگان از جا برولي فقيه همة گورود 

  .سالمتي اش را مسئلت نمودند
 ولي فقيه با سيماي تكيده و رنگ پريده و ناتواني جسمي روي مبلي 
نشست و پس از پاسخ سالم آقايان، با صدايي بسيار آرام خطاب به 

من با اين حال ناخوشي اينجا آمده ام كه به آقايان  :گردآمدگان گفت 
من بي آنكه نظر موافق . م كه كمابيش در جريان گفتگوهاي شما هستمبگوي

يا مخالفي در بارة پيشنهادهاي موافقين و مخالفين كناره گيري از حكومت 
ابراز كنم، از هر دو گروه مي خواهم كه تحت سرپرستي يكي از معمرين 
خود بنشينيد و در بارة پيشنهادي كه شده به دور از تعصب و خارج از 

بررسي كنيد و نظرات خود را به طور شفاف به مسأله را ساسات شخصي اح
تا در جلسه اي ديگر، نظرات آقايان را بررسي كنيم و . دفتر ما ارائه نمائيد

  . برسيمقطعي به يك نتيجه 
با پايان اين جمله، ولي فقيه ضمن التماس دعا از جاي خود برخاست 

ي نيز با تشكر از شركت عضو ارشد شوراي رهبر. و سالن را ترك گفت



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢٧٤ 

آقايان در اين نشست به دو تن از آيت اهللا هاي پيري كه در دو سمت سالن 
نشسته و هر يك به يكي از جناح هاي موافق و مخالف ادامة حكومت 

   :وابسته بودند، گفت 
نظرات و خواهش مي كنم شما مسئول نشست و مشورت و تهيه 

 تا در جلسة آينده مورد بررسي قرار پيشنهادات گروه خود را بر عهده بگيريد
  . به اين ترتيب جلسه آن روز به اتمام رسيد.  گيرد

  
  نظامي ها

همزمان با هيجانات مردم و واكنش هاي سردمداران رژيم، جنب و 
  بسيج و همين سازمان ارتش، سپاه پاسداران،ميان پرسنل جوشي هم در

  .م مي خوردبه چشو امنيتي طور سازمانهاي گوناگون اطالعاتي 
 پس از ظهور و كشته شدن امام همانطور كه در پيش اشاره شد،

عتقادات مذهبي مردم به ا كه هم  آمدددر ميان مردم به وجوحركتي  ،زمان
.  ناسيوناليستي مردم مربوط مي شداحساساتو هم با  ارتباط داشت

ن درواز   راكه تالش خود  بودندحواريون امام زمان نيز آن واقعي محركين
 كاري كه تا آن زمان در ايران .كردند و با اعضاء خانواده ها شروعخانه ها 

 ي افراد خانواده ها بودند كه يك جنبشبه عبارت ديگر اين بار. سابقه نداشت
با توجه به اينكه هر يك از افراد جامعه در هر . راه مي بردندآغاز كردند و را 

بود، از اينرو كل افراد جامعه پست و مقام و منصبي به يك خانواده وابسته 
بنابراين، افرادي كه در ارتش، سپاه . شركت داشتندبش در اين جن

 خدمت مي كردند، از اين امر ساير سازمانهاپاسداران، نيروهاي بسيج و 
  .مستثني نبودند

 :، مي گفتانات بي سابقه مردم بوديكي از پيران قوم كه ناظر هيج
رسيده بودند و شعور ين مرحله از درك و فهم  ايران از پيش، به امردماگر «
 هاي فاسد مبارزه چقدر راحت ميتوان حكومتكه با اين شيوة فهميدندمي و 

دراز نمي   امام زماناينهمه مدت دست نياز بسوي را ساقط كرد، و جبار
  .»شدندميمتوسل نيز به عالم غيب . كردند و به انتظار ظهور او نمي نشستند
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وندها چنان ملت ايران را به قضا و قدر و مشيت  اما افسوس كه آخ
   .ند اين توانمندي خود غافل مانده ا از مردمند كه پاي بند كرده االهي

ارتشيان، چه فرماندهان بلند پايه و چه افسران ردة به طور مسلم، 
پائين و چه درجه داران و بخصوص سربازان تحت تأثير اعضاء خانوادة خود 

وان يك ايراني نمي توانستند نسبت به اوضاع آشفته و و در عين حال به عن
بسياري از آنها با انگيزة . نابسامان مملكت و مردم بي اعتناء باشند

مي خدمتگزاري به مملكت و حراست از استقالل ميهن خود لباس نظا
 كه براي حفظ استقالل كشور و پوشيده و تا پاي جان نيز آمادگي دارند

چنين افرادي مسلماٌ .  فداكاري و جانفشاني كنندحراست از منافع ملتشان
نمي توانستند در چنين اوضاعي كه در مملكت جاري بود، بي تفاوت 

  .  تماشاگر باشند فقطبنشينند و
افسر ارتش وقتي در خانواده خود مورد شماتت پدر و مادر، يك 

 قرار مي گرفت و مي شنيد كه با چه انشهمسر و فرزند و خواهر و برادر
  : ن شماتت آميزي به آنها مي گويندلح

! شرف نداريدمگر شما ! مگر شما غيرت نداريد! مگر شما عرضه نداريد
 مشتي آخوند فاسد و جاني اين همه به مردم ظلم و چرا اجازه مي دهيد

ينطور اموال و ستم كنند؟ مگر شما مرده ايد كه اجازه مي دهيد آخوندها ا
 را غارت كنند و به بيگانگان ببخشند؟ هاي ملي مملكتامالك مردم و ثروت

ور با بي رحمي قلع و قمع چرا اجازه مي دهيد بچه هاي مردم را اين ط
بر اعضاء خانواده ها تنگ مي شد و يا بسيار مواقع هم كه عرصه كنند؟ 

  :ند، فريادشان به آسمان مي رفت كه اندكي بي اعتنايي از آنان مي ديد
دران شما اين مملكت را با جانفشاني پ !دمرد باشي! غيرت پيدا كنيد
 حال كه نوبت به شما رسيده، چرا خفقان گرفته و !براي ما نگهداشته اند

اينطور ترسو و شما  چرا! ؟ خاك بر سرتانغيرت شده ايدذليل مانده و بي 
  بزدل و بي عرضه از آب در آمده ايد؟

 به  نظاميان را نيازارد و اين سخنان، سخناني نبود كه دل و جان
ندازد، بخصوص اينكه اين سخنان از زبان دشمنان مملكت به جوش ني
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گوششان نمي رسيد، بلكه سخن عتاب آميز پدر و مادر، خواهر و برادر و 
تازه دوستان و آشنايان و همسايگان نيز در هر . همسر و فرزندانشان بود

  . مي كردند ي به آنها ابرازبه لحن ديگرديداري همين شماتت ها را 
ثرات پند و اندرز و شماتت اعضاء خانواده، آرام آرام حس ميهن ا

پرستي و غيرت نظاميگري آنان را به جوش انداخته و سبب شده بود كه 
ارتشيان نيز به فكر بيفتند تا براي نجات مملكت و هموطنان خود قدمي 

اين امر در ديدارهاي آشكار و پنهان فرماندهان . بردارند و كاري بكنند
  . با يكديگر به وضوح مالحظه مي شدنظامي 

 اگر سري به بعضي از اين ديدارها و نشست ها مي زديم، به وضوح 
مي ديديم كه افراد اين نهاد نيز مانند بسياري از مردم به فكر چاره جويي 

آنها كه در دروس نظامي خود به تاريخ مملكتشان بيش از ديگر . هستند
ه چطور در اوضاع نا بسامان اواخر سلسلة  كهستند و مي دانندايرانيان آشنا 

صفوي، نادري قد علم كرد و مملكت را از خفت و ذلتي كه پادشاهان بي 
 همچنانكه مي دانند. د، نجات دادلياقت اواخر اين سلسله دچارش كرده بودن

كه در اواخر سلطنت سلسله قاجار، رضا خان چگونه پا پيش گذاشت و ايران 
  .  نوين تاريخ خود كشاندعقب مانده را به دوران

 نگاه  خود با اين آگاهي ها، وقتي به يال و كوپال فرماندهانارتشيان
مي كردند، نا خودآگاه به چهره هاي آنان خيره مي شدند كه ببينند كدام 
يك از آنها نادر زمانشان خواهد شد و يا كدام يك رضا خان دورانشان 

  . دخواهد بو
تنهايي خويش در اين  ارتش نيز در بدون شك فرماندهان بلند پايه

وند كه نام و يادش براي هميشه خوردند كه آن نادري بشآرزو غوطه مي 
رضا شاهي باشند كه دست . حافظة تاريخ مملكتشان زنده و جاويد استدر

را از سر مردم كوتاه كرد و نام خود تبهكار ي هاخائنين وطن فروش و آخوند
  .ايران قرار دادرا در رديف پادشاهان بلند پايه 

   اما چطور؟
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                             گوشة دنج يك رستوران خلوت و دور افتادة تهران سه تن ازدر
  فرماندهان ارتش كه هر سه در جنگ ايران و عراق در يك واحد خدمت

مي كردند و براي نجات جان يكديگر نيز خود را به مخاطره انداخته بودند، 
                  گفتگو بحث و رامي در بارة مشكالت مملكت ضمن صرف غذا به آ

هر يك از آن سه نمونه هايي از فساد و تباهي سردمداران رژيم . مي كردند
خر و  و با دلسوزي، نگراني خود را از آاي همقطاران خود شرح مي دادرا بر

  . عاقبت مملكت ابراز مي داشت
  كنند، به ياران ديروز خود ت باطني خود را پنهانآنان بي آنكه ني 

اميدشان را به ما مي گفتند كه در اين شرايط خاص مردم ايران چشم 
 منتظرند ببينند كه ارتش در اين اوضاع و احوال چه واكنشي .دوخته اند

  .نشان خواهد داد و چه نقشي بازي خواهد كرد
يكي از اين سه تن كه از نظر رتبه بر دو تن ديگر ارشديت داشت، با 

شرافت سربازي ما حكم مي كند كه اگر نمي توانيم : أثر و تأسف مي گفت ت
در اين شرايط قدم مثبتي به نفع مردم برداريم، از سمت خود كناره بگيريم 
تا كساني كه شهامت بيشتري دارند و شجاع تر از ما هستند، جاي ما 

 شايد به همت آنان بشود جلوي سقوط مملكت را از گردابي كه. بنشينند
  .آخوندها به وجود آورده اند گرفت

مردم مي خواهند ببنند كه ما :  او سخنان خود را اينطور ادامه داد 
شايستة داشتن چنين پست و مقامي هستيم يا نه؟ اينكه جلوي مردم فخر 

ه كرده ايم، ديگر بفروشيم كه فرمانده فالن واحد هستيم و در جنگ عراق چ
آنها براي نجات از دست رژيمي كه .  نداردبراي مردم ارزش و اعتباري

ارتش چه امروز مملكت را تا لب پرتگاه برده است، مي خواهند ببينند كه 
 را كه هيچگونه احساس عاطفي نسبت به مردم يمي كند و تكليف رژيم

  . سازدايران ندارد، كي روشن مي 
اين روزها، من حتي جلوي زن و : مي گفت با تأثر اين افسر بلند پايه 

. مي كنم ه ام، پدر و مادرم و حتي دوستان و آشنايانم احساس شرمبچ
وقتي آنها در هر نشست و بر خاستي با طعنه و كنايه از من در باره حضورم 
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ن در نماز جمعه و يا شركتم در زيارت مرقد امام و يا ديد و بازديدهايم با فال
كنايه به من   دارند مي فهمم كهت االسالم مي پرسند،آيت اهللا و بهمان حج

حق هم با آنهاست، چون خود من هم از اين كه دم به دم ما را به . مي زنند
اين مراسم و اين ديدارهاي نكبت بار مي كشانند، احساس حقارت مي كنم 

  . خجالت مي كشم حرفه ام درجه وو از خود و از 
من از اين كه آلت دست مشتي آخونده  شده ام كه كمترين ارزشي 

مقدس سربازي ما قائل نيستند، از نظامي بودن خود نيز دلزده براي لباس 
دهم هرگز اين مقام را عني اين، من ترجيح مي اگر فرمانده بودن ي. هستم

نداشته باشم و حداقل جلوي اعضاء خانواده و افراد واحدم اينطور سرافكنده 
  .نباشم

سخنان اين فرمانده كه در حقيقت بازگو كنندة دردهاي مشترك دو 
دوست ديرينة او و به يقين بسياري از نظاميان ديگر نيز بود، چنان در دل 

در اين لحظه . دوستانش تأثير گذاشت كه چشمان هر دو پر از اشك شد
  :، گفت از شدت خشم مي لرزيدكه  آن سه در حاليجوانترين
 تيمسار، چرا خود شما بر نمي خيزيد؟ چرا خود شما قدم جلو نمي -

. مورد احترام و تأئيد همة افسران هستيد از فرماندهان يكيگذاريد؟ شما 
راه بيفتيد تا ما هم به . همه به ميهن پرستي و شايستگي شما واقفند

دنبالتان حركت كنيم و آنچه را كه مردم ايران از ما انتظار دارند به مرحله 
خود من در . عمل در آوريم؟ شما تنها نيستيد و تنها هم نخواهيد ماند

كه خدمت مي كنم دهها افسر جوان دارم كه تنها راه نجات مملكت واحدي 
آنها نيز چشم به ما امراي ارتش دوخته اند . مي داننديك حركت نظامي را 

  .و در انتظار ديدن همتي از طرف ما هستند
افسر ديگري كه با اندوه سخنان همرزمان خود را مي شنيد، از 

   : سكوت دوست جوان خود استفاده كرد و گفت
چندي قبل سر ميز شام نگاهم به همسر و فرزندانم افتاد و ديدم كه 

گويي نمي خواستند، نگاهشان با نگاه من . همة آنها سر به زير انداخته اند
  :ي علت اين غمزدگي آنان را پرسيدموقت. تالقي كند
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 نازي دختر نوزده ساله ام با بغضي كه در گلويش گير كرده بود و 
  : از چشمانش سرازير بود، گفت اشكي كه مثل سيل

تا كي مي خواهيد شاهد و ناظر اين فجايعي باشيد كه آخوندها ! بابا
 از بي عرضگي ني شما، بر سر مردم مي آورند؟ همة مردمبه كمك و پشتيبا

 شما جلوي دوستانم خجالت بي لياقتي من هم از . شما به تنگ آمده اند
  كه پدر تو هم دستش به خونآنها مرتب به من طعنه مي زنند. مي كشم

.  در دزدي و فساد حكومت آخوندها شريك است. آلوده استمردم ايران
! نا سالمتي شما فرماندهان ارتش ايران هستيد! غيرتي از خود نشان بدهيد

او پس از گفتن اين جمالت، در حالي كه اتاق را ترك مي كرد، با صداي 
  : بلند گفت 

ت  و راسال و كوپالتان فقط به درد دوالمرده شورتان ببرد با اين ي
   !د نماز جمعه مي خوريشدن

همة ما ضمن اينكه درد : ادامه داد چنين وي با افسرده حالي 
و اجازه داده ايم ايم مشتركي داريم، با اين وصف بي تفاوت و ساكت نشسته 

كه جماعتي كه هيچگونه صالحيت و شايستگي ندارند، سر رشته دار امور 
آخوندها اگر پشتيباني و « نازي راست مي گفت،دخترم . ا باشندمملكت م

حمايت ما را نداشته باشند، يك روز هم نمي توانند در مصدر حكومت باقي 
اشكال عمده اين است كه بيشتر ما ارتشيان به توانايي خود آگاهي . »بمانند

 در. نداريم و فكر مي كنيم قادر به سرنگوني اين حكومت پوشالي نيستيم
حالي كه ما اين توانايي را داريم كه با يك حركت ضربتي فقط با چند 

 و شرشان را از سر مردم و مة سردمداران حكومت را قلع و قمعگردان، ه
  . مملكت كم كنيم

اگر . آنچه الزم است دست به دست هم دادن و به پا خاستن ماست
مروز ديگر مثل ا. چنين كنيم به يقين مردم نيز از ما پشتيباني خواهند كرد

 خود نگاه ايمانگذشته مردم به آخوندها به چشم روحاني و حافظان دين و 
اين روزها مردم ايران گذشته از آخوندها، حتي از دين و مذهب . نمي كنند

 آنها از جباراگر اين جماعت تبهكار و حكومت . هم سر خورده شده اند
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 بشود، خدا هم قادر حمايت و پشتيباني نيروهاي نظامي و انتظامي محروم
  . به حفاظت آنها نخواهد بود

من هم درد شما را دارم و بسياري ديگر از ارتشيان نيز ! آري دوستان
 و شروع كافي است آنها را نيز به ياري بطلبيم. احساس مشابه ما را دارند

اين راه جان گيرم موفق نشديم و در . رنگي نيست باالتر از سياهي. كنيم
ورت هم ما سرفراز خواهيم صبه نظر من حتي در آن.  داديم دستخود را از

  .  پس از آن مردم ما را به بي عرضگي و بي غيرتي متهم نخواهند كرد.بود
گرد شرمي ما بايستي از آن عده از امراي ارتش شاهنشاهي كه با بي 

هم آمدند و با نوشتن اعالمية ننگيني به نام بي طرفي ارتش، راه را براي به 
نمي خواهيم مانند اگر . دها باز كردند، عبرت بگيريم رسيدن آخونحكومت

آنها دچار لعن و نفرين ابدي ملت ايران باشيم، بايستي مانند ارتش تركيه 
در چنين شرايطي وارد ميدان بشويم و حكومت را از دست فاسدان و 
تبهكاراني كه اين همه مصيبت بر سر مردم مملكت ما آورده اند بگيريم و 

  .كساني كه شايستگي ادارة مملكت را دارند بسپاريمبه 
 من در اين جا، در حضور شما دوستان خوب خود، سوگند ياد مي 
كنم و پيمان مي بندم كه نخستين كسي باشم كه تا پاي جان در راه اين 

در اين راه از طرف دهها افسر . هدف مقدس با شما همراه و همگام باشم
دارند و بسياري از آنها بارها در اين مورد با من ديگر نيز كه به من اعتماد 

گفتگو كرده اند، اين اطمينان را مي دهم كه ما تنها نيستيم و اگر جرأت به 
 اكثر افسران و بسياري از درجه داران و ،خرج بدهيم و حركت كنيم

  . همينطور سربازان از ما پشتيباني خواهند كرد
در پايان نيز . ادامه داشتصحبت هاي اين سه افسر تا پاسي از شب 

پس از اينكه هر سه دست هايشان را به هم گره زدند و پيمان بستند كه تا 
هدف مقدس خود كه نجات مملكت است از پا اين پاي جان نسبت به 

ننشينند، از هم جدا شدند و هر يك به دنبال ايجاد شرايطي كه يك حركت 
  .نظامي به آن احتياج دارد رفتند

  *  
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از فرماندهان لشكر قزوين در محوطة بزرگ يكي از پادگانهاي دو نفر 
سخن را ناصر يكي از افسران جوان . آن شهر با يكديگر گفتگو مي كردند

لشكر خطاب به دوست خود پرويز كه معاون عملياتي لشكر بود آغاز كرد و 
  :گفت 

راستي پرويز خان، اوضاع و احوال تو توي خونه چطوره؟ آيا زن و بچه 
مي گيرند؟ چه هاي من سرت نق مي زنند؟ ايراد  تو هم مثل زن و بهاي

تمام مدت كه تو . شماتت مي كنند؟ من كه از اين وضع به تنگ اومدم
بدتر از همه اين كه . خونه ام، يك روند زنم غر مي زنه و شماتتم مي كنه

يا حاج آقا بچه ها هم به كمك مادرشون با گفتن كلماتي مثل بابا تيمسار 
مواظب باش ! دير نرسي كه نمازت قضا بشه! نماز جمعه يادت نرهمسار تي

موقع صلوات فرستادن نشون بده كه ! جلوي آخوندها راه نري كه گناه داره
 و به تيمسارياز همه بلندتر صلوات مي فرستي، بالخره بايد نشون بدي كه 

  ..درد يك كاري مي خوري و
رم مي كنند كه ميرم تو اتاقم آره پرويز خان، تو خونه اينقدر متلك با

راستشو بخواي، وقتي . و از خجالت درو رو خودم مي بندم و بيرون نميام
. نا سالمتي ما افسران ارتش ايرونيم. تنها ميشم مي بينم حق با آنهاست

مردم از يك طرف يال و كوپال مارو تماشا مي كنند و از طرف ديگر ما را 
آنها حق دارند اينطور با حقارت .  بيننداينطور خوار و زبون و بي عرضه مي

چند روز پيش كه براي سركشي واحدم شبانه به پادگان . به ما نگاه كنند
رفتم، يكي از افسران جوان كه نگهبان بود، در حال گشت زني با يك حال 

  : بسيار تأثر آميز گفت 
 تا كي مي خواهيد دست رو دست بگذاريد و شاهد بدبختي تيمسار

نوز هم به ما ارتشيان د؟ مگر نمي دانيد كه چشم اميد مردم همردم باشي
بعد هم با  نمي افتيد؟ ؟ چرا راهكنيدمي پس چرا حركتي ندوخته است؟ 

  : دل چركيني گفت 
افراد يك دهم رضا خان مير پنج، وقتي كودتا كرد قزاق هاي او  « -

داريم سالح ها و وسائل جنگي او هم از يك دهم آنچه ما . واحد ما نبود
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ديديم كه . اما در عوض جسارت و شجاعتش صد برابر ما بود. كمتر بود
چطور راه افتاد و مملكت را از فرو پاشي و مردم را از فقر و فالكت نجات 

چرا ما راه او را دنبال نكنيم؟ چرا ما براي نجات مملكت حركت نكنيم؟ . داد
وي زن و بچه و در و آيا بهتر نيست ما هم كار كارستاني بكنيم تا حداقل جل

  همسايه اينطور به بي عرضگي و بي لياقتي متهم نشويم؟
پرويز در حالي كه سخت تحت تأثير سخنان افسر زير دست خود قرار 

در جنگ عراق  اليق لشكر و دوست همرزمش افسرانگرفته بود كه يكي از 
  :بود، گفت 

فكر مي .  ناصر خان، تو فكر مي كني من به اين مسائل توجه ندارم-
تنها ! نه. كني خود من از شماتت اين و آن و حتي زن و بچه ام در امانم

چيزي كه تا كنون مرا از يك حركت جدي باز داشته است، يكي هماهنگي 
با افسران واحدهاي ديگر است و ديگري حضور مشتي آخوند و آخوند زاده 

كنار اين در ميان واحدهاي ما و دخالت پاسداران و بسيجي ها در گوشه و 
كساني كه مثل موريانه در درون واحدهاي ما النه كرده اند . شهرستان است

چندي قبل كه تهران بودم، با . و مواظب كوچكترين حركت ما هستند
آنها هم مثل ما منتظر . بعضي از افسران قديمي در اين باره صحبت كردم

ي شك اگر حركتي راه افتاد، ب. فرصتي هستند كه دست به كاري بزنند
  .نقش مهمي بر عهدة ما خواهد بود

پرويز خان آخوندها و : ناصر با شنيدن سخنان دوست خود، گفت 
پاسداراني كه در اينجا و در ميان واحدهاي ما و در شهر پراكنده هستند، 

ما به راحتي مي توانيم قبل از شروع حركت . همه را كمابيش مي شناسيم
تازه يادت باشد كه بسياري از . ح كنيمهمة آنها را شبانه دستگير و خلع سال

آنها . فرماندهان پاسداران و بسيجي هاي اين شهر نيز مثل ما فكر مي كنند
اگر ما حركتمان را آغاز كنيم به يقين . هم از آخوندها دل خوشي ندارند

  . بيشتر آنها يا به ما خواهند پيوست و يا در مقابل ما سكوت خواهند كرد
سعي كن تا آنجا كه ! نگران نباش: نان ناصر گفت پرويز با تأئيد سخ

امكان دارد، بي آنكه ديگران متوجه شوند يك يك بچه ها را شناسايي كني؛ 
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بخصوص بچه هاي مورد اعتماد و همچنين كساني كه سر تو النه آخوندها و 
ما بايستي پيش از . شناسايي آنها برايمان بسيار اهميت دارد. اطالعات دارند

وافقين و مخالفين خودمان را بشناسيم تا اگر خواستيم حركتي هر چيز م
  . انجام دهيم، تكليفمان با هر دو گروه روشن باشد

آن دو، ساعت ها ضمن گشت زني و بازديد از پادگان در هواي آزاد 
حرف زدند و در پايان با اين اميد از هم جدا شدند كه ببينند دوستان 

  . يگر كي تصميم مي گيرندديگرشان در تهران و پادگانهاي د
*  

در لشكر مشهد نيز در يكي از شب ها دو تن ار افسران به دور از 
افسر جوانتر به . چشم و گوش خبر چينان آخوندها با هم گفتگو داشتند

  :گفت كي از واحدهاي رزمي بود، چنين ميدوست خود كه فرمانده ي
ار بايد كرد؟  محمود، تو فكر مي كني باالخره با اين آخوندها چه ك-

و از مسلمان و غير مسلمان از ببين همة مردم از پير و جوان، از زن و مرد 
چشم اميد . ها بر گشته اند و همه هم به انتظار حركت ما نظاميان هستنداين

مردم به ارتش دوخته شده است و مي دانند كه جز ارتش كس ديگري 
و وقيعت استفاده چرا از اين م. حريف اين آخوندهاي نسناس نخواهد شد

حركت نمي كنيم؟ يادت هست، در درس تاريخ خوانده ايم كه حركت 
تقي خان پسيان از خراسان محمد ابومسلم و طاهر و نادر و حتي قيام كلنل 

اگر ما چنين حركتي بكنيم به  چرا ما راه آنها را دنبال نكنيم؟. شروع شد
 خواهند كرد و به يقين واحدهاي ديگر هم در شهرهاي مختلف از ما تبعيت

  . پا خواهند خاست
صحبت آنجا چندي پيش كه در شيراز بودم با تني چند از افسران 

. افسراني كه از دست آخوندها داد و فغانشان به آسمان مي رفت. مي كردم
آنها مي گفتند شما از مشهد شروع كنيد و ما از شيراز به پشتيباني شما به 

و از چهار طرف در محاصرة قرار دارد و به شيراز در مركز . پا خواهيم خاست
حال آنكه مشهد دور از دسترس است و به . سادگي قابل سركوب شدن است

  . راحتي نمي تواند مورد يورش عناصر آخوندها قرار بگيرد
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خود من . مي فهمم چه مي گويي: فرهاد در پاسخ دوست خود گفت 
رايط نيز با توجه به خوشبختانه ش. هم بارها به اين مسائل فكر كرده ام

حوادثي كه روز به روز در مملكت اتفاق مي افتد، بسيار مناسب است و در 
. نهايت هم بايستي ارتش وارد صحنه بشود و تكليف آخوندها را روشن كند

مضافاٌ اين كه اگر ارتش در اين حركت تاخير كند، احتمال اين كه پاسداران 
صحبت هايي با . ند بسيار زياد استيا ساير ارگان هاي نظامي وارد عمل بشو

شايد به زودي تصميمي . بعضي از فرماندهان واحدهاي ديگر شده است
تنها كاري كه هم اكنون بايستي انجام بدهيم، اين است كه . گرفته شود

افسران وطن پرست واحدهاي خودمان را دقيقاٌ شناسايي و با گفتگوهاي 
يك حركت نظامي جلب كنيم تا در كامالٌ حساب شده، نظر آنان را در بارة 

  .صورت حركت بتوانيم از وجودشان استفاده كنيم
*  

اين نوع گفتگوها در ميان پاسداران و بسيجيان و حتي ماموران 
زيرا همانطور كه در پيش گفته شد، . سازمانهاي اطالعاتي در جريان بود

نظامي باستثناء عدة معدودي از فرماندهان نظامي و روساي ارگانهاي غير 
كه سر برآستانة آخوندها داشتند، اكثريت بدنة اين نهادهاي نظامي و 

كه بودند به دنبال آن بيرون آمده و انتظامي و اطالعاتي از بطن جامعه 
 را كه مثل اختاپوس آنهاحركتي انجام گيرد و تكليف حكومت و سردمداران 

  .  مردم افتاده اند روشن كند وناموسبه جان و مال
  

  جلسه 
لسه موعود سردمداران رژيم براي تعيين تكليف حكومت در روز ج

 ،در اين جلسه ولي فقيه بر خالف جلسات پيشين. تعيين شده تشكيل شد
  .خود از جملة شركت كنندگان بود

نخستين كسي كه در اين نشست لب به سخن گشود، يكي از اعضاء 
ست و دعا براي او با تشكر از حضور ولي فقيه در اين نش. شوراي رهبري بود

  . كندافتتاحسالمتي او، تقاضا كرد كه با فرمايشات خود جلسه را 
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ولي فقيه با حمد و ثناي باريتعالي و دعاي آمرزش براي امام راحل،  
  : سخنان خود را اينطور آغاز كرد 

اوضاع خاصي كه در اين روزها با آن رو به رو هستيم، اوضاعي نيست 
از بدو تشكيل حكومت اسالمي . ن برخورد كردكه بتوان به صورت ساده با آ

تا كنون ما با چنين وضعي رو به رو نشده بوديم و به همين علت هم در 
جلسة پيش از آقايان خواهش كردم كه به صورت جدي جريانات اخير را 
بررسي بفرمايند تا تصميمي كه متضمن صالح كشور، مصلحت شريعت و در 

آنچه گفتني است و  . باشد گرفته شودبر گيرندة مصالح جامعة روحانيت
اين است كه مشكل امروز با سرنوشت حكومت  ،همة ما بدان واقف هستيم

 كه امام راحل با حمايت و پشتيباني بخشي از حكومتي.  بستگي داردما
همة ما مي دانيم كه هر حكومتي از هر نوع آن . روحانيت ايجاد كرده است

ول عمر هر حكومتي هم به عوامل ط. يك روزي عمرش به پايان مي رسد
.  اين عوامل بپردازممختلف بستگي دارد كه لزومي نمي بينم به تفصيل به

  . رشتة سخن را به آقايان بسپارماما الزم ميدانم به چند نكته اشاره كنم و
نخستين عاملي كه در بقاي هر حكومتي نقش عمده اي را ايفاء مي 

كومت خود را با زير بناي دين اسالم كند، زير بناي فكري آن است كه ما ح
 اين مسأله يكي از داليل عمدة خود. و مذهب جعفري پايه ريزي كرده ايم

 زيرا به سبب مذهبي بودن حكومت، مردم . استموفق بودن ما بودهنا
دليل آن نيز . توقعاتي از ما داشتند و دارند كه برآورد آنها غير ممكن است

ه تنها مذهب شيعه كمترين تجربه اي در چون ن. براي همة ما روشن است
امر حكومت كردن نداشته، بلكه فقه اين مذهب نيز قدمي در اين راه 

آنچه هم كه در اين زمينه ها در كتب علماي شيعه آمده . برنداشته است
است، بيشتر متكي بر تصورات كساني بوده كه كمترين تجربه اي در امر 

كه در خود اسالم نيز شيوة حكومت به بگذريم از اين . حكومت نداشته اند
  . سبك و روال سيستم هايي بوده كه در شرايط فعلي جهان كار آيي ندارد

دومين عاملي كه حكومت ما را به مخمصه انداخته است، توقعي است 
كه بر مبناي وعده و نويدهايي كه ما در پيش از رسيدن به حكومت به مردم 
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ا تجربه اي در آگاهي يما بي آنكه كمترين آن روزها .  وجود داردداده بوديم
 اميدي به دستيابي آن داشته باشيم، هر چه را كه مردم امر حكومت و

اما در عمل وقتي به حكومت . دوست داشتند به آنها وعده مي داديم
چنانكه خود . رسيديم، تازه به غير عملي بودن وعده هاي خود پي برديم

ت بود، ناچار گرديد تمام وعده هايي را كه امام راحل كه بنيانگذار اين حكوم
  .در پاريس داده بود، زير پا بگذارد

، حضورشان نظاممسألة سوم طرز رفتار آقاياني بود كه از آغاز تشكيل 
را در رأس حكومت موقتي مي دانستند و به جاي تحكيم پايه هاي رژيم به 

 حراست از دنبال منافع شخصي و آني خود رفتند، بي آنكه به فكر حفظ و
  .حكومت باشند

مسألة مهم . با توجه به سه موردي كه به اختصار شرح داده شد
ديگري نيز در اين ميان پيش آمد و آن اينكه ما براي نگهداري حكومت 
بيش از آنچه صالح و مصلحت بود به مردم فشار آورديم و آنها را از خود و 

ري كه هيچ يك از نظام يم؛ كاه احكومت خود رنجانده و بيزار و متنفر كرد
. هايي كه قصد پايداري حكومت خود را دارند با مردم كشورشان نمي كنند

بدتر از همه اينكه ما با اين شيوة حكومت در حفظ شئونات و مباني مذهبي 
خود نيز كوتاهي كرديم و با بي توجهي خود، صدمات زيادي به مذهب 

كنم وقت آن رسيده است ميبا اين توضيحات كوتاه فكر . ه وارد ساختيمشيع
در اين مورد هم . كه فكر عاجلي براي آيندة خود و اين حكومت بكنيم

نبايستي تحت تأثير احساسات قرار بگيريم و يا اينكه بخواهيم لجاجت به 
خرج بدهيم و خداي نكرده با تصورات واهي اوضاع و احوال را بدتر از اين 

هاي آقايان برآن قرار داشت در جلسة گذشته محور گفتگو. كه هست بكنيم
كه تكليف حكومتي را كه به قول معروف وبال گردنمان شده است روشن 

دو راه حل پيشنهاد شد، اول اين كه آيا بهتر نيست كه دست از . كنيم
 حكومت را به راه دوم اين بود كه. حكومت برداريم و آنرا به مردم بسپاريم

چه آقايان تا حدودي در بارة هر دو اگر . هر قيمتي نگه داريم و ادامه دهيم
خواهيم در ادامة مباحث مدهايش صحبت كردند، اما امروز ميراه حل و پي آ
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. اتخاذ كنيمجلسه پيش نظر نهايي را بشنويم تا بتوانيم يك تصميم قطعي 
، نخست آقاياني كه طرفداران نگهداري حكومت هستند دارملذا، خواهش 

  .منظرشان را بفرمايند تا گوش كني
آيت اهللا پيري كه شديداٌ مايل به حفظ حكومت بود و سرپرستي گروه 
طرفداران اين طرز فكر را بر عهده داشت، سخنان خود را با گفتن بسم اهللا 

   : و گفتالرحمن الرحيم، آغاز كرد
 ما كه طرفدار حفظ و حراست از دستاوردهاي انقالب اسالمي -

رة دو راه حل پيشنهادي به تفصيل هستيم، در اين روزها به اتفاق هم در با
شانس  دو حال و به اين نتيجه رسيديم كه در هر بحث و گفتگو كرديم

لذا، به مصلحت . چنداني براي فرار از عواقب حكومت سه دهه خود را نداريم
نمي بينيم كه با پاي خود به مهلكه اي برويم كه آخر و عاقبت آن برايمان 

پايه هاي حكومت ما متزلزل  داريم كهبي شك ما هم يقين . روشن نيست
ما هم بر اين باوريم كه روز و روزگاري ناچار هستيم دست از اين . است

ما هم مي دانيم كه هيچ حكومتي براي حاكمان آن ابدي . حكومت برداريم
اما اينكه خود پيش قدم بشويم و حكومتي را كه با خون دل و به . نيست

ايم، با يك حركت قابل رفع و رجوع از هزار و يك ترفند به دست آورده 
 اساس سياستو نه بر  نه عقالني ه منطقي،دست بدهيم، اين امر را ن

  .ميدانيم
ما در طول همين سالها با چندين حادثه روبرو بوده ايم كه هر يك به 
تنهايي مي توانست حكومت ما را ساقط كند، ولي با درايت و هوشياري، 

وادث در امان نگه داشتيم و توانستيم با سوار حكومت خود را از همة اين ح
پس دليلي ندارد .  آنها را به نفع حكومتمان مهار كنيم،شدن بر موج حوادث

مگر نه اينكه در رويارويي . كه نتوانيم از اين حادثه نيز جان سالم به در بريم
با امام زمان كه به نظر اكثر آقايان با حضورش مي توانست به راحتي نظام 

را واژگون كند، تا به امروز كه بيش از يك ماهي از آن گذشته است، ما 
پايدار مانده ايم؟ مگر نه اينكه مردم بي آنكه از ته و توي قضايا مطلع باشند، 
به اين باور رسيده اند كه حكومت و حاكمان آن از چنان اقتداري 
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 صحبتي برخوردارند كه مي توانند حتي امام زمان را نيز سر به نيست كنند؟
حكومتي با .  رواج داردجامعه و حتي روحانيتكه در ميان همة قشرهاي 

اين اقتدار را چرا از دست بدهيم؟ چرا مي خواهيم ترس و زبوني خود را به 
مردم آَشكار كنيم و خود را رسوا سازيم و غنيمتي به اين گرانبهايي را مفت 

  و مسلم از دست بدهيم؟
شت گريبان ما را گرفته است، نه تنها اگر مردم بفهمند كه ترس و وح

ما . خودمان، بلكه زن و بچه هايمان نيز از انتقام آنان در امان نخواهند بود
يقين داريم با اندكي صبر و حوصله و همت مي توانيم اين حكومت را براي 

. عجله كار شيطان است. خود و جامعة روحانيت تا ساليان دراز نگه بداريم
كنيد تا ببينيد كه هنوز هم مي توانيم افسار مردم را كمي بيشتر حوصله 

بخصوص اينكه امروزه ما از نظر مالي و . همچنان در دست خود نگهداريم
امكانات وسيعي كه در اختيار داريم، در وضعيتي هستيم كه مي توانيم 

صدها هزار آخوند و طلبه در ! نگاه كنيد،. مردم را به سادگي مهار كنيم
 خود از حكومت كنده هستند كه بخاطر منافعين مملكت پراگوشه و كنار ا

پاسداران انقالب و بسيجي ها و غيره را در . اسالمي ما طرفداري مي كنند
. نظر بگيريد كه بيشترين فرماندهان آنان از وابستگان روحانيت هستند

صدها هزار مردمي كه از قبل حكومت اسالمي ما به نوايي رسيده اند، 
براي چه مي خواهيد از . بال ما و حكومت اسالمي ما هستندهمچنان به دن

  استفاده نكنيم؟دست بر داريم و چنين امكاناتي كه در اختيارمان قرار دارد، 
در طول اين روزها ما با دهها و :  آيت اهللا در ادامة صحبت خود افزود 

يا ز جوصدها روحاني و دولتمرد و سرمايه دار صحبت كرديم و نظر آنها را ني
اين نظر بودند كه بايستي حكومت را به هر همة آنها كمابيش بر. شديم

آوري است كه دليل اكثر  الزم به ياد. شكلي كه ممكن است نگهداري كنيم
اين عده نيز اين بود كه با واگذاري حكومت به مردم عالوه بر اينكه مقام و 

به . بيمناكندمنبع درآمد خود را از دست مي دهند، از عاقبت كار خود نيز 
 با حوادث نظر من اين خود بهترين حربه اي است براي هر نوع رويارويي

  . ممكن است دست به اقدام بزنند عليه اين حكومتاحتمالي و آنهايي كه
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تصميم ما اين است كه به : او در خاتمه سخنانش با قاطعيت گفت 
به مردم هر وسيله اي كه ممكن است از سقوط اين نظام و يا واگذاري آن 

چنانكه آقاياني هستند كه مي خواهند سر سالمت به در . جلوگيري كنيم
ببرند و يا مايلند كه از حكومت به هر دليلي كناره بگيرند و حتي به خارج از 

ولي حاضر . كشور بروند، راه باز است و ما با خوشحالي اين امر را مي پذيريم
 به دست ي بهاي گراننيستيم حاصل تالش صدها سال روحانيت را كه به

  . آورده ايم، به اين آساني از دست بدهيم
همانطور كه رهبر معظم فرمودند، هر يك از ما گردآمدگان در اين 

لذا . سهمي داريمدر آن مجلس براي بر پايي اين حكومت نقشي داشتيم و 
اين حق ماست كه در بارة آيندة اين حكومت نيز صاحب نظر و تصميم 

نانكه ما اين تصميم را با دورانديشي و بدون در نظر گرفتن چ. گيرنده باشيم
اين نكته را نيز به عرايض خود اضافه . احساسات فردي به اتفاق گرفته ايم

مي كنم كه در ميان ما كساني هستند كه آماده اند در صورت كناره گيري 
 ضمن اينكه امنيت جاني و مالي آقايان. هر يك از آقايان جايشان را بگيرند

  .را هم تضمين مي كنند
سخنان صريح و در عين حال هشدار دهندة آيت اهللا كه از جانب 
گروه طرفدار حفظ رژيم بيان شد، نشان دهندة طرز فكر كساني بود كه 
           حكومت اسالمي را با همة مشكالت آن غنيمتي مي شمرند كه هنوز

  .مي توان آن را نگه داشت و از مزايايش بهره برد
 جماعت در عين حال كه شاهد و ناظر ماجراي كوبندة ظهور امام اين

زمان بودند و بي شك جريانات ديگر را نيز كه در پي آن در شرف وقوع بود، 
 چرا كه اكثر  پيگيري مي كردند، با اين وصف دل از حكومت بر نمي كندند

 آنها از هيچ چيز به همه چيز رسيده بودند و هنوز هم انتظار داشتند كه
ضمن اينكه . بيش از پيش از مزاياي اين حكومت باد آورده برخوردار شوند

به نظر آنها مي شد با سركوب و ايجاد رعب و وحشت، افسار مردم را كه با 
نها را مثل  و آگرفترويت امام زمان گسسته شده بود، از نو به دست 

  .دگذشته، به دنبال خود كشان
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اهللا را گوش مي كرد، پس از ولي فقيه كه با بردباري سخنان آيت 
ل پايان صحبت هاي او، رو به سرپرست گروه ديگر كرد و از آيت اهللا مسئو

اين آيت اهللا،  . را به آگاهي آقايان برسانداين گروه خواهش كرد كه نظرشان
  :صحبت خود را اينطور آغاز كرد 

منطق و استدالل .  سخنان سنجيده و قابل تأمل حاج آقا را شنيديم-
ان مرا هم سخت تحت تأثير قرار داد و يقين دارم آقايان ديگر نيز چنين ايش

ايشان به درستي فرمودند كه حيف است حكومتي را كه . احساسي دارند
پس از سالها خون دل خوردن روحانيت شيعه به دست امام راحل پايه 

مضافاٌ اينكه اين نكته را . گذاري شده است، به اين سادگي از دست بدهيم
 ياد آور شدند كه در صورت نياز، طرفداران طرز فكرشان آماده هستند هم

كه حتي بدون كمك و ياري آقاياني كه با اين امر مخالف هستند، حكومت 
  .را ادامه دهند و نگران پي آمدهاي حاصل از آن هم نيستند

اگر دچار بحران بزرگي كه امروز با آن رو برو هستيم، نبوديم و يك 
 را مي پسنديدم و ييش آمده بود، من هم چنين طرز فكرمعضل معمولي پ

. مي پذيرفتم و پا به پاي اين دوستان يا علي مي گفتم و حركت مي كردم
چنانكه يك روزي با كمترين شانس و اميدي به امام راحل يا علي گفتم و 

ضمن اين كه در . به دنبالش راه افتادم، زندان و تبعيد و غيره را هم پذيرفتم
زگاران كه ما براي ايجاد حكومت اسالمي مبارزه مي كرديم يك هزارم آن رو

  . امكانات امروز را نداشتيم، اما انگيزه و ايمان و اميد و آرزو داشتيم
. من كه امروز در صف مقابل آقايان نشسته ام، چنين سابقه اي دارم

         يعني نه آدم ترسويي هستم و نه اينكه شهامت و شجاعتم را از دست 
مهمتر از همه اينكه به امكانات وسيعي كه در دسترس ما قرار دارد . داده ام

خواهيد پرسيد؛ پس چرا همراه كساني هستم كه به . به خوبي آگاهم
نظرشان مي رسد كه چوب خط ما پر شده و بايستي دست از حكومت 
 برداريم؟ دليل آن اين است كه ما بر خالف باور و اعتقادات گذشتة خود كه

مي پنداشتيم با ايجاد حكومت اسالمي، مردم مسلمان شيعه را به رفاه و 
سعادت و نيك بختي مي رسانيم و خود نيز از مزاياي چنان حاكميتي 
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ما مي خواستيم آنچه در مسجد و . برخوردار مي شويم، عمالٌ چنين نشد
منبر براي پيروان مذهب شيعه موعظه كرده بوديم، با دست يابي به 

ولي در عمل معلوم شد كه چنين كاري . ه مرحلة اجرا در آوريمحكومت ب
  . نيستو عملي ممكن 

ما با حاكم شدن بر سرنوشت مردم، نه تنها در ادارة امور مملكت نا 
موفق بوديم، بلكه بزرگترين آسيب و زيان را نيز به مقام و منزلت روحاني 

 را بيش از حد و مضافاٌ اينكه دين اسالم و مذهب شيعه. خود وارد ساختيم
بدتر از همه اين كه مردم را در باورهاي مذهبي خود . اندازه بي اعتبار كرديم

امروز ديگر . به شك و ترديد و در بسياري موارد به بي اعتقادي كشانده ايم
 مسأله اي نيست كه باعث دل نگراني من ودن حكومت اسالمي و نبودنشب

ه حكومت ما عمالٌ نشان داد كه چرا ك. و بسياري از جامعة روحانيت باشد
  . حكومت سالمي كه وعده اش را به مردم داده بوديم نيست

امروز حكومت كردن و آقايي نمودن بر مردمي كه روز به روز كينه و 
نفرتشان نسبت به ما افزوده تر مي شود، آن چيزي نيست كه انتظارش را 

مت ديگر كمترين امروز براي من داشتن مقام و منصب در اين حكو. داشتيم
ارزشي ندارد، زيرا مي بينم صاحبان مشاغل و مناصب اين حكومت چگونه 

  .مورد بي احترامي و نفرت مردم هستند
ما اگر منصفانه كارنامة سه دهه حكومت خود را به صورتي كه طي                         
شده است، ورق بزنيم، بدون شك ديدگاهمان در حفظ و حراست حكومت                           

گي از اين كارنامه را ورق مي زنم و به صورت                     من چند بر   .   تغيير خواهد كرد      
شفاف جلوي ديدگان آقايان قرار مي دهم تا ببينند كه دست آورد ما چه                               

مي توانيم    و چنين اوراق سياهي بوده است و اين كه آيا با چنين كارنامه اي 
  به اين حكومت ادامه بدهيم يا نه؟ 

نخستين . يمما براي دستيابي به حكومت دو هدف را دنبال مي كرد
هدف، تثبيت حاكميت و سروري روحانيت شيعه بر پيروان خود و هدف 
. بعدي كسب مال و منال بود كه با به دست آوردن حكومت حاصل مي شد

با اينكه مي توانستيم به هر دوي اين اهداف دست يابيم و كار هم به اين بد 
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ا در اين راه فرجامي نكشد، با اين حال به دليل بد عمل كردن بسياري از م
چراي آن هم كامالٌ روشن است كه مطرح كردنش ضروري . موفق نبوديم

الزم . چون هر يك از ما كمابيش سهمي موثر در اين امر داشته ايم. نيست
به گفتن است كه ما با بر پايي حكومت به ظاهر به اهداف خود رسيديم، اما 

م نمي رسد كه در عمل حكومت ما تا به امروز تثبيت نشده و به نظر ه
  . هيچوقت تثبيت شود و ما حاكمان ماندگاري باشيم

   چه،حال پرسش اين است كه بعد از اين وضعي كه پيدا كرده ايم
مي خواهيم بكنيم؟ آيا مي خواهيم حكومتي را كه توأم با كينه و نفرت 
مردم است، به همين صورت ادامه بدهيم؟ يا اينكه تا اوضاع بيشتر از اين به 

          هاي واهي بيرون بيائيم و فكر اب و خيال  نكشيده است، از خووخامت
چاره اي بكنيم كه بيش از اين در منجالب اين حكومت غوطه نخوريم و از 

به يقين اگر پاسخ ما، عقالني و متكي بر . پي آمدهاي آن نيز در امان بمانيم
  :خرد باشد، به چند هدف مهم دست خواهيم يافت 

 مردم را از مصيبتي كه در اثر حكومت ما بر سرشان  نخست اينكه
دوم اينكه مذهبي را كه به سختي و به همت . ، نجات خواهيم دادفرود آمده

بسياري از روحانيون پايدار شده است از ورطة سقوط و بي اعتباري بيرون 
سوم اينكه با كنار كشيدن خود از حكومت حرمت جامعة . خواهيم كشيد

            ه پائين ترين درجة اعتبار خود رسيده است، به آن بازروحانيت را كه ب
مصيبت مي گردانيم و در نهايت نيز جان خود را از شر انتقام جويي مردم 

  .نجات مي دهيمكشيده و داغديده 
 صورت چنانكه اين راه را بر نگزينيم و كناره گيري خود را به

رت خشونت آميز صورت بر كناري ما به صومسالمت آميز انجام ندهيم، 
اينجا . خواهد گرفت و هيچ يك از ما نيز از آسيب آن در امان نخواهد ماند

ديگر صحبت بر سر تامين جان من و فالن آيت اهللا و بهمان حجت االسالم 
طلبه ها و حتي خانواده و  يست، بلكه سرنوشت تمام آخوندها ومصدر امور ن

اشي از اين حكومت فقط دامان اگر پي آمدهاي ن. بستگانشان درميان است
من دست اندر كار را مي گرفت، شايد به اين فكر مي افتادم كه خوب؛ 
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اما من و هيچ يك از ما حق . خربزه خورده ام پاي لرزش هم بايد بنشينم
  . نداريم با سرنوشت ديگران و بخصوص خانواده و فرزندانمان بازي كنيم

ين سه دهة حكومت چنان ما در طول ا. مشكل ما يكي و دو تا نيست
رفتاري با مردم كرده ايم كه آنها به هيچ وجه ديگر نه اعتمادي به ما دارند 

ما به هيچ عنواني و تحت هيچ . و نه بيش از اين حاضر به تحمل ما هستند
شرايط ديگري نمي توانيم دل چركيني مردم را از خود دور كنيم و از نو با 

  . ردم نيست بر آنها حكومت كنيمترفندهايي كه ديگر قابل پذيرش م
با اين توضيحات مختصري كه به عرض رسيد، همفكران ما به اين 
نتيجه رسيده اند كه بهتر است به آنچه كه از مال دنيا در طول سه دهه 
حكومت به دست آورده ايم، قناعت كنيم و از حكومتي كه جز بدنامي و بي 

م نخواهد داشت، دست حرمتي حاصلي براي ما نداشته و پس از اين ه
  . برداريم و سر خود و خانواده هايمان را به سالمت از اين مهلكه بيرون ببريم

كه فرمودند بسياري از ... در اينجا با توجه به فرمايشات حاج آقا
روحانيون و پاسداران و بسيجي ها و مردمي كه از حكومت منتفع شده اند، 

 بايستي عرض كنم نه به آن براي نگهداري حكومت با ما همراه هستند،
تعداد، بلكه چندين برابر آن عده نيز با نظر ما موافق هستند و آنها نيز فكر 
مي كنند كه عمر حكومت ما به پايان رسيده و عواقب وخيم سرنگوني ما به 

آنها هم به همين علت .  گريبان آنها را هم خواهد گرفت،دست مردم
آميز حكومت را رها كنيم تا جامعه معتقدند كه بايستي به صورت مسالمت 

  .اين جا به جايي را بدون خشونت و خونريزي و مصائب ديگر بپذيردبتواند 
در پايان عرايض خود الزم است اين نكته را هم اضافه كنم كه 
دوستان ما مقدمات برنامة اين واگذاري را به گونه اي كه امنيت جاني و 

 كرده اند كه در صورت تصويب  تهيهد،مالي حاكمان فعلي مد نظر قرار بگير
پيشنهاد ما، برنامة آن را براي نظر خواهي و تصميم گيري در اختيار آقايان 

  : خود را با اين مطلب به پايان مي رسانم من صحبت. قرار خواهند داد
 اگر ما بتوانيم حكومت را بدون خون و خونريزي به مردم بسپاريم، 

هد بود كه در طول سه دهه از خود نشان اين كار ما تنها عمل مثبتي خوا
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شايد به اين دليل مردم گناهان دانسته و نا دانستة ما را به خاطر . داده ايم
همين قدمي كه بر مي داريم، نديده بگيرند و ما را ببخشند و در كارنامه 

  . والسالم.. سياه حكومت مذهبي ما نيز يك ورق سفيد از ما باقي بماند
ن نمايندة گروه طرفدار واگذاري حكومت به مردم، پس از پايان سخنا

افراد ديگري نيز در اين زمينه گفتگو كردند و در نهايت ولي فقيه 
  :گردآمدگان را به سكوت دعوت كرد و گفت 

اهميت اين مسأله آنقدر زياد است كه مي شود روزها و هفته ها در 
ر است به اما به دليل موقعيت حساس كنوني، بهت. باره اش صحبت كرد
شخصه در بارة هيچ يك از پيشنهادات آقايان  من ب.همين حد اكتفا كنيم

در اين مورد تصميمي نمي گيرم، زيرا خودم را يكي از آقايان مي دانم كه 
اما آنچه مهم است و بايستي مد نظر . صاحب يك رأي بيشتر نيستمخاص 

ا به اتفاق بپذيريم قرار داد، اين است كه ما ناچاريم يكي از اين دو راه حل ر
از اينرو به نظر من راه حل بيرون رفت از اين مشكل اين است . و عمل كنيم

كه چنين تصميم گيري تاريخي را با رأي گيري و با نظر اكثريت انجام 
پيشنهاد من اين است كه اين رأي گيري به صورت كتبي و مخفي . دهيم

  . را اعالم كنندباشد كه آقايان بدون رو دربايستي با هم نظرشان 
فراموش نبايد كرد كه پيش از اين هرگز سابقه نداشت كه ولي فقيه 

اگر هم مشورتي با .  ديگران را هم دخالت دهد خود،در تصميم گيريها
اما اوضاع چنان بحراني شده . كساني مي كرد، حرف آخر را خودش مي زد

اين تصميم بود كه رهبر رژيم هم آشكارا دچار وحشت بود و مي خواست در 
  .گيري ديگران را هم مسئول قلمداد كند

به هر حال، سخنان رهبر مورد قبول قرار گرفت و يكي از گردآمدگان 
ورقه هاي رأي گيري كه در آن در مقابل . اين كار را بر عهده گرفت

نوشته بود، ميان » نه«و»آري«ري حكومت به مردم دو كلمة واگذا
كه نظر موافق يا مخالف خود را ست گردآمدگان پخش كرد و از آنها خوا

پس از دقايقي همان آخوند عمامة خود را از . مشخص كنند»آري يا نه«با
  . سر برداشت و آقايان آراي خود را به درون عمامه او ريختند
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 با نظارت نمايندة دو جناح قرائت شد و چهار پنجم داده شدهآراي 
يك نفر . داده بودند»يآر« جمع شدگان با واگذاري حكومت به مردم پاسخ

با . نوشته بود نظري ندارد و بقيه به واگذاري حكومت مخالفت كرده بودند
   :فقيه از نو شروع به صحبت كردمشخص شدن آراء، ولي 

مي خواستم در اين تصميم گيري از جناح . بود من  رأي ممتنع مال-
 خاصي پيروي نكرده باشم كه مبادا تصور شود من موافق گروهي و يا

                        ل هميشه پاي بندبا اين وصف چون مث. مخالف گروه ديگر هستم
 هستم، با نتيجه گيري از آراي آقايان فكر مي كنم )و شاورهم في االمر(

وقتي اكثريت آقايان . حمداهللا روشن و به خوبي خاتمه يافته استه موضوع ب
 ادارة امور مملكت هستند، موافق واگذاري حكومت به مردم و كناره گيري از

معني آن اين است كه حساسيت وضعيت را درك كرده و راه عاقالنه اي را 
ن تصميم گيري چقدر به جا من فقط براي اينكه بگويم اي. انتخاب نموده اند

، ناچارم به يك موضوع بسيار حائز اهميت كه ممكن است بعضي از بوده
  :آقايان اطالع نداشته باشند اشاره كنم 

در عرض چند روز گذشته من دو گزارش بسيار مهم از جانب فرمانده 
كل سپاه پاسداران و فرمانده ارتش با فاصلة كوتاهي از هم دريافت كردم كه 

گزارشي كه از طرف . هر دو نيز از طرف وزارت اطالعات تأئيد گرديده است
رتش و اين دو نهاد به من داده شده حاكي از اين است كه در ميان پرسنل ا

افراد سپاه پاسداران نا فرماني هايي به وقوع پيوسته كه باعث نگراني 
هر آنها بخصوص اينكه بنا به گزارش . فرماندهان آن دو نهاد گرديده است

 عالوه بر افسران ردة باالي اين نهادها، حتي افسران جوان كه در ،دو نهاد
ت صادره رده هاي پائين قرار دارند، ديگر مثل گذشته از دستورا

بسياري از افراد اين نهادها در مقابل هر امر و نهي . فرمانبرداري نمي كنند
به چون و چرا مي پردازند به گونه اي كه ديگر نظم و ترتيب و مقررات 

مهمتر از همه اينكه فرماندهان . سلسله مراتب به كلي از ميان رفته است
ور هستند، بيش از ردة پائين اين دو نهاد كه به درستي و شايستگي مشه

پيش مورد احترام و تكريم هستند و در مقابل، فرماندهان رده هاي باال كه 
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منتخبين حكومت مي باشند، بيش از پيش مورد بي اعتنايي و گاهي بي 
  .احترامي قرار مي گيرند

ما تا به امروز چنين گزارشي از طرف اين نهادهاي نظامي نداشتيم و 
 اينگونه اعتراض ها حتي به سازمان اطالعاتي بنا به گزارش وزير اطالعات

البته ترتيبات الزم براي جلوگيري از گسترش اين . نيز سرايت كرده است
  .اما تا چقدر موثر باشد، اهللا اعلم. نوع اعتراضات داده شده است

 در هر حال اميدواريم كه در برنامه ريزي واگذاري حكومت اين نكته 
 بعيد نيست كه ما بزودي حمايت ارتش و سپاه هم مد نظر قرار بگيرد، زيرا
  .پاسداران را از دست بدهيم

اكنون كه به يك نتيجة : ولي فقيه، سخنان خود را چنين ادامه داد 
مثبت رسيديم، پيشنهاد مي كنم دوستاني كه برنامة واگذاري حكومت را 

ح و تنظيم كرده اند، از فردا صبح با شركت همة آقايان، برنامة خود را مطر
من از آقايان خواهش دارم كه اين مطلب را نيز در .  قرار بدهندبررسيمورد 

نظر بگيرند كه مسألة واگذاري حكومت در جايي و در نزد هيچكس مطرح 
اين موضوع تا مرحلة نهايي بايستي ميان آقايان به عنوان اسرار . نگردد

  .محرمانة حكومت محفوظ بماند
مدگان از هم جدا شدند تا فردا صبح از با پايان سخنان ولي فقيه گردآ

  .نو گرد هم آيند و به بررسي طرح واگذاري حكومت بپردازند
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 بررسي برنامة واگذاري حكومت به مردم با سخنان ولي فقيه جلسة
 به علت ، مناسبي نداشتر نظام در حالي كه حال مزاجيرهب. آغاز شد

 بيانات كوتاهي به و جلسه حضور پيدا كردحساسيت موضوع شخصاٌ در 
   :شرح زير ايراد كرد 

در جلسة گذشته مرا ... سخنان بسيار تأمل بر انگيز حضرت آيت اهللا
ايشان به .  فكر كنمشاننيز بر آن داشت كه با تعمق بيشتري دربارة مطالب

توانيم بدون خون و خونريزي حكومت را به درستي فرمودند كه اگر ما ب
مردم بسپاريم، اين عمل ما تنها ورقة سفيد كارنامة حكومت سه دهه اي ما 

مي بينم كه اين مطلب را نيز  در تأئيد فرمايشات ايشان الزم. دخواهد بو
اضافه كنم كه اگر ما در اين امر توفيق حاصل كنيم، قضاوت تاريخ نيز در 

ما با واگذاري . دليل آن نيز روشن است. كرد خواهد تغييربارة ما تا حدودي 
حكومت و سلب صالحيت از خود در امر ادارة امور مملكت، ثابت مي كنيم 

وقتي هم كه احساس . كه از ابتداء قصد و غرضمان خدمتگذاري بوده است
كرديم عملكرد ما به نفع جامعه نبوده، بي آن كه مردم بر عليه ما قيام 

به چاره انديشي پرداختيم و تصميم گرفتيم كه از حكومت كناره كنند، خود 



                                     هوشنگ معين زاده                          حكايت من و امام زمان،ظهور  

٢٩٩ 

مهمتر از همه اين كه با كناره گيري روحانيت از حكومت شايد . گيري كنيم
بشود مذهبمان را كه در طول سه دهه آسيب بسياري ديده است، نجات 

با اين توضيح كوتاه خواهش . دهيم و اعتبار گذشته اش را به آن بازگردانيم
كنم برنامه اي را كه در اين زمينه تهيه شده است، براي بررسي و مي 

تصميم گيري مطرح گردد تا هر چه زودتر اين امر خير را به مرحلة اجرا 
  . گذاشته شود

  :  گفت  طرفداران واگذاري حكومت به مردم ازآخوندي
. در برنامة واگذاري حكومت به مردم، دو راه حل در نظر گرفته ايم

 .طرح مربوطه به آن گزينش ارائه خواهد شد ،نش هر يك از آنها گزيپس از
ها اين است كه نخست ادارة امور كشور را به دست نظاميان يكي از راه حل
 امن و امان كه توسط آنها ايجاد مي شود، حكومت به فضايبسپاريم تا در 

راه حل ديگر اين است كه با ايجاد فضاي باز سياسي و . مردم واگذار گردد
يك انتخاب آزاد، مستقيماٌ حكومت را آزادي احزاب و مطبوعات و غيره در 

  . به دولت منتخب مردم بسپاريم
مي خواهيم  ت، به اين علت مد نظر ما بوده كهگزينش راه حل نخس

زيرا در حال حاضر جايگزين . جايي در اسرع وقت انجام بگيرده اين جا ب
اگر ارتش . ت وجود نداردمناسبي براي در دست گرفتن حكومت در مملك

در اين باره وارد عمل نشود، اوضاع كشور بلبشو و غير قابل كنترل خواهد 
از اينرو ناچاريم، اداره امور مملكت را در ابتداء به نظاميان بسپاريم تا با . شد

نظارت آنها و به دور از آشوب و هرج و مرج، مملكت به يك حكومت مردمي 
حل دوم، چنانكه خود ما بخواهيم مستقيماٌ آنرا به در بارة راه . واگذار شود

مرحلة اجرا بگذاريم، ناچار خواهيم بود كه زمان بيشتري در رأس امور 
 با اما. باشيم تا فضا را براي واگذاري حكومت به منتخبين مردم آماده سازيم

توجه به شرايط خاص كنوني فكر مي كنيم حضور بلند مدت ما در صحنه، 
داستان فضاي باز سياسي شاه تكرار و خون و خونريزي بر . دبه صالح نباش

  : يكي از آقايان حاضر در جلسه پرسيد در اين هنگام. پا شود
 اگر قرار بر واگذاري حكومت به نظاميان باشد، فكر نمي كنيد بهتر -
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و باشد كه آن را به پاسداران واگذار كنيم كه بر آمده از بطن انقالب هستند 
  از ارتشيان رعايت خواهند كرد؟  را بهترماح منافع و مصال

دست مردم به همان ميزان كه از : در پاسخ اين سئوال گفته شد 
بد بين زمامداران روحاني به تنگ آمده اند، به همان نسبت هم به پاسداران 

از آن گذشته قصد ما اين نيست كه حكومت را از بخشي از آن . هستند
.  فرق مي كندوضعارتش   در موردولي. يم بسپارشبگيريم و به بخش ديگر

ما  به همان ميزان كه از، آننسبت به  حكومت ما  همة بي التفاتيارتش با
. مردم مي باشندمورد عالقه و احترام به همان ميزان نيز ، و جدا هستنددور 

البته اين نكته را هم ياد آور مي شويم كه اگر حكومت را به پاسداران 
يادمان باشد كه . ست رفتارشان با ما چگونه خواهد بودبسپاريم، معلوم ني

راي كسب قدرت و ثروت به هاي شروري هستند كه بفراد اين نهاد اكثراٌ آدما
  .پيوسته اند اين نهاد

اگر ما مملكت را به ارتش بسپاريم، فكر : يكي ديگر از آقايان پرسيد 
  نند؟ نمي كنيد كه آنان نيز يك حكومت ديكتاتوري نظامي ايجاد ك

چنانكه تصميم بر آن گرفته شود كه : آيت اهللا در جواب گفت 
حكومت به نظاميان سپرده شود، ترتيبي خواهيم داد كه به حكومت 

البته چنين كاري بسيار مشكل است، اما . ديكتاتوري نظامي منجر نگردد
ارتش . چنانكه در تركيه نيز چنين روالي وجود دارد. غير ممكن نيست

مي شود و مملكت امور ادارة ر اوضاع بحراني هميشه عهده دار تركيه نيز د
  .  مردم واگذار مي كنددولت منتخبپس از ايجاد آرامش حكومت را به 

كافي . چه لزومي دارد كه ما دست به اين كارها بزنيم: ديگري پرسيد
است ادارة امور مملكت را به صورت طبيعي به افراد غير روحاني بسپاريم و 

اگر غرض .  يك به يك از صحنه بيرون برويم،نكه محسوس باشدخود بي آ
كناره گيري روحانيون از حكومت است، اين كار با كنار رفتن تدريجي 

  .آقايان خود به خود انجام مي گيرد
در حال حاضر افراد غير روحاني كه مصدر امور : در پاسخ او گفته شد 

ستند و يا از بستگان هستند، همگي يا آقازاده هاي زمامداران كنوني ه
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مردم و حمايت اينان نمي توانند نظر . درجة يك و دو و سة آنها مي باشند
فراموش نكنيد كه مقدار زيادي از مشكالت اساسي مردم با . را جلب كنند

. حكومت ما به خاطر حضور اين افراد در مشاغل كليدي مملكت است
 به صورت اسالمي و با مهمتر از همه اينكه قصد ما اين نيست كه اين كشور

خواهيم كه دين اسالم و مذهب ما مي.  قرآني و قوانين فقهي اداره شوداحكام
شيعه را از آميختگي به حكومت جدا سازيم و حرمت معنوي اين نهاد را به 

با كساني كه امروز مصدر امور هستند و ساليان دراز ادعاي . آن برگردانيم
  .كاري عملي نيستبيضه داري اسالم را داشتند، چنين 

 يا به  حكومت را به امثال ملي مذهبي ها،آيا نمي شود: پرسيده شد 
اصالح طلبان و يا به كساني كه به اسالم حكومتي تعلق خاطر دارند 

  ؟بسپاريم
يكي از عللي كه ما قصد رها كردن حكومت را  : گفته شددر جواب 

الي كه در آن افتاده داريم، اين است كه بتوانيم دين و مذهب خود را از گود
آنهايي كه ادعاي ملي مذهبي مي كنند و يا كساني كه . است، بيرون بكشيم

معتقد به اصالح طلبي هستند و حتي آنهايي كه در ظاهر اسالم بدون 
روحانيت را پيشنهاد مي كنند، به سبب تحت فشار بودن و نداشتن گزينش 

كام و قوانين اسالم و اگر با اح. ديگري به اين ترفندها متوسل مي شوند
 اما  كرد، خود ما صالحيت بيشتري داشتيم،مذاهب آن مي شد حكومت

گر بخواهيم حكومت را به اين ا. ديديم كه چنين كاري نا شدني است
ها بسپاريم، مردم را از چاله به چاه انداخته ايم و فكر مي كنم اين كار گروه

همانطور كه در پيش . نه به صالح مردم و مملكت است و نه به مصلحت ما
 بايستي؛ اوالٌ لذا. عرض شد، ما كه مي خواهيم باني يك امر خير باشيم

حكومت را به خود مردم واگذار كنيم، ثانياٌ دين اسالم و مذهب شيعه را از 
  .اين معركه به طور كامل بيرون نگهداريم

چرا اين قدر در بارة جدايي دين از حكومت : سئوال ديگر اين بود 
 نمايي مي كنيد؟ از كجا معلوم كه نظر مردم با حكومت اسالمي، البته بزرگ

چرا يك نظر خواهي نمي كنيم . باشدبه گونه اي كه ما داشتيم، موافق نه 
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  كه ببينيم نظر خود مردم در اين باره چيست؟
مي خواهيد مردم را مثل گذشته به : در جواب اين پرسش گفته شد 

خواهيم كه در مورد اسالمي بودن حكومت يا پاي صندوق بكشيم و از آنها ب
غير اسالمي بودن آن نظر بدهند؟ ما تنها كساني هستيم كه صالحيت داريم 

ما هستيم كه كه بعد از سه دهه . و مي توانيم در اين مورد تصميم بگيريم
مذهب حكومت كردن به اين نتيجه رسيده ايم كه با احكام قرآن و فقه 

  . را اداره كردشود يك مملكت  نميشيعه 
ما پس از بيرون رفتن نماد سلطنت، با ايجاد رعب و ! فراموش نكنيد

وحشت از يك طرف و با وعده و نويدهايي از عدل و داد اسالمي از طرف 
. ديگر، مردم را بر سر صندوق ها كشانديم تا به حكومت اسالمي رأي دادند

 معركه حكومت بنابراين، وقتي تصميم گرفته ايم كه دين و مذهب را از
تازه؛ چه كسي تضمين . بيرون بكشيم، لزومي ندارد از نو نظر خواهي كنيم

مي كند كه در اين نظر خواهي، خداي نكرده مردم همراه با حكومت 
اسالمي، به خود اسالم هم نه نگويند؟ همانطور كه تحت تأثير تبليغات ما به 

  . سلطنت نه گفتند
 و هر يك از گردآمدگان آنچه به پرسش ها و پاسخ ها به درازا كشيد

                     كردند و همه هم در واقع به نوعينظرشان مي رسيد مطرح مي
مي خواستند در انتخاب گزينشي كه پيش رو داشتند، جنبه هاي مختلف 

  .آن را پيش از به اجرا گذاشتن مورد بررسي قرار دهند
اجازه بدهيد : گفت  در اين هنگام يكي از تهيه كنندگان برنامه، 

شايد با اين توضيحات بعضي از نكات . موضوع را يك بار ديگر توضيح بدهيم
همانطور كه گفته شد، قصد ما از واگذاري حكومت به . مبهم روشن گردد

حكومت دست مردم اين است كه اوالٌ مردم به خواستة خود كه نجات از 
ه از ناحية حكومت ما بر ثانياٌ بتوانيم صدمه اي را ك. اسالمي ماست برسند

 از خطرات ناشي از پي ثالثاٌ. شده است جبران كنيمدين و مذهب مردم وارد 
نهايت اينكه حرمت جامعة . آمد سرنگوني رژيم، خود را مصون بداريم

براي رسيدن به اين اهداف . گردانيم روحانيت را با اين عمل خود به آن باز
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ا حكومت را به يك محلل كه نظاميان ي: نيز گفتيم كه دو راه حل وجود دارد
در . باشد بسپاريم و يا اينكه آن را مستقيماٌ به دست منتخبين مردم بگذاريم

هر دو راه حل نيز نظرمان اين است كه گزندي از حكومت آينده به ما وارد 
به معني ديگر وقتي ما دست به اين كار خواهيم زد كه اطمينان . نشود

حال با اين توضيحات بر مي . تضمين خواهد شدحاصل كنيم كه سالمت ما 
                   گرديم به اين نكته كه آقايان كدام يك از اين دو راه حل را به مصلحت 

اگر اين امر روشن شود مي توانيم در بارة راه انتخاب شده بهتر و  مي دانند؟
  .  و تصميم بگيريمدقيقتر بررسي كنيم

: ان واگذاري حكومت به نظامي ها گفت در اين موقع يكي از طرفدار
همانطور كه . ما چاره اي جز سپردن مملكت به يك حكومت نظامي نداريم

در پاسخ يكي از آقايان گفته شد، در حال حاضر حكومت ما جايگزين 
اگر بخواهيم اداره امور مملكت را . صالحيتداري در داخل مملكت ندارد

اهدافي كه ما به دنبالش هستيم مستقيماٌ به منتخبين مردم بسپاريم، 
چون در هر انتخابي كه در اين شرايط انجام بگيرد، باز . برآورده نمي شود

هم كساني وارد ميدان خواهند شد كه با حمايت حكومت ما اسم و رسمي 
به . پيدا كرده اند و همچنان به روند اسالمي بودن حكومت پاي بند هستند

خست حكومت را به نظاميان بسپاريم تا نظر من چاره اي نيست جز اينكه ن
آنها بتوانند همزمان با حفظ نظم و آرامش و با ايجاد آزادي هاي الزم، براي 

  .انتقال حكومت كنوني به يك حكومت دمكراسي عمل كنند
  : يكي از كساني كه مخالف واگذاري حكومت به مردم بود، پرسيد 

م براي خود حزبي به آيا روحانيون نيز اجازه دارند مانند ساير مرد
  وجود بياورند و در اين انتخابات شركت كنند؟

قصد و غرض ما دوري گرفتن روحانيون از : در پاسخ او گفته شد 
به زبان ديگر اگر ما مي خواهيم جامعة روحانيت را از مضرات . حكومت است

حكومت دور سازيم، هيچ يك از روحانيون نبايستي وارد سياست و دستگاه 
به همين علت هم در برنامه اي كه پيش بيني كرده و به . بشودحكومتي 

آگاهي مردم خواهيم رساند، اين نكته را ياد آور خواهيم شد كه هيچ يك از 
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كساني كه ملبس به لباس روحاني هستند و در جامعة روحانيت فعال مي 
. باشند، اجازة شركت در مسائل سياسي و حكومتي را نخواهند داشت

به لباس روحاني ملبس هستند و عالقه دارند كه در امور سياسي آقاياني كه 
و حكومتي نقشي داشته باشند، بايستي به صورت رسمي از لباس روحاني 

 هم اجازة فعاليتهاي سياسي را نداشته باشند تا ي سالچندخارج شوند و 
  . نتوانند از موقعيت روحاني بودن خود براي مقاصد سياسي استفاده كنند

آيا نظر نهايي شما اين است : گر از افراد همين گروه پرسيد يكي دي
  كه مملكت به صورت سكوالر اداره شود؟

آري، قصد ما ايجاد يك حكومت سكوالر مي : پاسخ او اين بود كه 
شورهايي كه به اين شيوه اداره باشد تا روحانيت مذهب شيعه نيز مانند ك

احترامشان محفوظ بماند، نه شوند، از دخالت در حكومت احتراز جويند و مي
اين كه با آلوده كردن خود به سياست و حكومت به مرحله اي برسد كه ما 

در ضمن فراموش نكنيد كه در همين سه دهه كه روحانيت . رسيده ايم
شيعه مصدر امور حكومتي شد، دهها هزار مسلمان شيعه از مذهب خود 

همين منوال ادامه پيدا  به وضعاگر . بريده و به مذاهب ديگر پيوسته اند
كند، آقايان هم بايستي لباس آخوندي را از تن به در كنند و جامة كشيشي 

  .و خاخامي و موبدي بپوشند
اگر ما حكومت را به نظاميان بسپاريم، چه تضميني : پرسيده شد 

وجود دارد كه نظاميان ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر دست از 
جازه دهند كه مملكت به سوي دمكراسي و حكومت حكومت بردارند و ا

  مردمي برود؟
ما نيز از اين امر غافل نبوده و اين احتمال : به اين پرسشگر گفته شد 

به اين جهت در انتخاب نظامياني كه بايستي در دورة . را بررسي كرده ايم
فترت ميان حكومت اسالمي و حكومت بعدي عهده دار ادارة امور مملكت 

ما . افسراني را انتخاب خواهيم كرد كه به اين امر اعتقاد داشته باشندباشند، 
از آنها عهد و پيمان خواهيم گرفت كه پس از اجراي مراحل مختلف و 
انتخاب دولت از طرف نمايندگان ملت، با واگذاري حكومت به دولت منتخب 
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  . به مشاغل نظامي خود برگردند
ر مي شد تا دير وقت آن بحث و گفتگوها كه گاهي هم به جدل منج

از اينرو شب هنگام جلسه را پايان دادند تا روز بعد گفتگو . روز ادامه داشت
  .هاي خود را دنبال كنند

  
روز بعد، بار ديگر آقايان با شركت ولي فقيه در جلسه حضور پيدا 

فضاي اين نشست برخالف روز پيش آرام و شركت كنندگان نيز . كردند
ين كسي كه در اين روز آغاز به صحبت كرد، يكي از نخست. ماليمتر بودند

او با تشكر از شركت آقايان و اينكه مباحث مطرح . اعضاء شوراي رهبري بود
شده در جلسه پيش بسيار سودمند بود، در خواست كرد كه اگر نكات مبهم 

اولين  .ديگري به نظرشان مي رسد مطرح كنند كه مورد بررسي قرار گيرد
آيت اهللا هاي مخالف واگذاري حكومت به مردم بود كه پرسشگر يكي از 

  : پرسيد 
 تكليف كسانيكه در خارج از كشور به سر مي برند و از مخالفين -

آيا آنها هم اجازه  هستند چه مي شود؟و روحانيت نظام جمهوري اسالمي 
  دارند كه در تشكيل حكومت آينده شركت كنند؟

بي شك، كساني كه :  گفت يكي از اعضاء شوراي رهبري در پاسخ او
به علل مختلف مملكتشان را ترك كرده و در غربت به سر مي برند، مثل 
همة مردم ايران حق دارند و آزادند كه به مملكت خود باز گردند و در 

ايرانيان مقيم خارج با همة . تعيين سرنوشت آيندة كشورشان شركت كنند
تند و تضييقاتي كه ما ت ما داشمشكالتي كه در سه دهة گذشته با حكوم

هايي شايسته و اليق و قابل  آنها تحميل كرديم، نشان دادند كه انسانبر
موفقيت اين بخش از جامعة ايراني در خارج از كشور آنچنان . احترام هستند

چشمگير بوده كه باعث تحسين مردم و دولت هاي كشورهايي كه اينان در 
 آنها كه در بهترين مدارس و بويژه فرزندان. آنجا مقيم هستند شده است

و امروزه از نظر علمي و اجتماعي و اند كرده  ها تحصيل عاليترين دانشگاه
اين افراد مي بايستي به مملكت . اقتصادي و هنري در اوج شكوفايي هستند
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  .  خود برگردند و در سازندگي كشور خود مثل هر ايراني سهيم باشند
ا در بارة نظام آيندة مملكت نظر شم: يكي ديگر از حاضران پرسيد 

چيست؟ مي دانيد كه چه در درون و چه در خارج از كشور مردم به دو 
گروهي در صدد احياي پادشاهي و گروهي به دنبال . گروه تقسيم شده اند

  گرفته ايد؟  در اين باره چه راه حلي در نظر. جمهوري هستند
تي خود مردم نظام حكومت آيندة ايران را بايس: پاسخ اين بود كه 

مي دانيم كه در حال حاضر حدوداٌ بيشتر از دو نوع سيستم . تعيين كنند
كشورهاي دنيا يا به صورت جمهوري يا . براي ادارة امور ممالك وجود ندارد
لذا، اين مردم هستند كه بايد در انتخاب . به صورت پادشاهي اداره مي شوند

مردم در يك فضاي آزاد براي اينكه . سيستم حكومتي خود تصميم بگيرند
 به طرفداران ستيبتوانند نظام آيندة مملكت خود را تعيين كنند، باي

پادشاهي و جمهوري اجازه داده شود كه نظرات و اهداف و برنامه هاي خود 
را در ميان مردم تبليغ كنند تا مردم با آگاهي كافي نظام حكومتي آيندة 

  . خود را انتخاب كنند
  ر چگونه انجام خواهد شد؟اين ام: پرسيده شد 

پس از ايجاد فضاي باز سياسي و دادن فرصت : در پاسخ گفته شد
كافي كه حداقل شش ماه خواهد بود تا در اين مدت احزاب سياسي تشكيل 

سپس با انجام يك رفراندوم . گردد و مطبوعات آزاد پا به ميدان بگذارند
، سازمان ملل متحد و كامالٌ آزاد با نظارت سازمانهاي بين المللي مانند

 آزاد جهان و همچنين نظارت هايحقوق بشر و حضور نمايندگان كشور
 نظام سياسي مملكت تعيين خواهد خارجيمطبوعات و خبرنگاران داخلي و 

پس از آن با تاسيس مجلس موسسان قانون اساسي مملكت بر مبناي . شد
دم گذاشته نظام سياسي و منشور حقوق بشر تهيه و به نظر خواهي از مر

در مرحله سوم و به فاصلة سه ماه انتخابات سراسري جهت . خواهد شد
مرحلة بعدي .  نمايندگان مجلس شوراي ملي انجام خواهد گرفتبرگزيدن

در نهايت . انتخاب دولت توسط نمايندگان مجلس شوراي ملي خواهد بود
نيز پس از گزينش دولت از طرف مجلس شوراي ملي، دولت موقت نظامي، 
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  . حكومت را به دولت منتخب واگذار خواهد كرد
به چه شيوه اي مي شود از افتادن كشور چه با پادشاهي : پرسيده شد

  و چه با جمهوري به دام ديكتاتوري جلوگيري كرد؟
اگر در مملكت آزادي باشد و مردم با آگاهي و : در پاسخ گفته شد 

          ند، به راحتي هوشياري مراقب اوضاع و احوال رهبران حكومت خود باش
با اين همه يكي از راههاي قانوني كه . مي شود از ديكتاتوري جلوگيري كرد

در قانون اساسي . مي شود جلوي ديكتاتوري را گرفت، قانون اساسي است
جمهوري، بايستي اين در كه تدوين خواهد شد، چه در نظام پادشاهي و چه 

هوري، فقط به عنوان نماد وحدت ماده گنجانده شود كه پادشاه يا رئيس جم
حكومت و ادارة امور مملكت را دولتي كه توسط نمايندگان . ملي خواهد بود

منتخب مردم از طريق مجلس شوراي ملي انتخاب مي شود اداره خواهد 
ارتش و همة نيروهاي انتظامي و اطالعاتي نيز فقط در اختيار دولت . كرد

  . ورخواهند بود نه پادشاه و نه رئيس جمه
  مي شود؟  مذهب مردم چهپرسش ديگر اين بود كه تكليف 
ما حدود سه دهه تالش خود را براي : در پاسخ اين پرسش گفته شد 

 از تالش اما در عمل نه تنها نتيجة مثبتي.  برديممذهبي كردن مردم به كار
واقعيت . خود نگرفتيم، بلكه روز به روز هم مردم از دين و مذهب دور شدند

ت كه ما بايستي نگاهمان را نسبت به دين و مذهب خود تغيير اين اس
بدهيم و همانند مسيحيت بكوشيم با تساهل و تسامح با مفاهيم ايماني 

آنچه مسلم است، دين اسالم و مذهب جعفري به . مردم رو به رو گرديم
گونه اي كه تا به امروز رواج دارد، نه تنها در ادارة امور اجتماعي و سياسي 

 نا كار آمد است، بلكه با روند زندگي معنوي و روحاني امروزة مردم نيز مردم
اگر ما به جاي رفتن به دنبال حكومت به دنبال سر و . همخواني ندارد

سامان دادن به مذهب شيعه بوديم، مي توانستيم مذهب خود را اصالح و با 
س از به نظر من يكي از كارهايي كه پ. سازيمشرايط امروزي جهان منطبق 

رها شدن از چنبرة حكومت بايستي به دنبالش باشيم، اصالح و امروزه كردن 
اميد من اين است كه با كمك روحانيوني كه عالوه . دين و مذهبمان است
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بر تحصيالت حوزوي از دانش امروز جهان نيز آگاهي دارند، اين كار صورت 
يز بايستي در اين  بسيار فعال بودند و ما ناديان ديگر در اين زمينه. گيردب

نخستين قدم را نيز بايستي با خصوصي كردن اعتقادات . مسير حركت كنيم
هاي ساختگي پيشين كه ديگر  دست از تظاهر و نمايش. شروع كنيممردم

  .ندارد برداريمهم بردي  كار
اشتباه بزرگ ما اين بود كه با بر پايي حكومت مذهبي و باز شدن 

خود، باعث شديم كه زير و روي دين دستمان در جلوي پيروان شريعت 
اسالم و مذهب شيعه كه تا قبل از به حكومت رسيدن ما از ديد مردم پنهان 

از طرف . مانده بود، به صورت عريان آشكار و در نظر همگان عيان گردد
ديگر ورود به مسائل ديني و مذهبي كه از ناحية افراد غير روحاني و 

وارد شدن ما به صحنة سياست و بخصوص روشنفكران ممنوع بود، با 
  . حكومت باب شد

مهمتر از همه اينكه با بيرون رفتن چند ميليون ايراني تحصيلكرده به 
خارج از كشور و كنكاش وسيعي كه بعضي از اين افراد در محتواي مذهب 

مي كنند كه در گذشته فقط در انحصار روحانيت بود، همة كرده و شيعه 
آنچه گفته . ه استگرديد روشنشني براي همگان زير و بم اين مذهب به رو

 بي ،شد؛ تازه مراحل نخستين است و اگر ما به سرعت دست به كار نشويم
شك مذهب شيعه با مشكالت ديگري رو به رو خواهد شد كه مقابله با آن 

 و گناه همة اين آسيبها هم به حساب ما گذاشته .بسيار دشوار خواهد بود
  . خواهد شد

  ه با اقليت هاي مذهبي چه بايستي كرد؟سئوال شد ك
در قانون اساسي يك كشور سكوالر ديگر اقليت : پاسخ اين بود كه

چون مذهب از امور خصوصي افراد كشور . مذهبي وجود نخواهد داشت
  .محسوب مي شود

 اينكه مثل گذشته مذهب رسمي كشور شيعه اثني عشري باشد و 
يك نماينده در مجلس سوب و به عنوان اقليت محمذاهب ديگر هر كدام 

 زيرا كشور ايران كشور پيروان همة مذاهب .داشته باشند، مد نظر نيست
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همانطور كه يك شيعه مذهب مي تواند نخست وزير، . خواهد بودبوده و 
وزير و سفير و نمايندة مجلس و امير ارتش باشد، يك زرتشي و يهودي و 

عبارت ديگر هر ايراني به . نيز چنين حقي خواهد داشتايراني مسيحي 
بدون توجه به دين و مذهب و عقيده و مسلك خود از حقوق برابر برخوردار 

  . خواهد بود
هيچ نوع اقليتي چه  ،مملكتاين قصد و غرض اين است كه در آيندة 

و چه به لحاظ جنسي و غيره  و نژادي قومي حيثاز نظر مذهبي و چه از 
در برابر قانون  و مساويي حقوق همة ايرانيان دارا. وجود نداشته باشد

  .خواهند بوديكسان 
  

  به سوي دمكراسي
براي  با اينگونه مباحث و پرسش و پاسخها سه روز ديگر جلساتي

سه در آخرين جل. روشن شدن نحوة واگذاري حكومت به مردم سپري شد
  . چند مطلب ديگر عنوان گرديدكه به همين منظور تشكيل شد

  : حكومت به مردم پرسيد ي يكي از مخالفين واگذار
هايي كه شد، به نظر مي رسد كه آقايان همة جوانب امر را صحبتبا  -

در اين مرحله الزم است كه در بارة نحوة . به خوبي بررسي كرده اند
منظور اين است كه ببينيم اين . واگذاري حكومت نيز اندكي صحبت شود

  تغيير و تحول به چه صورت انجام خواهد گرفت؟
مرحلة نخست واگذاري حكومت به مردم، با : ز موافقين گفت يكي ا

ا پس به اين صورت كه م. كناره گيري روحانيت از حكومت آغاز خواهد شد
 با نظامياني كه هم صالحيت ادارة امور از رسيدن به يك توافق اصولي

مملكت را داشته باشند و هم به اصول آزادي و دمكراسي معتقد باشند به 
طي يك عهد نامه از آنها تعهد خواهيم گرفت كه به . م نشستگفتگو خواهي

  .متعهد باشند»به سوي دمكراسي«برنامة
 وقتي اين مرحله انجام گرفت و اطمينان حاصل شد كه فرماندهان 
ارتش برابر برنامة تنظيمي آمادة همكاري هستند، در مرحلة دوم طي يك 
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ر جريان امر قرار مراسم ويژه توسط مقام معظم رهبري، مردم ايران د
در اين مرحله دولت نظامي به عنوان شوراي عالي فرماندهان . خواهند گرفت

  . رفي خواهند شدارتش به مردم مع
دولت كه فرماندهان ارتش عالي  شوراي رئيس در همين مراسم

تعهد نامة ارتشيان را جهت اطالع مردم قرأت  بر عهدة او خواهد بود، نظامي
ضرين و رسانه هاي خبري تعهد سوگند در برابر حابه قيد و خواهد كرد 

به سوي «برنامه اي كه براي رفتنمدت  د سپرد كه پس از پايانخواه
ا بر عهدة دولت منتخب تهيه شده است، زمام امور مملكت ر» دمكراسي

  . دمردم بگذار
برقراري و اجراي همة دولت نظامي همزمان با اعالم آمادگي براي 

هاي سياسي و ينشور جهاني حقوق بشر كه شامل آزادهاي مصرح در مآزادي
مطبوعات و غيره است، از مردم خواهد آزادي عقيدتي و تشكالت سياسي و 

خواست كه براي مراحل بعدي كه انجام رفراندم به منظور تعيين نظام 
سياسي و تشكيل مجلس موسسان جهت تنظيم قانون اساسي كشور و 

جلس شوراي ملي و نهايتاٌ برگزيدن دولت انتخابات نمايندگان مردم براي م
بتواند با اين دولت  كنند كه همكاريدولت موقت نظامي با مردمي است، 

 اجراعبور از اين گذرگاه تاريخي، بدون مشكالت خواستة آنان را به مرحلة 
  . در آورد

در همين اعالميه دولت نظامي، از همة ايرانيان در هر نقطة جهان با 
 كه به كردي و عقيدتي به صورت رسمي دعوت خواهد هر ديدگاه سياس

مملكت خود باز گردند و در ايجاد دمكراسي و حكومت مردمي با هموطنان 
در ضمن خبر آزادي همة زندانيان سياسي از . خود همراه و همگام باشند

  .زندان ها را بدون هيچ قيد و شرطي به آگاهي مردم خواهد رساند
نمي كنيد در اين ميان گروهي در صدد فكر : يكي از حضار پرسيد 

  انتقام جويي از حاكمان پيشين برآيند؟
. در چنين مواقعي همه چيز محتمل است: سخن گو در پاسخ گفت 

          اما با توجه به اينكه خود ما براي انتقال حكومت به مردم پيش قدم 
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ية ما، شده ايم، احتمال دارد كه مردم به حرمت چنين حركت مثبتي از ناح
چندان به دنبال انتقام جويي نباشند، ضمن اينكه دولت نظامي و فعالين 
سياسي كوشش خواهند كرد كه توجه مردم را بيشتر به روند حركت 

بي شك در مقابل . دمكراسي كه در مملكت انجام مي گيرد، جلب كنند
آنهايي كه خواستار تعقيب و مجازات دولتمردان پيشين خواهند شد، اين 

د نيز داده خواهد شد كه رسيدگي به پرونده هاي متخلفين گذشته بر تعه
  . عهدة دولت منتخب مردم خواهد بود نه وظيفة دولت انتقالي

يكي ديگر از حاضران كه به خاطر مشاغل گذشته اش نگران وضع 
  :خود بود، پرسيد 

 چه كسي تضمين مي دهد كه پس از واگذاري حكومت به نظاميان، -
م قتل يا فساد مالي دستگير نكنند و به دارمان نكشند و يا در ما را به جر

  مالء عام سالخي نكنند؟
تمام تالش ما اين است كه چنين : سخن گو در پاسخ گفت 

در اين مورد، اوالٌ از دولت نظامي تعهد خواهيم گرفت . سرنوشتي پيدا نكنيم
اٌ قبل از ثاني. كه در طول مدت انتقال از ايجاد چنين وضعي ممانعت كند

مرحلة واگذاري با گفتگو با فعالين سياسي و گروه هاي اجتماعي ترتيبي 
داده خواهد شد كه پس از روي كار آمدن دولت منتخب مردم نيز جان 

  . دولتمردان حكومت ما در معرض خطر قرار نگيرد
تواند تضمين  را مينماهايي كه جان ما و خانواده هايحليكي از راه 

  . دام خواهد بودكند، لغو حكم اع
ما توصيه خواهيم كرد كه چنين ماده اي را در قانون اساسي آيندة 

چنين قانوني عالوه بر مصونيت جان ما سبب خواهد شد كه . ايران بگنجانند
  . در آينده نيز هيچ بيگناهي به جرم هاي واهي به مرگ محكوم نگردد

يعني براي بر مي داريم، اريم كه در مقابل اين قدمي كه ما اميد د
اولين بار مملكت را به شيوة مسالمت آميز به سوي دمكراسي مي بريم، 

  . مردم نيز به شكرانة اين نعمت، دست به چنين اعمالي نزنند
در اين باره ما تمام تالش خود را خواهيم كرد و اگر آقايان نيز كمك 
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قع در وا. كنند فكر مي كنيم كه مشكلي از اين بابت به وجود نخواهد آمد
تمام سعي و كوشش ما اين است كه مملكت از نو گرفتار خشونت و خون و 

  . خونريزي نگردد
در جلسة آن روز كه نشست نهايي سردمداران رژيم بود، پس از 

، اصل مسألة واگذاري حكومت به رأي  ديگرپرسش و پاسخ هاي متعدد
ة نتيجة رأي گيري اين بود كه جمع شدگان با برنام. گيري گذاشته شد

كناره گيري روحانيت از حكومت و واگذاري آن توسط يك حكومت موقت 
  . نظامي به مردم موافقت كردند

پس از آن هيأتي براي اجراي مراحل مختلف اين برنامه تعيين شد 
ة تماس و گفتگو با بعضي از از جمل. كه آنرا به مرحلة اجرا بگذارد

ر سطح فرماندهان هاي كه داي سياسي و نظامي و نقل و انتقالهشخصيت
  .ارتش و سپاه و غيره مي بايستي پيش از آغاز طرح انجام بگيرد

  
   آزادينويد

دو هفتة پيش از فرا رسيدن سال نو و در روزهاي پر شور و شعفي كه 
مردم ايران مثل هميشه سرگرم فراهم كردن وسائل جشن و سرور عيد 

ايران اعالميه اي نوروز بودند، از دفتر ولي فقيه، رهبر جمهوري اسالمي 
 را بسيار مهمي مبني بر اين كه در آغاز سال نو رهبر معظم خبر ،صادر شد

با توجه به اينكه هيچ كس جز تعداد معدودي از . ند دادبه ملت ايران خواه
، تعبير و تفسير ندنداشتاطالع سردمداران حكومت از محتواي اين خبر 

 از حكومت نداشتند، خبر مردم هم كه دل خوشي. چندان زيادي از آن نشد
  . و مهم تلقي نكردندرا چندان جدي 

با اين كه رسانه هاي خبري مرتب در بارة اين پيام و هدية نوروزي 
 داد سخن مي دادند و نوروز آن سال را يكي از بهترين نوروزها و ولي فقيه

مي كردند كه به ملت   را يكي از بزرگترين هدايايي وصفهديه ولي فقيه
رزاني خواهد شد، با اين وصف مردم بي توجه به تبليغات همه جانبة ايران ا

رژيم سرگرم كار خود بودند، در انتظار آغاز فصل بهار و رسيدن عيد نوروز و 
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اندكي شادي و سرور كه هميشه با فرا رسيدن عيد نوروز طبيعت برايشان 
  . به ارمغان مي آورد

ي فقيه كه در دقايق ، پيام نوروزي ولي پيش سالهاآن سال بر خالف
در اولين . اول سال تحويل پخش مي شد، به روز نخست سال نو موكول شد

روز نيز بر خالف گذشته، قرار بر اين شد كه پيام نوروزي رهبر كشور در 
به . مراسم ويژه اي در كاخ گلستان و در جمع بزرگان مملكت ايراد گردد

انبوهي از روحانيون چه اين مناسبت، از تمام مقامات كشوري و لشكري و 
حكومتي و چه غير حكومتي از سرتاسر ايران دعوت شده بود كه در اين 

   .مراسم حضور پيدا كنند
  

روز اول سال، از صبح زود مدعوين به ترتيب در كاخ گلستان گرد 
آمدند و هر يك در بخشي از كاخ در جايگاهي كه برايشان از پيش تعيين 

ه بامداد ولي فقيه همراه با گروهي از ساعت ن. شده بود مستقر شدند
سردمداران رژيم و جمعي از فرماندهان بلند پاية نظامي به محوطة كاخ 

 به تاالر بزرگ كاخ كه دعوت شدگان پس از اجراي مراسم نظامي، . درسيدن
  .در آن گرد آمده بودند وارد شدند

ولي فقيه به صدر مجلس رفت و روي مبلي كه برايش پيش بيني 
در حالي كه همراهان روحاني او در سمت چپ و . بود نشستشده 

سمت هاي تازه  به در چند روز گذشتهكه اكثراٌ فرماندهان بلند پاية نظامي 
در سمت راست وي به ترتيب مقام و درجاتشان انتخاب شده بودند، 

   .ايستادند
  وپشت ميكروفون قرار گرفتبه پا خاست و ولي فقيه بعد  دقايقي
   : كردآغازاني به شرح زير ايراد سخن  و ثناي باريتعاليپس از حمد

 ملت ها بعضي مواقع حوادثي به وقوع مي پيوندد كه  در سرگذشت-
فظة تاريخي  آن، براي همة روزگاران در حا و اعتباربه خاطر عظمت و ارزش
كشور و ملت ما نيز در طول تاريخ پر .  باقي مي ماندآن ملت زنده و جاودان

آنچه امروز من در حضور .  استداشته يب خود چنين حوادثي رافراز و نش
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بزرگان مملكت و در برابر ملت شريف ايران و در پيشگاه تاريخ اين سرزمين 
مطرح مي كنم، بدون شك يكي از اين حوادث بي نظير تاريخ مملكت ما 

اميدوارم كه اين حادثه ثمرات پر خير و بركتي براي ملت شريف . خواهد بود
  . مراه داشته باشدما ه

روحانيت ايران كه : ولي فقيه پس از سكوت كوتاهي چنين ادامه داد 
در طول حيات خود همواره در كنار ملت ايران بودند و در مشكالت مردم 
            اين سرزمين خود را شريك و در شادي و غم آنها خود را سهيم 

ه با احكام دين اسالم و مي دانستند، از زمان هاي دور به اين فكر بودند ك
فقه مذهب جعفري بتوانند مملكت را به سوي سعادت و نيك بختي هدايت 

بسياري از علما و بزرگان طايفه شيعه طي رساله ها و كتبي به اين . كنند
  .نده اامر پرداخته و به دنبال چنين طرز تفكري بود

  كه به همت امام راحل اين آرزو جامة57در حركت انقالبي سال 
عمل پوشيد، سه دهة تمام، تالش و كوشش روحانيت صرف به ثمر رساندن 

اما با كمال تأسف ديديم كه چنين امري ممكن نيست و . اين آرزوها شد
 و دستورات فقهي مملكت بزرگي مثل ايران را اداره قرآننمي توان با احكام 

حاصل سه دهه حكومت مذهبي ما آن چيزي نبود كه روحانيون و . كرد
  . دم ايران خواستار آن بودندمر

به همين علت نيز طي نشست هاي متعدد كه در اين چند هفتة اخير 
داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است ما روحانيون از حكومت كناره 
بگيريم و ادارة امور مملكت را به خود مردم و منتخبين آنان بسپاريم تا با 

اداره را كشورهاي ديگر دنيا مملكت احكام عرفي و قوانين مدني مثل همة 
  . كنند

ما با بررسي :  سكوت كرد و بعد چنين ادامه داد بار ديگرولي فقيه 
امر كار آمد بودن احكام شريعت در  و ناهمه جانبة اوضاع و احوال كشور 

گرفته ايم كه حكومت  كت و مردم، امروز به اتفاق تصميمادارة امور ممل
قيه را ملغي كنيم و ادارة امور مملكت را موقتاٌ جمهوري اسالمي و واليت ف

 به دست ارتش ايران بسپاريم تا اين نهاد ملي و ميهني بتواند مسير حركت
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كه خواستة قلبي و آرزوي ديرينة همة ايرانيان است، » به سوي دمكراسي« 
  . هموار سازد و به انجام برساند

خاذ گرديده تصميم سپردن مملكت به دست ارتش به اين مناسبت ات
است كه اوالٌ در غياب حاكمان فعلي تا انتخاب دولت منتخب مردم، مملكت 

ديگر اينكه ارتش بتواند با حفظ امنيت و حراست از . بدون سرپرست نباشد
سوم اينكه افراد . نظم و آرامش جامعه، ادارة دوران انتقالي را عهده دار باشد

به سوي دمكراسي و مردم حركت امر فتنه جو و بي مسئوليت اخاللي در 
 سالم جامعه به سوي يك حكومت حركتما براي . ساالري به وجود نياورند

دمكراسي و مردم ساالري تصميماتي گرفته ايم كه رئوس اين تصميمات 
  :بشرح زير است

 كه از امروز كه عهده دار ادارة  شده از فرماندهان ارتش تعهد گرفته-
هاي مصرح در منشور جهاني حقوق بشر يامور مملكت خواهند شد، همة آزاد

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مدافع آزادي. ر مملكت جاري سازندرا د
همينطور آزادي مطبوعات و عقيده و بيان و قلم باشند تا مردم بتوانند در 

  .  شركت كننددمكراسي در ايجاد يك حكومت يك فضاي آزاد و سالم 
ايرانيان هد گرفته شده است كه از همة  موقت نظامي تعدولت از -        

خارج از كشور بخواهد كه بدون هيچ قيد و شرطي به مملكت خود بازگردند 
و در باشند تا بتوانند در برنامة به سوي دمكراسي در كنار هموطنان خود 

  .   كنندمشاركتسازندگي كشورشان در حد توان خود 
ه است كه پس از شش ماه از  موقت نظامي تعهد گرفته شددولت از -        

تاريخ امروز، ترتيبات الزم براي يك رفراندم سراسري و كامالٌ آزاد با نظارت 
سازمانهاي بين المللي و نمايندگان كشورهاي آزاد جهان فراهم سازد تا در 

  .تعيين شوديك فضاي آزاد نظام سياسي آيندة مملكت 
ا دعوت از  موقت نظامي تعهد گرفته شده است كه ب از دولت-

حقوقدانان مبرز و سياستمداران معمر و مترجمين با سابقه كشور نسبت به 
د كه پس از سي كشورهاي دمكرات جهان اقدام كنتهيه و ترجمه قوانين اسا

تشكيل مجلس موسسان، قانون اساسي مملكت بر مبناي قوانين اساسي 
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  .كشورهاي دمكرات جهان تهيه و تنظيم گردد
ظامي تعهد گرفته شده است كه سه ماه پس از  از حكومت موقت ن-

رفراندوم براي تعيين نظام سياسي كشور و تهية قانون اساسي توسط مجلس 
براي مجلس ، انتخابات نمايندگان مردم  و تصويب آن از طرف ملتموسسان

 ملت، دولت قانوني منتخببرگزار كند تا توسط نمايندگان را شوراي ملي 
  . انتخاب شود

ت موقت نظامي تعهد گرفته شده است كه پس از انتخاب  از حكوم-
دولت منتخب مردم، حكومت را به اين دولت بسپارد و به مشاغل نظامي 

  .خود برگردند
روحانيت از اين پس در هيچ يك : ولي فقيه پس از اين بيانات، گفت 

و هيچ روحاني نيز با د كرد ناز مسائل سياسي و حكومتي شركت نخواه
حتي كانديداي نمايندگي مردم در در مشاغل دولتي و  لباس روحاني

 ،غرض اين است كه بعد از اين. نكردنخواهد شركت مجلس قانون گذاري 
 و حكومتي در هم آميخته نگردد مسائل ديني و مذهبي با مسائل سياسي

  .  روحانيت وارد نشودمذهب و جامعة آسيبي از اين بابت به نهاد  تا
ما روحانيوني كه در :  جمالت پايان گرفت سخنان ولي فقيه با اين

طول سه دهه عهده دار ادارة امور مملكت بوديم، با پذيرفتن اين واقعيت كه 
در كار حكومتي نا موفق و از كار اصلي خود كه ادارة امور معنوي مردم 

سه نا موفق  عملكرد پذيرش اشتباهات وباشد، غافل مانده بوديم، امروز با 
 با ترتيباتي كه داده شد، مردم به ترتيب سعي كرديمهة خود به اين د

  .خواسته هاي تاريخي خود برسند
، مملكت از نو دچار آشوب و هرج و به آن بي آنكه براي دستيابي 

اميدواريم . مرج گردد و يا اينكه از نو خون و خونريزي در كشور جاري شود
در سالهاي  كه را بكندكه اين حركت خير خواهانة ما جبران خطاهايي 

  .  است شدهانجامگذشته 
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 غير منتظرة ولي فقيه با ناباوري گردآمدگان و تعجب و سخنان
همه بدون استثناء از . حيرت مردم سرتاسر ايران و جهان رو به رو شد

شنيدن كناره گيري روحانيت از حكومت شگفت زده و در عين حال 
تلويزيون كه مراسم  مردم يا پاي اكثربه همين علت هم، . خوشحال شدند

          ، نشسته بودند و تماشا مستقيماٌ پخش مي كردكناره گيري آخوندها را 
 اين و با شادي و سرورمي كردند و يا گوش خود را به راديوها سپرده بودند 

  .مي نمودندماجراي غير قابل باور را دنبال 
ع شادي و سرور مردم از همان لحظات پايان سخنان ولي فقيه شرو

باور كردني نبود كه پس . ريك و شادباش مي گفتندهمه به همديگر تب. شد
از سه دهه، آن خجسته بادي را كه ايرانيان هميشه در شروع سال نو 

بي . مي كردند، طليعه سال نو برايشان به ارمغان آورده باشد آرزويش را
ش دليل نبود كه در همان لحظات كوتاه هر ايراني در دل خود روزهاي خو

آزادي را تجسم مي كرد و در پرتو اين آزادي كه نسيم خوش آن با سخنان 
ولي فقه در آغاز سال شروع به وزيدن كرده بود، آيندة دلپذيري را براي 

  .مملكت و ملت خود آرزو مي كرد
آنهايي كه جلوي تلويزيون نشسته و كساني كه گوش به راديو سپرده  

اق تمام مي خواستند ببينند كه ماجرا و مراسم را دنبال مي كردند با اشتي
تازه اي در كار  نگران بودند كه مبادا ترفندهم  همه به كجا ختم مي شود و

به گونه اي از مسير خود منحرف گردد، يا با حادثه نيز باشد يا اين حركت 
  .اي به هم بخورد

ولي فقيه پس از ايراد سخنان خود، به سمت افسراني كه در كنار او 
 بودند، رفت و با خوشرويي به يك يك آنها تبريك گفت و آنان را در ايستاده

آغوش گرفت و بوسيد و سپس به طرف ارشد آنها كه در كنارش ايستاده 
  :  بود برگشت و گفت
از همين لحظه حكومت ايران موقتاٌ بر عهدة شما خواهد . مبارك است

كنيد تا ادارة امور البته الزم است آمادگي خود را به ملت ايران اعالم . بود
  . را به دست بگيريدمملكت 
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با پايان سخنان ولي فقيه، فرماندة ارشد نظاميان پشت ميكروفون قرار 
گرفت و با سپاس از مقام معظم رهبري و درود به همة ايرانيان چه در 

  داخل و چه در خارج از كشور سخنان خود را چنين آغاز كرد؟
ان عزيز در سرتاسر ايران و جهان، با درود و شادباش به همة هم ميهن

من و همقطارانم خوشحال هستيم كه در يك شرايط استثنايي و تاريخ ساز 
مملكتمان، براي انجام ماموريتي انتخاب شده ايم كه با سرنوشت مملكت و 

  . ملت ايران بستگي دارد
براي ما نيز مثل همة مردم ايران اين دگرگوني، آن هم در آغاز سال 

نگيز و شادي آفرين است و اميد داريم كه با حمايت و پشتيباني نو مسرت ا
ملت شريف ايران بتوانيم اين ماموريت بسيار مهم و حساس و سرنوشت ساز 

  .را به نحو مطلوبي به انجام برسانيم
ما پيش از شركت در اين جلسه، در حضور رهبر معظم جمهوري 

 كه در  سپرده ايمدازي خود سوگند ياد كرده و تعهاسالمي به شرف سرب
طول زماني كه براي انتقال حكومت به دولت منتخب مردم عهده دار ادارة 
امور مملكت خواهيم بود، هم آزادي هاي الزم براي حركت به سوي 
دمكراسي را براي مردم فراهم كنيم و هم پاسدار نظم و آرامش مملكت 

 را به آن ، حكومت منتخب مردمباشيم و هم پس از انتخاب دولت قانوني
  . دولت بسپاريم و به مشاغل اصلي خود بازگرديم

در اين لحظه من و همقطارانم، خود را موظف مي دانيم كه براي 
 دولت نظامي ما يك دولتايران تاكيد كنيم كه شريف خاطر جمعي ملت 

  . موقت و براي دوران انتقال است
و ارتش و مسئول شوراي عالي فرمانده به عنوان من در اينجا 

 دولت موقت نظامي، همان سوگندي را كه در نزد رهبر پيشين سرپرست
حضور بزرگان مملكت و در برابر ملت شريف ايران م، در امملكت ادا كرده 

آنگاه اين افسر بلند پايه با صداي بلند سوگند نامه اي كه . ممي كنتكرار 
  :همراه داشت به شرح زير قرائت كرد 

و به نيابت از طرف  موقت نظامي من به عنوان مسئول دولت« -
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در برابر ملت شريف همقطارانم كه در اين دولت با من همكاري مي كنند، 
م كه در طول زماني كه يايران به شرافت سربازي خود سوگند ياد مي كن

براي اين دولت موقت در نظر گرفته شده به وظايفي كه برايمان تعيين 
حسن نيت و بدون هيچ حب و گرديده است، با كمال درستي و پاكي و 

م و پس از انتخاب دولت قانوني نيز حكومت را به يبغضي انجام وظيفه كن
  .»ميم و به شغل نظاميگري خود بازگرديدولت منتخب مردم بسپار

پس از ادا سوگند، سخنان خود را چنين مسئول دولت موقت نظامي 
  :ادامه داد

شريف ايران داشتن آرزوي ما افسران ارتش ايران، مانند همة ملت 
يك مملكت آزاد و يك حكومت دمكراتيك و يك كشور مرفه و سربلند 

در راستاي اين آرزوها ما پا به پاي ملت ايران كوشش خواهيم كرد كه . است
  . در راه رسيدن به اين اهداف بزرگ هيچ مانعي به وجود نيايد

دولت موقت نظامي در راستاي انجام وظيفه اي كه بر عهده اش 
  : اعالم مي دارد كه ،ذاشته شده استگ

ادارة امور مملكت بدون هيچ وقفه اي مطابق گذشته جريان خواهد  -
در پست هاي خود باقي كلية مقامات مملكتي همچنان يعني . داشت

كه از امروز وظايف خود را و مقامات ارشد حكومتي ، مگر وزراء خواهند ماند
ند و خود كنار مي روند تا جانشين به ارشدترين معاونين خود واگذار مي كن

  . آنها تعيين گردد 
، هستند روحانيوني كه در سازمانهاي دولتي مشغول انجام وظيفه -

واگذار خواهند ترين مقام غير روحاني آن سازمان را به ارشد مشاغل خود
  .كرد

 در منشور جهاني حقوق بشر از امروز در ه كلية آزادي هاي مصوب-
شد، با اين تذكر كه دولت موقت طبق وظايفي كه بر مملكت جاري خواهد 

عهده اش گذاشته شده است، فقط مسئول حفظ امنيت و ايجاد نظم و 
اين رو از اين.  دوران انتقال استشرايط الزم برايآرامش و فراهم كردن 

لذا .  هيچ نوع تصميمي در مسائل عمده و كالن مملكت نخواهد گرفتدولت
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تظاري بيش از اين از دولت موقت نظامي نداشته از مردم مي خواهد كه ان
  . باشند

مي خواهيم اين است كه از   از ملت شريف ايراندر اين مرحله آنچه
هاي آزاديهايي كه از امروز خواهند داشت به صورت معقول و مطابق روال ملت

به سبب داشتن آزادي مخل نظم و آرامش جامعه . آزاد جهان استفاده كنند
ديگران نشوند و اجازه دهند دوران انتقال با آرامش كامل و سلب آزادي 

  .مراحل خود را طي كند
 از فردا صبح هيأتي از قضات براي رسيدگي سريع به وضع زندانيان -

تعيين خواهد شد تا ترتيبات الزم را براي آزادي كليه زندانيان سياسي 
جرم پس از آن نيز دولت موقت نظامي هيچ فردي را به . دنفراهم كن

سياسي دستگير و زنداني نخواهد كرد، مگر كساني كه از فضاي آزادي سوء 
  .استفاده كرده و دست به آشوب و هرج و مرج بزنند

 عزيزمان در  در همين جا اين پيام را به هموطنان دولت موقت-
 كه همة آنها با هر عقيده سياسي و مسلكي و خارج از كشور مي دهد

به مملكت خود باز گردند و  شرط و شروطي بدون هيچمذهبي آزادند كه 
تمام . همانند هموطنانشان در داخل كشور در ايجاد دمكراسي شركت كنند

در اولين . ها و مرزهاي خاكي و آبي كشور به روي آنان باز است فرودگاه
در معيت اعضاء دولت موقت نظامي از به شخصه پرواز اين هموطنان، من 

وش آمد به تك تك  دسته هاي گل به عنوان خآنان در فرودگاه استقبال و
  .م كردي خواههديهآنها 

 از همة استادان دانشگاهها و از سياستمداران و حقوق دانان و -
محققين و نويسندگان دعوت مي كنيم كه در روند آشنا سازي هموطنان، 
چه وسيله نوشتن مقاالتي در نشريات و چه شركت در برنامه هاي تلويزيوني 

يي با دولت موقت نظامي همكاري كنند تا مردم، هم با اصول و و راديو
منزلت آزادي آشنا شوند و هم با آگاهي و هوشياري كامل در حركت به 

  .سوي دمكراسي شركت كنند
 شوراي نجا ذكر شد مطالبي بود كه فرماندهآنچه به اختصار در اي
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 پايان پس از. اد كردعالي نظامي در مقام رئيس دولت موقت نظامي اير
 ولي فقيه همراه با روحانيون زمامدار .بيانات او مراسم به اتمام رسيد

آنجا  نيز ان ديگردر پي آنان. گلستان را ترك كردندجمهوري اسالمي كاخ 
  .گفتندترك را 

 و پاسخ به پرسش پس از گفتگونيز مسئوالن دولت موقت نظامي 
ة دولت خود را به مقر رياست جمهوري رفتند تا اولين جلس خبرنگاران

  .اجرا بگذارندتشكيل دهند و برنامه هاي خود را به مرحلة 
  

مانند عيسي مسيح آمد تا چنين بود پيامد ظهور امام زمان كه 
. بشارت رستگاري يك ملت را بدهدببازد وجان 



 

 
 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  

 

   پايانه  
   روحانيون توصيه اي بهو  يرانا  ملتبه پيامي 
  

 كه در گوشة حكايتي.  بودحكايت اين دفتر خوانديد، يك آنچه در
عالم در  ،ميهنممبهم  از آيندة و در اوج نگرانيتنهايي  ودور افتادة غربت 

براي خود بدان پرداخته و آرمان خواهي  ه هاي انديشبهره گرفتن ازخيال با 
ين ازمين  ي از فرزندان ايرانآرزوي من به عنوان يك. هم ميهنانم نوشته ام

به كه به طور قطع و يقين در عالم واقع اين قصه خيالي است كه حوادث 
باشد كه با ايده اي   و الگو وتصويربه وقوع نخواهد پيوست، اين صورت 

به هر است،  گشايي هايي كه شده راه در نظر گرفتنو آن جستن به توسل 
قرار مورد استفاده شكلي كه ممكن و به صالح مردم و مملكت ايران است، 

 كشيدة ايران از ستمملت رنج ديده و مردم  طريق بدينشايد تا بگيرد 
 ويژه در سه دهة اخير بدان گرفتارمخمصة مشكالتي كه از ساليان دراز، ب

 . يك حكومت مردمي و دمكراسي برسند، نجات پيدا كنند و به اندشده
 ، چه از نظر تاريخي ورا دارند آن  داشتنتگيشايسحكومتي كه به حق 

فرهنگي و چه به خاطر مصيبت هايي كه از گذشته هاي دور به صور 
  . فرو ريخته استانمختلف بر سرش

 هر چند خيالي به پيشگاه ملت يمن اين بود كه راهو كوشش سعي 
به  ردازيها كوره راهياين خيالپاز مسير با اين اميد كه شايد . ايران ارائه كنم

 بيشتر ابداعات، اكتشافات، مگر نه اين كه. سوي واقعيت گشوده شود
 ي ها و غيره در آغاز با خيالپردازيهاياختراعات و حتي خدا سازي و دين باز

  .انسانها آغاز شده است
 آگاهي شده كهديگر اين كه در البالي سطور اين قصه مسائلي مطرح 

هم ميهنانم با تأمل و كه اميد دارم . استاز آنها براي هموطنانمان ضروري 
كه تا كنون ها  واقعيت بسياري از چرا كه. ين سطور توجه كنندتعمق به ا
 به صورت آشكار و به استناد اسناد و بوده،و پنهان ة ما مبهم براي هم
مسائل و معضالت جامعة  ،با تجزيه و تحليلو مال معتبر و مستند برمدارك 
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  :از جمله اين كه . شده است حالجي ايراني
 !ظهور خواهد كرد يا نه! هست يا نه يانمهم نيست كه امام زم اصالٌ  -

اگر هم چنين اتفاقي ببينيم مهم آنست كه از نظر عقل و منطق و خرد زيرا 
 دردهاي بي آيا با ظهور امام زمان. چه سودي براي ما خواهد داشتبيفتد، 
  ؟ !ما درمان خواهد شد يا نهملت و مملكت درمان 

ان امام زمان يا برايمما تنها ملتي نيستيم كه از گذشته هاي دور 
همة ملت ها در دين و مذهبشان چنين منجي .  ساخته اندمهدي موعود

و آگاهي به آنچه  اين ملت ها پس از تأمل هوشيارانهاما اكثر . هايي دارند
 به اين نتيجه در نهايت، در اين دفتر شرح داده اممن گوشه هايي از آنرا 

نجي هر ملتي در م.  نداردند كه هيچ منجي در عالم غيب وجوده ارسيد
اي اين  به جملت هابه همين علت هم بسياري از . استميان خود آن ملت 
دل ببندند، خود به پا خاسته و همة آن چيزهايي خيالي  كه به اين وعده ها

 به همت خويش براي ملت و را كه يك منجي مي بايد برايشان هديه بياورد،
  اه آنها را دنبال نكنيم؟ا رچرا م.  فراهم كرده اندمملكت خود

 در اين دفتر كه نكتة اساسي دو ، شايدباشداگر پاسخ اين چرا مثبت 
آزادي و دمكراسي و كوره راهي باشد براي رفتن به سوي آمده است، 

اين من به . ستماهمة  ديرينه ت و نيك بختي ملت ايران كه آرزويدسعا
نكات به عنوان چاره ساز با اين اميد كه اين . از نو اشاره مي كنمدو نكته 

  . برون رفت از اوضاع كنوني براي هموطنانم مفيد و ثمربخش باشد
اگر ما بخواهيم به عنوان يك ملت كهنسال خود را از اين اوضاع 

غير از از راه و روشي كردن وانفسا كنوني بيرون بكشيم، چاره اي جز پيروي 
،  است كه اين دو نكتهالزم به ياد آوري .آنچه تاكنون پيموده ايم نداريم

مي تواند در عالم واقع نيز بوقوع هستند كه بر عكس قصة خيالي من نكاتي 
  .ندبپيوند

براي رها شدن از دست آنهايي كه به بهانة امام زمان و به نيابت از  -1
او مدعي هستند كه ادارة امور زندگي مردم و حكومت مملكت ما شرعاٌ بر 

براي اين كار . ايد خودمان وارد عمل شويمعهدة آنها گذاشته شده است، ب
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. هم لزومي ندارد تفنگ برداريم و به صورت مسلحانه به رويارويي آنها برويم
كافي است اين حركت را به صورت كامالٌ مسالمت آميز، همانطور كه در اين 

يعني اعضاء خانواده ها، . دفتر آمده است، از درون خانواده هايمان آغاز كنيم
ن را كه در سازمان هاي نظامي و انتظامي و اطالعاتي شاغل بستگانشا

اگر اين .  وادارند كه در مقابل رژيم از خود واكنش نشان دهند،هستند
 كه در اين قصه آمده است انجام بگيرد، به يقين همان گونهحركت به 

آخوندها چاره اي جز رها كردن حكومت و واگذاري آن به ملت نخواهند 
  .داشت

 كه چماق سركوبگر رژيم شده اند، ، خواهرانسران، برادرانپدران، پ
. و هر يك متعلق به يك خانوادة ايراني هستنداند فرزندان اين آب و خاك 

ها پا به ميان بگذارند و مردان و زنان خود را از سركوبگري منع  اگر خانواده
ست كنند و از خدمت آخوندها باز دارند، رژيم حاكم راهي جز اطاعت از خوا

  . و ارادة مردم نخواهد داشت
ببينيد چه كساني چماقدار آخوندها هستند؟ چه كساني نگاه كنيد و 

تفنگ به دست گرفته اند و از جان و مال آخوندها و بستگان آنان حفاظت 
مي گشايند؟ چه  ما آتشميهن مي كنند؟ چه كساني به روي فرزندان 

نند و آنان را شكنجه مي كساني در زندان ها از زندانيان بازجويي مي ك
 به خود اجازه مي دهند به حق و هادهند؟ به پشتيباني چه افرادي آخوند

حقوق مردم ايران تجاوز كنند؟ همة آنها ايراني و متعلق به يك خانوادة 
ايراني هستند و هر يك از آنها پدر و مادر و خواهر و برادر و پسر و دختر 

 كشيد و از طريق آنها به عواملي كه حافظ بايستي پاي آنها را به ميان. دارند
رژيم هستند، حالي كرد و فهماند كه چطور دانسته و يا نا دانسته عامل 
سركوبگر مشتي تبهكار شده و بر عليه منافع و مصالح مملكت و مردم خود 

  .عمل مي كنند
ق ببرند و بدانند كه ين حقاياگر اين افراد توسط بستگان خود پي به ا

، به يقين هيچ يك از آنها مي شود آنان سوء استفادهتوجهي   از بيچطور
 خيانت به وطن و هموطنان اگر ايراني باشند، تن به چنين خفت و خواري و
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كافي است از خانواده ها ياري خواست تا شر اين حكومت . دهندخود نمي 
  .برداشته شودجهل و جنون از سر مردم 

دون توسل به خشونت و من يقين دارم با اين حركت ملت ايران ب
خونريزي مي تواند رژيم فاسد و تبهكار آخوندها را از ميان بردارد و مملكت 

  .را به دست فرزندان اليق و شايستة خود بسپارد
بدان اشاره شده، هشداري است كه در اين دفتر نكتة ديگري كه  -2

ني چه آنهايي كه ايراني االصل هستند و چه آنا. به روحانيون مذهب شيعه
 كه از اينجا و آنجا به سرزمين ما آن تعداديكه تبار بيگانه دارند و چه 

آنها به خوبي مي دانند كه از گذشته هاي دور بسياري . سرازير شده اند
براي پايدار نگه داشتن مذهب شيعه از جان و دل خود مايه گذاشته و اين 

انان پيرو آن مذهب را به پايگاهي رسانده اند كه ميليون ها نفر از مسلم
، بر مردم آنهاشرح اعمال و رفتاري كه در طول سه دهه از جانب . هستند

رفته است، نيازي به توضيح ندارد و هيچكس هم بهتر از خود آنها به 
  .عملكرد ناپسندشان واقف نيست

 اگر جامعة روحانيت مي خواهد خود و مذهبي را كه متولي آن 
د، الزم ننجات دهاند  وجود آورده ، از مخمصة اين منجالبي كه بههستند

است به همان شيوه اي كه در اين دفتر بدان اشاره شده با دورانديشي و 
د، تا هم ند و آن را به مردم واگذارنمصلحت بيني، از حكومت كناره بگير

د و هم آبروي از دست رفتة جامعة ن را تضمين كنانسالمت خود و بستگانش
 مسبب شيعه را از اين بي اعتباري كهم مذهب د و هنخود را به آن باز گردان

 و در نهايت مملكت را از اين اوضاع نا بسامان .، بيرون بكشند اندآن بوده
  .كنوني نجات دهند

پس . بي شك، دير يا زود مردم ايران اين رژيم را ساقط خواهند كرد
چه بهتر كه خود روحانيون پيش قدم شوند و قبل از اين واقعه، حكومت را 

 مردم بسپارند و برگردند به انجام وظايفي كه با پوشيدن لباس روحاني بر به
  . عهده گرفته اند

روحانيون و بستگانشان به قدر كافي در طول سه دهه ثروت اندوزي 
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عقل سليم حكم مي . كرده اند و نيازي به افزودن اندوخته هاي خود ندارند
 دنيا بيش از اين با كند كه به همان ميزان قناعت كنند و به خاطر مال

بگذارند مردم ايران زندگي . سرنوشت يك مملكت و مردم آن بازي نكنند
خود را بدون حضور و دخالت دين ... اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و

  . و مذهب و مذهبمداران مانند ملل ديگر اداره كنند
اگر روحانيت با هوشياري چنين كنند، دست كم يك خاطرة نيك از 

 مردم حضور خاطره اي كه شايد بدان سبب. ذاشتد به جا خواهند گخو
در غير اين صورت معلوم نيست . آنان را در آيندة اين مملكت تحمل كنند

  .اين طايفه چه سرنوشتي خواهند داشت
اين آخرين و بهترين توصيه اي است كه مي شود به اين حضرات 

ا دور انديشي به آن عمل اميد است با هوشياري به آن بيانديشند و ب. كرد
   .كنند

  پايان                                                                             



 

 
 

  

 

   : آيه هاي عقالني
نماد عقل در درونم  به پايان رسيده بود و در صد چاپ آن بودم كه اين دفتر

ه اوضاع و  خدا، از سر دلسوزي ببا با تمام دشمني اش به سخن در آمد و
 نمي تواند افول خداي پير را ببيند و بي تفاوت  :احوال كنوني او، گفت

.  به اين كتاب اضافه كنمهم از جانب او) آياتي( خواست پيامياز من . بماند
  : گفت بنويس .پذيرفتم
 كه به خدا باور داريد و او را در مركز ثقل ايمان شما اي مومنيني -

ف مندرجات كتاب مقدس دين و مذهب خود چرا خال! خود قرار داده ايد
جوئيد؟ خداي يكتا، به امام زمان توسل ميبه جاي متوسل شدن به ، »قرآن«
آيا مي پنداريد كه  به شك و ترديد افتاده ايد؟يا در توانايي خداي خود،آ

خداي يكتا به تنهايي توانايي اداره امور بندگان خود را ندارد و قادر به 
خواهيد با علم كردن امام زمان، براي مين نيست؟ آيا برآوردن نيازهايشا

كنيد كه ا فكر ميچر! و به او مشرك شويد؟ راستي شريك قائل خداي يكتا
چرا يكصد پس ، است اينطور و اگر  نياز به امام زمان دارد؟خداي قادر مطلق

جاي اين  نمي توانست بآيار پيغمبر و نبي مبعوث كرده؟ و بيست و چهار هزا
راه كند تد تا همة امور بندگانش را رو ب امام زمان را بفرسغمبر و نبي،همه پي

  پيغمبر بازي و دين سازي راه نيندازد؟هم همه  و اين
 كه امام زماني واقعاٌ باورتان اينست اگر ! شما اي مسلمانان شيعه-
 ،»خدا پرستي«جايبچرا  ؟داريدنمي  دست از سر خدا برپس چراهست، 

نيازي به خدا ديگر  ،اگر امام زماني باشد ؟! نميكنيد»تيامام زمان پرس«
هايي كه به درد زندگي اين دنيايي شما ميخورد، در  چيزهمةچون  !نيست

ياي ديگر به كار بندگان خود  در دنخدا !دست اوست، نه در دست خدا
 همةامام زمان  اما ؟ نداردآنها اين دنيايي مشكالت  به كاري وپردازدمي
معطل چه پس .؟!و فصل ميكندحل در همين دنيا را انسان شكالت م

 ايشان هم در نايب بخصوص اينكه ،يدگيردامان امام زمان را نميچرا هستيد؟
  ! پيغمبران خدا دم دست نيستنديك از هيچحال آنكه دسترس شماست،
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