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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ اپريل ٢٠

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش اول(
  مقدمه

 در مورد ظھور امام زمان به اوج خود ئیرا که دولت احمدی نژاد، بر سر کار آمده است داستان س١٣٨٤از سال 

، داستان، مقاله، سخن رانی و غيره داستان ھای ارتجاعی و تخيلی حکومت فلمروزانه صدھا رسانه، . رسيده است

  .اسالمی را تبليغ و ترويج می کنند

ام زمان را فراھم ھدف اصلی حکومت از تبليغ مداوم ظھور امام زمان و يا دولتی که قرار است زمينه ھای ظھور ام

تالشی برای بسيج مردم مذھبی پشت سياست ھای حکومت ... سازد؛ يا رھبر مخفيانه با امام زمان ديدار می کند و

 سرکوب است تا از يک سو جامعه را مرعوب سياست ھايشان کنند و از سوی ديگر، ھر مخالف و منتقد را شديداً 

قتصادی، سياسی، اجتماعی، ايدئولوژيکی و ديپلماتيک در بحران به اما حکومت اسالمی، به داليل مختلف ا. نمايند

  .برشان نيز قادر نيستند آن را از خطر سرنگونی برھانندمسر می برد و ديگر بيش از اين، امام زمان و خدا و پيغ

اجد و روحانيون طرفدار خامنه ای در مس. اطرافيان علی خامنه ای، در تالشند تا از او چھره ای مقدس بسازند

  . محافل عمومی و نماز جمعه ھا، او را نايب امام زمان معرفی کنند

، يار نزديک امام دوازدھم شيعيان معرفی می کنند و روز ديگر، علم و دانش او را »سيدخراسانی«يک روز او را 

  .ھم باالتر از ھمه متخصصان می دانند

ام جمعه شھر قم منتشر شده است که سعی می کند برای در روزھای گذشته، فيلم سخن رانی آيت هللا محمدسعيدی، ام

مردمی که پای منبر او نشسته اند، تولد خامنه ای را در ھنگام به دنيا آمدن و تولد، متفاوت با تولد ديگر انسان ھای 

  ».عادی نشان دھد

.  اتاق بيرون کردندزمان والدت رھبر انقالب که رسيد، ما را از«: آيت هللا محمد سعيدی، در اين سخن رانی گفت

  ».قابله در اتاق داشت زمينه تولد اين فرزند جديد را فراھم می کرد
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 ما در .می گفت» .علی نگھدارت باشد«که . می گفت يک مرتبه ديدم صدای قابله بلند شد«:  می گويدفلماو، در اين 

 وقتی می خواست از بدن مادر -بری يعنی مقام معظم رھ- گفتيم چه شد؟ گفت که اين آقا. را باز کرديم و رفتيم تو

  ».علی نگھدارت باشد«گفت تا اين کالم را شنيدم، قابله گفت » .ياعلی«خارج شود، گفت 

رھبر شما کسی است که با ورودش يا علی گفت و در طول زندگی يا علی گفت و تو ! مردم«: آيت هللا سعيدی، گفت

  ».یئوبگحزب اللھی بايد تا ابد پشت سر اين رھبر يا علی 

ای رھبر   هللا خامنه   کوتاھی که اخيرا به صورت گسترده روی سی دی انتشار يافته است، آيتفلمھم چنين در 

 نصرهللا رھبر حزب   شعيب صالح و حسن  جمھور به سئي نژاد ر حکومت اسالمی به سيد خراسانی، محمود احمدی

   . اند هللا لبنان به سيد يمانی تشبيه شده 

ای را با  هللا خامنه   ھا و احاديث و روايات، مشخصات آيت  لم، با استفاده از کتابمرد اين ف دو مجری زن و

گيرند که رھبر حکومت اسالمی، برای فراھم ساختن   کنند و در نھايت نتيجه می  مشخصات سيدخراسانی مقايسه می

و فرد ديگری به عنوان شعيب صالح، در در اين راه، فردی به نام سيديمانی . زمينه ظھور امام زمان برخاسته است

  ترتيب با سيدحسن نصرهللا و محمود احمدی  و رفتارھای آنان به  خدمت سيدخراسانی ھستند که مشخصات ظاھری

  .نژاد انطباق داده شده است

ايان نام دارد، کشمکش تازه ای را بين جناح حاکم اصول گر» ظھور بسيار نزديک است«لم، که اين ف ۀانتشار گسترد

جھت تشديد يافته که  اين کشمکش ھا به ويژه از آن . و برخی از نمايندگان مجلس و روحانيون به وجود آورده است

مديريت ظھور «نژاد که چھره خبرسازی در دولت او است نيز به تازگی  دفتر احمدی  س ئي، رئیاسفنديار رحيم مشا

  .را وظيفه دولت دانسته است» امام زمان

 کوشند وانمود کنند با امام زمان رابطه   ھا پيش متھم ھستند که می س دفتر او از مدتئي نژاد و ر دیمنتقدين احم

والن دولتی اعالم کرده بودند که او ھنگام نماز ؤ جمھوری احمدی نژاد، برخی از مس در آغاز رياست. مستقيم دارند

برخی .  خواند  کند و پشت آن نماز می ن می جمھوری، جانمازی برای امام زمان پھ خواندن در ساختمان رياست

  ديگر از نزديکان او نيز گفته بودند که او ھنگام صرف غذا نيز، بشقابی پر از غذا برای امام زمان روی ميز می

 که به شدت خطرناک و جنون آدم کشی ئی ما در دست يک مشت آدم ھاۀاين نمونه ھا نشان می دھند که جامع. گذارد

  .ستند اسير ھ،دارند

 ]اسفند ماه[حوت انداختن اين ادعا که ظھور امام زمان نزديک است، تا آن جا پيش رفته که  ھا برای جا تالش 

حتی اھل سنت  ، حتی امام جماعت اھل تسنن زاھدان نيز، در سخنانی غير منتظره که از او نقل شد، گفت که١٣٨٩

ر حالی که اھل سنت، به امامت اعتقاد ندارند و در نتيجه د. ھم به امام زمان اعتقاد دارند و ظھور وی نزديک است

   . کنندتأئيد توانند وجود امام زمان را  عمال نمی

 سال گذشته از سوی خبرگزاری حوت ١۶اظھارات مولوی عبدالرحمان مالزھی امام جمعه اھل سنت زاھدان، 

  .حکومتی فارس، منتشر شد که به دولت و سپاه پاسداران نزديک است

اساس  هدر ايران فعاليت می کنند که ب» یئموعودگرا«و » مھدويت«ی در زمينه ال حاضر سايت ھای بسياردر ح

ھا، تعداد آن ھا به بيش از يک صد سايت و وبالگ می رسد و از سوی نھادھای دولتی و حوزه علميه برخی گزارش

  .قم نيز پشتيبانی مالی می شوند
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برخی آيت هللا .  جلد كتاب را درباره مھدى، معرفى كرده است٢٠٠٠، كتابى است به نام كتاب نامه حضرت مھدى

 ١٠٠ جلد كتاب خوانده باشند و طلبه ھا ھم ١٠ھا بر اين عقيده اند که شيعيان عادى درباره امام زمان بايد حداقل 

  . جلد مطالعه كرده باشند٥٠٠جلد و محققان 

 ١٣، ترجمه جلد »مھدى موعود«آشيخ جواد خراسانى، ، »مھدى منتظر«عالمه ميرجھانى، » واليت كليه الھيه«

  .بحار االنوار و امثال اين ھا

عالوه بر اين کتاب ھا، صدھا کتاب ديگر و سايت اينترنتی و غيره در سطح کشور توسط گروه ھا و افراد متعصب 

  . مذھبی توليد و تبليغ می گردند

 ھای مکتوب و  ھا ھزار صفحه از رسانه سمينارھا، ده ھای دولتی، جلسات و  ھا ساعت از وقت رسانه  روزانه صد

 ھای رسمی حکومت اسالمی به روحانيون اختصاص دارد تا به   ھا ھزار ساعت از وقت تريبون الکترونيک و ده

در ھمين راستا داستان امام زمان نيز به عنوان داستان ھای سريالی . تعريف و تمجيد از رھبر و حکومت بپردازند

  . ت اسالمی به بازار عرضه می شودتوسط حکوم

.  کنند  دارند باد ماشينم را خالی می، محمد: گويم در دفتر به کارمندم می. تان بگويم از معجزه خودم به «برای مثال، 

جعفر شجونی، دبير جامعه وعاظ تھران، ھمشھری ماه به نقل از تابناک، (» .اند  بيند که بله خالی کرده  رود می می 

  ...و» نژاد ھاله نور احمدی « ھای ديگری چون  يا داستان) ١٣٨٩دی ج ٢٨

روز مردم از حکومت و سران آن و ايدئولوژی مذھبی آن رويگردان می شوند سران و ه ای که روزب در دوره 

تر تحريک ھر چه بيشمقامات حکومت اسالمی، شديدا احساس نگرانی می کنند و تالش ھای گسترده ای را برای 

 اين اساس در سال ھای هب. مذھبی طرفداران خود به کار می اندازند تا بلکه قدرت خود را نگاه دارنداحساسات 

ای متمرکز  گو با روحانيون و مداحان در مورد معجزات خامنه  و ای و ھم دولت در حال گفت اخير، ھم دفتر خامنه 

نيز با ھمين ھدف توليد و توزيع شده » يک استظھور نزد «فلمليون ھا نسخه از و رايگان متوزيع گسترده . شده اند

  .است

مھدی پرستی و انتظار ظھور، بازار بزرگی برای روحانيون شيعه است و برای اين که اين بازار پررونق خود را 

نکته جالب اين جاست که . حفظ کنند صدھا و ھزاران حديث و داستان و روايت ھای افسانه ای برای او ساخته اند

لم و ستم و جنايات حاکميت شدت گرفته و زندگی مردم سخت تر شده است، داستان ظز تاريخ،  ای ادر ھر دوره

  .نزديک بودن ظھور امام زمان توسط حاکميت قداره بند به داستان روز تبديل شده است

 دارالکتاب: تھران( ترجمه شيخ علی دوانی، مھدی موعود –مالباقر مجلسی، در بحاراالنوار، جلد سيزدھم 

... «: ، در توصيف امام چنين نوشته است١١٠٠، و ١١٥٨، ١٠٢٥، ١١٢٥،١٠١٧، ١٠٧٢در صفحات ) االسالميه

مھدی چيزی جز شمشير به مردم ... » «...مھدی تا آن اندازه خون خواھد ريخت تا خدا را راضی و خشنود گرداند

فرومايه را در روی زمين باقی نمی مھدی بر جن و انس غلبه می کند و يک نفر از افراد ... » «...نمی دھد

در ... » «...به خدا قسم از ھر صد نفر آن ھا بلکه از ھر ھزار نفر آن ھا يک نفر را باقی نمی گذارد... » «...گذارد

بنابراين، ھر آخوند و مقام و » ...لشکريان امام قائم قصد ھر شھری را می کنند، آن جا را خراب و ويران می نمايند

  .ی که خواھان ظھور امام زمان است طالب جنگ، قتل، خونريزی، نابودی و ويرانگری استمنصب حکومت

ھدف اين نوشته، تحليل و بررسی چگونگی داستان تخيلی امام زمان و خرافه پرستی و بھره برداری سياسی از 

بخش ابزار مذھب توسط حکومت اسالمی در جھت سرکوب اعتراضات مردمی و نقد مذھب است که در چند 

  .مختلف منتشر خواھد شد
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***  

  نگاه کلی به مذھب

 ٢٥ ميالدی، جوان ٥٩٥محمد در سال . اسالم از ھمان بدو ظھور خود، سياسی و سودای حاکميت بر سر داشت

خديجه . محمد با تاجری به نام خديجه آشنا شد. مين معيشت خود، به شغل چوپانی روی آورده بودأساله بود و برای ت

را به شغل شتربانی استخدام کرد و سپس او را متصدی کاروان تجارتی خود کرد و سرانجام با او  محمد ءابتدا

 اين اساس، محمد پديد آورنده ايدئولوژی اسالمی، هب. خديجه در اين زمان سال خورده و چھل ساله بود. ازدوج نمود

از آن پس محمد، .  نيز رفتئی، به سفرھاھنگامی که خديجه، زن تاجر با او ازوداج کرد و با کاروان ھای تجاری او

.  سالگی به صورت مردی ثروت مندی درآمد٣٥به مدت ده سال با ھمسر خود به تجارت پرداخت و در سن 

بنابراين، محمد که تمام دوران کودکی و جوانی خود را در فقر و آنزوا و چوپانی گذرانده بود با ازدواج با خديجه و 

ت و امکانات مادی و معنوی اين زن ثروت مند سرشناس، وارد موقعيت جديدی از زندگی با برخورداری از ارتباطا

  .خصوصی و اجتماعی خود شد و بيش از ھمه به فکر انتقام از قبايل ديگر افتاد

ن ابراھيم معرفی ئيمحمد قصد داشت يھوديان و مسحيان را نيز به دين اسالم درآورد و به ھمين دليل، خود را تابع آ

حنيف به کسی . به شمار می رفت» حنيف«بلکه او .  زيرا ابراھيم نه يھودی بود، نه مسيحی و نه بت پرست.کرد

ابراھيم، قبل از » .جوينده حقيقت بود و خداوند واقعی و خالق آسمان و زمين را پرستش می کرد«اتالق می شد که 

  .موسی و عيسی به پيغمبری رسيد و خانه کعبه را نيز او بنا نھاد

. در ھر صورت محمد تصميم گرفته بود يک دين آسمانی به وجود آورد که بتواند با اديان يھود و مسيج رقابت کند

سالتش را آغاز کرد و به خديجه مراجعت کرد، داستان ر» حرا« که محمد از غار ئی اين اساس، يکی از روزھاهب

برئيل مجددا جم نيز  دوۀمرتب. و تکليف کرده استرش گفت که فرشته ای به نام جبرئيل بر وی ناظر شده و به اسھم

مدت سه سال فاصله افتاد » . ھستی و من جبرئيل می باشميا محمد تو رسول هللا«: محمد را مالقات کرد و به او گفت

  .و در اين مدت از جبرئيل اثری ديده نشد

يل را برای خديجه تعريف کرد و پس از اين که محمد از غار حرا به خانه مراجعت کرد، داستان ظاھر شدن جبرئ

خديجه پس از شنيدن سخنان داستان او، گفت که به طور يقين خداوند ترا به رسالت برگزيده و من به تو ايمان می 

  .آورم

سومين کسی که به دين محمد ايمان آورد، پسر عمويش علی . دومين کسی که به محمد ايمان آورد، غالم او زيد بود

بنابراين، بسيار طبيعی بود که خديجه به عنوان زن محمد، زيد .  ساله بود١٦لی در اين زمان، ع. بن ابی طالب بود

  .يرندذغالم آن ھا و علی پسر عمويش داستان محمد و دين جديد او را بپ

 نفر را به دين اسالم جلب کند، اما به غير از علی ١٣پس از سه سال کوشش و تبليغ محمد موفق شد رويھم رفته 

از اين رو، سران قريش محمد را مسخره می . ن فردی و اعتبار اجتماعی برخوردار نبودندأدام از آن ھا، از شھيچ ک

کردند و مردم مکه نيز به او به چشم کسی نگاه می کردند که با ثروت خديجه دچار ھذيان و خودبزرگ بينی شده 

  .است

او، ناچارا به ھمراه پيروانش .  اين شھر زندگی کندسرانجام محمد در مکه، انگشت نما شده بود و نمی توانست در

در واقع می توان گفت . و عمر و عثمان از مکه به مدينه کوچ کردند» عايشه«زيد، علی، ابوبکر پدر زن جديد خود 

. آغاز می شود» اسالم«، يعنی از زمان کوچ محمد از ملکه به مدينه، تاريخ دين جديد او ٦٢٢که در سپتامبر سال 

  .نام گرفته است» ھجرت«کوچ اين 
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محمد، رفته رفته يارانی پيدا کرد و آن ھا کاروان ھای تجاری را مورد حمله قرار می دادند و با جنگ و کشتار، 

حتی بچه ھا و زنان را گروگان می گرفتند و به عنوان غنايم جنگی بين خود تقسيم . اموال آن ھا مصادره می کردند

شته ھای تاريخی آمده است که غارت اموال مغلوبين در جنگ ھای محمد، بزرگ ترين در بسياری از نو. می کردند

  .محرک مردم برای پيوستن به اسالم محمد بود تا تبليغات خود محمد و پيروانش

در قرآن آيات زيادی وجود دارد که مسلمانان شبه جزيره عربستان را برای کسب غنائم جنگی به نبرد با 

 سوره ٢١ و ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥ سوره انفال و آيات شماره ٦٧آيه : اين آيات عبارتند از. ی کندغيرمسلمانان تشويق م

  »...پس اکنون ھر چه از غنيمت بيابيد بخوريد، حالل و گوارای شما باشد«:  سوره انفال آمده است٦٧در آيه . فتح

تور کشتن اسيران را صادر کرد، در تاريخ طبری، نوشته شده است در برخی از جنگ ھا مانند جنگ بدر، محمد دس

ولی لشکريانش آن چنان شور و از غنائم جنگی و تصاجب اموال اسيران را داشتند که برخالف دستور پيامبر، آن ھا 

 سوره آل عمران در اين باره خطاب به سربازان محمد در جنگ ١٥٢متن آيه . را با گرفتن اموال شان آزاد کردند

ھنگامی که به . خدا به وعده ای که با شما کرده بود وفا کرد«: ری روی داد، می گويدقمھجری احد که در سال سوم 

اذن خدا بر دشمن غالب شديد و کافران را به خاک ھالکت افکنديد و خدا غنيمتی را که ھوای آن را در سر داشتيد به 

. اختيد و نافرمانی پيامبر کرديدشما نشان داد، در کار جنگ سستی کرديد و در امر غنيمت به منازعه و اختالف پرد

رفت و غلبه بازداشت تا شما را سپس خدا نيز شما را از پيش. بعضی خواستار دنيا شديد و برخی خواستار آخرت

  » ...زمايد و خدا از تقصير شما که نافرمانی پيامبر خود کرديد در گذشتبي

ی اين حکومت، به ھيچ مخالفی رحم نم. پا کردسرانجام محمد اولين حکومت اسالمی را در شبه جزيره عربستان بر

گفته می شود که آن ھا فقط در طول يک روز، صدھا . ن خود را گردن می زدندامحمد و علی مستقيما مخالف. کرد

  .نفر از کسانی را که از سياست ھای محمد تبعيت نکرده بودند، گردن زدند

به قدرت،  ابوبکر، عمر، عثمان و علی، برای رسيد ن. پس از مرگ محمد، جانشنيان آن، ھمديگر را کشتار کردند

حتی بين . ت داشته استدر تاريخ آمده است که علی در قتل عثمان دس. ھمواره با ھمديگر رقابت و کشمکش داشتند

ر با حمايت عايشه، به شھرھای بصره و کوفه ي طلحه و زب .بوب محمد و علی جنگ خونينی درگرفتحعايشه زن م

ند و در نزديکی شھر بصره، جنگ سختی بين آن ھا و لشکريان علی درگفت که مدت ھفت روز به لشکرکشی کرد

اين . سرانجام طلجه و زبير کشته شدند و عايشه نيز دستگير گرديد و به اسارت نيروھای علی درآمد. دارزا کشيد

جنگ صفين، علی در دشت پس از . چرا که عايشه در اين جنگ سورا بر شتر بود. ناميدند» جمل« را جنگ نگج

  .، با خوارج وارد جنگ شد و آن ھا را قتل عام کرد و ھشت ھزار نفر از آن ھا را کشت»نھروان«

. يکی ديگر از جنگ ھای خونينی که علی راه انداخت لشکرکشی به ايران و فتح نيشابور و ری و غيره بوده است

  .زيادبن عبيد، از سوی علی حاکم فارس و کرمان شده بود

علی پسر عم و يار نزديک محمد، خليفه چھارم مسلمانان و امام اول شيعيان، يکی از بزرگ ترين ثروت مندان 

  .از غنايم جنگی به دست آورده بودرا  آن ھا ۀدنيای عرب بود که ھم

 نفر ھشتصد«در تاريخ آمده است که . کيد می کردأخمينی، ھمواره به قاطعيت محمد و علی در مورد کشتن مخالفين ت

يھوديان طايفه يھودی بنی قريظه که محمد دستور داد، گردن يکايک آن ھا را در يک روز بزنند و خود از صبح تا 

بنابراين، اسالمی سياسی و . بنابراين، اسالم از ھمان بنيادش، سياسی بوده و ھست» .شام ناظر کشتن آن ھا بود

سيم بندی ھا را تئوريسن ھای گرايشات اسالمی و ھم چنين دولت اين تق. غيرسياسی، ليبرال و بنيادگرا و غيره نداريم
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مريکا، به زبان ھا انداخته اند تا در ھر شرايطی، حمايت ھای خود از گروه ھای اس ھمه دولت أھای غربی و در ر

  .مذھبی را توجيه پذير کنند

اما پس از مرگ او، . نبود مھم ديگر در نقد مذھب اين است که در زمان خود محمد، خبری از قرآن ۀلأيک مس

. جانشينانش گفته ھا، فتواھا و برنامه ھای سياسی حکومت او را جمع آوری کردند و به صورت قرآن منتشر نمودند

در حالی که اين کتاب، نه آسمانی و مقدس، بلکه صددرصد . و آن را به عنوان کتاب مقدس آسمامی تبليغ کردند

  .ی حکومت اسالمی محمد محسوب می شدزمينی و به بيان امروزی قانون اساس

برای مثال، قبل از دين محمد، مردم عربستان بت پرست . رات اساسیيياسالم، ادامه مذاھب قبلی بود منتھا با تغ

  .محمد بت ھا را از بين برد و خداپرستی را جايگزين آن کرد. بودند

يماتی که محمد در مورد زنان متعدد و صيغه ھم چنين تمام مذاھب زن ستيز ھستند و به ويژه در اسالم و آن تصم

 که اگر بدون چون و چرا از گويدھای بی شمار خود گرفته بود در قرآن آمده است بيش از ھمه زنان را می 

بنابراين، ھيچ کدام از مذاھب، از جمله .  خود تبعيت نکنند خداوند آن ھا را مستقيما به جھنم خواھد فرستادشوھران

  .عنوان انسان کامل به رسميت نشناخته استاسالم زن را به 

 سال است که اسالم توسط دربار شاھان و حکومت ھا با اختصاص ميلياردھا دالر بودجه تبليغ و ١٤٠٠بيش از 

چرا که از اسالم به عنوان ابزاری در توھم نگاه داشتن بخشی از جامعه و حفظ حاکميت . ترويج و بازتوليد می شود

اسالم سرمايه . می شود و مستقيما در خدمت سرمايه داری و استثمار انسان از انسان قرار داردبھره برداری سياسی 

داری و مالکيت خصوصی را تقديس می کند و خواھان سرکوب شديدتر گرايشات کارگری کمونيستی است؛ و با 

ه ظاھرا حکومت از اين رو، حتی حکومت شاه ک. تمام قدرت، با گرايش چپ جامعه دشمنی و خصومت می ورزد

مذھبی نبود اما بيش ترين امکانات را در اختيار گرايش مذھبی قرار داده بود در حالی که گرايش چپ جامعه را با 

گو با اوريانا  و محمدرضا شاه، خدا را رھبر شيعيان جھان می دانست و در گفت. تمام قدرت سرکوب می کرد

ھم چنين در بسياری از کشورھا از جمله ترکيه، ھنگامی که . استکيد کرده که دو بار به او وحی رسيده أفاالچی ت

ژنرال ھا دست به کودتا می زدند گرايش مذھبی را تقويت می کردند تا مانع رشد و گسترش گرايش چپ جامعه 

  .شوند

 می ئی اين اساس، آن احزاب و سازمان ھا و مبلغان و پيروان مذھبی، ھنگامی که به قدرت نرسيده اند مظلوم گراهب

کنند اما ھنگامی که به قدرت می رسند بالفاصله شمشير خود را علی وار و محمد وار از رو می بندند و به ھر 

نمونه بارز اين حکومت ھا در عصر حاضر، حکومت اسالمی ايران است که . مخالفی رسيدند حمله ور می شوند

  .کد اما ھنوز ھم سير نشده استسی و دو سال است خون می ريزد و مانند خفاش خود مردم را می م

حتی تفکر اسالمی، نبايد مجاز باشد که . بدين ترتيب، بايد مذھبی و المذھبی کامال امر خصوصی انسان ھا باشد

يعنی نمی توان از يک جامعه سکوالر سخن به ميان آورد و در . آزاری به کودکان و زنان در چارچوب خانه برساند

بايد قوانين .  دلش خواست سر دختر و ھمسرش بياورد و امر خصوصی تلقی گرددئیآن جامعه، پدر مذھبی ھر بال

  .حقوقی کشور، طوری تنظيم شود که حقوق کودک به ويژه دختران و زنان در حريم خانواده نيز محترم شمرده شود

   

  »ظھور امام زمان«داستان 

. ليونی و رايگان توزيع شده استسطح م در شھرھای مختلف ايران در »ظھور بسيار نزديک است«سی دی مستند 

در اين مستند، با اشاره به برخی روايات مربوط به ظھور امام زمان ادعا شده است که سيدعلی خامنه ای رھبر 
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اين . س دولت دھم زمينه ساز ظھور امام دوازدھم شيعيان خواھند بودئيحکومت اسالمی و محمود احمدی نژاد ر

اما گفته می شود که در تھيه اين سی . ه و توزيع شده استيتھ» حضرت مھدی موعود«مستند توسط بنيادی به نام 

  .س دفتر محمود احمدی نژاد نقش داشته استئير» ئیاسفنديار رحيم مشا«دی، بيش از ھر کس 

يگر  رواياتی درباره ظھور امام زمان نقل می شود و سپس اين روايات را به شيوه ای کنار يکدءدر اين مستند، ابتدا

. چيده شده اند تا به ھدف اصلی خود، يعنی به معرفی خامنه ای و احمدی نژاد به عنوان زمينه سازان ظھور برسد

در اين مستند، ادعای محوری اين است که با نزديک شدن زمان ظھور امام زمان، شخصی به نام سيدخراسانی از 

 به نام شعيب به سرزمين سفيانی حمله کرده و با سپاه سيدخراسانی به فرماندھی شخصی. ايران قيام خواھد کرد

 مستند ظھور نزديک است تالش شده تا فلمدر . شکست آنان زمينه را برای ظھور امام زمان فراھم خواھد کرد

برخی روحانيون سرشناس حکومتی . خامنه ای به عنوان سيدخراسانی و احمدی نژاد به عنوان شعيب معرفی شود

 شيرازی از مراجع تقليد و آيت هللا استادی امام جمعه قم با رد ادعاھای اين مستند گفته اند که مانند آيت هللا مکارم

روحانيونی نظير احمد خاتمی امام . آن نيز غيرمعتبر استۀ روايات مورد اشاره در آن ضعيف و کتب مورد استفاد

رد نقل قرار گرفته است نيز اين نقل قول جمعه موقت تھران و عليرضا پناھيان که در اين مستند سخنانی از آنان مو

 اطالعيه ھم در ھمين راستا» مرکز تخصصی مھدويت حوزه علميه قم«مرکزی تحت عنوان . ھا را تکذيب کرده اند

بسياری از رسانه ھای نزديک به .  مستند از نظر اين مرکز مردود بوده و اعتباری نداردفلمده که اين رای منتشر ک

 ھای خبری مھر، بولتن نيوز و الف ھم در مطالبی نسبت به ادعای طرح شده در اين مستند حکومت نظير پايگاه

 از دولت رسوخ پيدا کرده ئیداده اند و آن را جريانی انحرافی و شيادانه خوانده اند که در بخش ھانشان واکنش 

  . شناخته می شودئی رحيم مشاجريان انحرافی مورد اشاره اصول گرايان منتقد، جريانی است که با اسنفديار. است

ولين حکومت اسالمی، به ويژه گردانندگان دولت احمدی نژاد، اين است ھنگامی که ؤ مقامات و مسيک شگرد

له ای را مطرح می کنند به محض اين که با اعتراض و انتقاد طرفداران خود روبرو می شوند أسياستی و مس

ال شد ؤس» ھاله نور«نگامی که از احمدی نژاد در رابطه با ماجرای برای مثال، ھ. بالفاصله آن را تکذيب می کنند

 اين داستان را پخش می کنند که احمدی نژاد آن را فلمآن را انکار کرد در حالی که پس از آن، سايت ھای اينترنتی 

  .برای يکی از آيت هللا ھا تعريف می کند

 به عنوان طراح و ئی، بيش از ھمه نام مشا» استظھور بسيار نزديک «فلمدر رابطه با پخش و توزيع گسترده 

  .، برده می شودفلممين کننده مالی اين أحامی و ت

 است چندی پيش در يادداشتی برای توصيف ئیکه از جمله رسانه ھای حامی مشا» محرمانه نيوز«پايگاه اينترنتی 

فصل مشترک «شده بود که اين صفات ياد کرده و مدعی » ھوش، درايت و ايمان مثال زدنی«او از تعابيری مانند 

 را با شمس تبريزی مقايسه کرده و گفته ئیدر اين يادداشت، حتی رحيم مشا» . با سلمان فارسی استئیرحيم مشا

عکس بسياری از کسانی که از او می ترسند از پوسته و سطح و کف ايمان گذشته است و به اعماق ه  بئیمشا«: بود

 را که او از قلب دريای اسالم برايمان به ارمغان می آورد، ئیاست که مرواريدھا ھمين اساس هآن رسيده است ب

 عليه اين مرد الھی وامی ئیقشريون و خشک مغزان ظاھر بين را به اضطراب و ترس و متعاقبا به خشم و ياوه گو

  »...دارد

پخش » شانه ھای ظھورن« مستندی تحت عنوان ئی اساس گزارش ھا در يکی از جلسات اخير جامعه وعاظ والهب

 پس از پايان اين مستند با انطباق روايات زمان ظھور با شخصيت ھای کنونی آن از ئیشده و اسفنديار رحيم مشا

 که رحيم ئیجامعه وعاظ وال» .سيديمانی ھمان حسن نصرهللا دبيرکل حزب هللا لبنان است«جمله گفته است که 
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ز زير مجموعه ھای جامعه روحانيت است که تحت تاثير او از  در جمع اعضای آن سخن گفته است يکی ائیمشا

 برای پيش برد فعاليت ھای خود برخی از ئیدر گزارشات آمده است که که مشا.  اندکردهاين گروه انشعاب 

گفته .  گردآورده و بودجه ھنگفتی را نيز برای اين تشکل ھزينه کرده استئیروحانيون را در قالب تشکل وعاظ وال

 فعاليت زودھنگام برای انتخابات رياست جمھوری دو سال آينده است و به نظر می رسد ئی تالش ھای مشامی شود

نيز به عنوان يکی از تالش ھا با ھدف تاثيرگذاری بر بخشی از گروه ھای » ظھور بسيار نزديک است«مستند 

برای مثال، .  يارانش تھيه شده باشدنزديک به حاکميت و حزب هللا و جلب نظر آن ھا برای حمايت از احمدی نژاد و

کيد بر اغراض انتخاباتی أول روزنامه کيھان، در سرمقاله شنبه دو ھفته پيش خود، با تؤحسين شريعتمداری مدير مس

وابسته به حلقه حاشيه ساز دولت معرفی کرده و گفته «، آن ھا را »ظھور بسيار نزديک است«تھيه کنندگان مستند 

معرفی كنند و بعد در دوران » شعيب بن صالح«احمدی نژاد را در اذھان عمومی ھمان ... »شتهکه اين گروه قصد دا

 از افراد نزديك به آقای احمدی نژاد و مورد وثوق و  انتخابات مجلس، رياست جمھوری و يا با استناد به اين كه

ياست جمھوری مورد نظر خود را، اطمينان ايشان ھستند، ليست نامزدھای مورد قبول خود برای مجلس و يا نامزد ر

  ». جا بزنند- ارواحنا له الفداء- يد حضرت بقيه هللا االعظمأئنامزد و نامزدھای مورد ت

 قائل نيستند؛ اما ئیبرخی گروه ھا و نظريه پردازان و برخی از آيت هللا ھای حکومتی، جايگاه چندانی برای مشا

آن ھا می گويند . نند و از روحانيون می خواھند آن را متوقف کنند را فراتر از آن می دائیگروھی ديگر، پروژه مشا

 در صدد حذف روحانيون از فضای سياسی ايران است و اين مسيری است که در آن حتی خامنه ای ئیجريان مشا

  . نيز مصون نخواھد بود

و خواسته شده بود ، نويسنده حامی احمدی نژاد، خطاب به خامنه ای که در آن از ا»فرھاد جعفری«چندی پيش 

گفته می شود که فرھاد جعفری، از مدتی پيش به خدمت . ی بر اين تحليل استتأئيدواليت فقيه را تعطيل کند 

و رسانه ای اين  در آمده و در ساختمانی در خيابان برزيل تھران مشغول تھيه خوراک فکری ئیتشکيالت رحيم مشا

، از ميدان به درکردن روحانيون و مسلط کردن تمام ئی می گويند ھدف جريان مشائین مشاامخالف. جريان است

 احمدی نژاد نسبت به تقاضاھای مکرر مراجع تقليد برای کنار ئیبرخوردھای حاکی از بی اعتنا. عيار نظاميان است

ف شده در اين زمينه  که به نارضايتی گروھی از حاميانش ھم انجاميده است بر وجود يک پروژه تعريئیگذاشتن مشا

 می داند و بارھا نيز عنوان کرده که حاضر ئیحتی گفته می شود احمدی نژاد، خود را مريد مشا.  می زندتأئيدمھر 

فراتر از ھمه گفته می شود که ادعاھای ھميشگی . س جمھور باشد و او در مقام معاونش فعاليت کندئي رئیاست مشا

رات عظيم در دنيا نيز متاثر از القائات يي امام زمان و در پيش بودن تغاحمدی نژاد درباره نزديک بودن ظھور

  .  استئیمشا

 درباره قريب الوقوع بودن ظھور پايان جھان را ئیاحمدی نژاد، در طول دوران رياست جمھوری اش بارھا ادعاھا

ز ظھور امام زمان به  ھا برای جلوگيری ائیبرای مثال، او حدود دو سال پيش گفت که آمريکا. پيش کشيده است

ادعای مشھور او درباره ايجاد ھاله نور دور سرش در سالن مجمع عمومی سازمان ملل و . عراق حمله کرده اند

اظھاراتش مبنی بر اين که دست امام زمان را در ھمه امور می بيند و ھدفش فراھم کردن زمينه ھای ظھور است 

. قرار دارد» ظھور نزديک است«ل با پروژه تعريف شده در مستند  کامئینيز نمونه ھای ديگری است که در ھم سو

 به صورت ھدف مند و مستمر از سوی احمدی نژاد و نزديکان او در تريبون ھای رسمی و دولتی و ئیچنين ادعاھا

  .خصوصی بيان می شود
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انيون و با روايت ھای  تخيلی است که در طول تاريخ توسط روح-داستان امام زمان، از جمله داستان ھای مذھبی 

عموما تاکنون در ايران، تحليل و بررسی و اظھارنظر در مورد امام زمان، در . گوناگونی مطرح بوده است

اما ھنگامی که . انحصار روحانيون طراز اول بود و حتی ھر آخوندی نيز نمی توانست در مورد آن اظھارنظر کند

 امام زمان را از دست روحانيون خارج کرد و گاه بی گاه روايات دولت احمدی نژاد به قدرت رسيد انحصار داستان

مھم تر از ھمه، دولت احمدی نژاد خود را به عنوان دولتی که . خودشان را از داستان امام زمان تعريف می کنند

  .او، حتی دولت خود را دولت امام زمانی می نامد. مسير ظھور امام زمان را تدارک می بيند، معرفی می کند

نخست اين که دولت احمدی نژاد با اين : اين جھت گيری دولت احمدی نژاد، از دو منظر مورد بحث و بررسی است

 ھا، سربازان غيبی امام زمان، يعنی مامورين موسوم به لباس شخصی ھا، مامورين وزارت ئیداستان سرا

ارگان ھای سرکوب را پشت سر اطالعات، سپاه، بسيج، نيروی انتظامی، ضدشورش، عناصر حزب هللا و ديگر 

 سياست ھای خود بسيج می کند؛ و دوم اين که ھر کمبود و ايراد و اشکال سياست ھا و عملکردھای دولت خود را به

 احمدی نژاد، ئیآخرين داستان سرا. ن خود را مرعوب و سرکوب کندان و مخالفاامام زمان نسبت می دھد تا منتقد

 ھزار ٨١بسيدھای دولتی بوده است که او، رسما در تلويزيون اعالم می کند در مورد پياده کردن طرح حذف سو

او، در اين برنامه تلويزيونی خود، از مردم خواست . تومانی که به حساب خانواده ھا ريخته شده پول امام زمان است

اما . کيلو گوشت استپولی که در بھترين حالت کفاف دو . اين پول را خرج نکنند و برای فرزندان خود نگاه دارند

در مقابل قميت اجناس و بسياری از کاالھای مورد نياز مردم را از نان و آب گرفته تا گاز و برق و بنزين و غيره 

 از ئی رحيم مشا- احمدی نژاد - از اين رو، بسيار روشن است که ھدف تيم خامنه ای . چندين برابر گران تر کردند

در راستای باورھای مذھبی، بلکه دقيقا تبليغی در راستای اھداف سياسی شان ظھور امام زمان، نه صرفا تبليغی 

  .حفظ قدرت است

عطر تحقق وعده الھی در عالم پيچيده است مبنی بر اين كه كسی می آيد عالم را سرشار «: احمدی نژاد، گفته است

  »...و پاكان خدا نيز او. از عدالت می كند

، در ١٣٨٩دی ج ١٤سته به ارگان ھای امنيتی حکومت است روز سه شنبه خبرگزاری فارس که گفته می شود واب

س جمھور با بيان اين كه عطر تحقق وعده الھی در عالم پيچيده است، گفت كه انديشه ملت ھا ئير«: اين باره نوشت

رت حركت می كند و دنيا در آينده بسيار نزديك آماده پذيرش حض) عج(به سرعت به سمت مھدويت و امام عصر 

  .می شود) عج(مھدی 

ت دولت به سمنان، در اجتماع مردم أ در ھشتاد و سومين سفر استانی ھيشنبه، محمود احمدی نژاد، ظھر روز سه 

ھمه عالم در اختيار خدا است و ھيچ موجودی در عالم جز خدای يگانه بر ھمه ھستی حاكم نيست «: اين استان، گفت

  ».و جز قدرت خدا ھيچ قدرتی وجود ندارد

ملت ھا متوجه او «: كيد بر اين كه بشريت در حال چرخش به سمت آن يگانه ھستی است، افزودأاحمدی نژاد، با ت

 سال ٣٢شما بيش از ... حركت می كند) عج(شده اند، انديشه ملت ھا به سرعت به سمت مھدويت و امام عصر 

و در آينده بسيار نزديك عالم ھستی آماده پذيرش ايد، نزديک است و به فضل الھی  ايستاده ) عج(برای او امام زمان 

  ».خواھد شد) عج( موالی ما، سرور ما حضرت مھدی  ، امام

در حالی که خالف ادعاھای احمدی نژاد، سير تحوالت منطقه به طور کلی به ضرر گرايشات اسالمی در حرکت 

چرا که در آن دوره، . ر بورس نيست سال پيش که انقالب ايران به وقع پيوست د٣٢امروز اسالم ھمانند . است

اما . مريکا، به يک کمربند سبز اسالمی در ھمسايگی شوروی نياز داشتنداس ھمه دولت أدولت ھای غربی و در ر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

عالوه حکومت اسالمی، طالبان، بن الدن و غيره نيز به حدی جنايت کرده اند ه ب. امروز شوروی از بين رفته است

داستان ظھور امام زمان و غيره نيز نمی تواند . م جھان، منفور و منزوی ھستندکه در نزد افکار عمومی مرد

  . اقتصادی، اجتماعی و سياسی نجات دھدۀحکومت اسالمی را از بحران ھای فزايند

در چنينی شرايطی، احمدی نژاد که قبال به تروريسم و تيرخالص زنی به زندانيان سياسی اعدام شده معروف بود 

ه احمد چاخان نيز معروف شده است و سخنانش درباره امام زمان و غيره اغلب مواقع با تمسخر مدت ھاست که ب

  .مردم روبرو می شود

  احمدی.  نژاد به امام زمان و نزديک بودن موعد ظھور او، بر کسی پوشيده نيست اعتقاد سرسختانه محمود احمدی

امام «: او چندی پيش در جمع طالب مشھد گفت» .ان باشدايران بايد سکوی ظھور امام زم«نژاد، بارھا اعالم کرده 

 بينيم دست ھدايت آقا امام زمان در ھمه امور كشور نمايان   كند و ما داريم می زمان دارد جھان را مديريت می

  ».است

 اعضای دولت با امام   نامه  در مورد امضای ميثاقئی، خبرھا١٣٨۴در آغاز روی کار آمدن دولت نھم در سال 

 نامه به چاه مسجد جمکران شده  مور انداختن اين ميثاقأدر خبرھا آمده بود که وزير وقت ارشاد م. مان منتشر شدز

 ھای مسجد جمکران و مراکز مشابه آن، از نخستين روزھای رياست   نژاد از فعاليت بنابراين، پشتيبانی احمدی. بود

  .جمھوری او آغاز شد و ھم چنان ادامه دارد

وظايف اصلی و در  کيد کرده است که يکی ازأ، بارھا ت١٣٨٤دی نژاد، از بدو روی کار آمدن در سال محمود احم

 ٨٦او، در ارديبشھت . زمان می داند حقيقت اصلی ترين وظيفه دولت خود را مھيا کردن شرايط برای ظھور امام

اما او، در آن ھنگام توضيح » .يل کنيمبه کشور امام زمان تبد موريت داريم کشور راأم«: کيد کرده بودأدر کرمان ت

  !است؟ از جانب چه کسی به او محول شده» موريتأاين م«نداده بود که آيا 

ھنگامی که او، شھردار تھران . احمدی نژاد، در ابتدای تمام سخن رانی ھای خود دعای فرج امام زمان را می خواند

 فرھنگی ـ ھنری شھرداری تھران بود با ھماھنگی احمدی س سازمانئير  که در آن زمانئیبود، اسفنديار رحيم مشا

، به ئیمشا منابع خبری از رحيم. کرده بود» مسير عبور امام زمان ھنگام ظھور«و انتشار نقشه  نژاد اقدام به تھيه

ھندوستان و شرکت در  عنوان رابط امام زمان با احمدی نژاد نام می برند و گفته می شود حضور طوالنی او در

  .ارزيابی می کنند ات آموزش ارتباط با امور ماوراء الطبيعه را در اين راستاجلس

به رياست احمدی نژاد  ت دولتأشايعات گسترده ای درباره قرار دادن يک صندلی يا بشقاب خالی در جلسات ھي

  . شدتأئيدھفتم ھم  وجود دارد که حتی يک بار توسط يکی از نمايندگان اصول گرای مجلس

 و ءجمع خانواده شھدا جالی ترين سخنان احمدی نژاد درباره امام زمان، مربوط به اظھارات او دريکی از جن

او، در آن ديدار مدعی شده بود اسنادی در اختيار دارد که .  بيان شد٨٨ سال قوس ١٣ايثارگران اصفھان است که 

  .خواھد جلو ظھور امام زمان را بگيرد مريکا میابر مبنای آن ھا 

نفت و ثروت اين کشور  درست است که اين مستکبران، به دنبال«: ژاد، در توضيح اين اسناد گفته بوداحمدی ن

البته آن را در خبرھا .  کنند اساس آن عمل می  اين ھا يک استدالل برای خود دارند و برۀھستند، اما در زير ھم

يکی از خاندان پيامبر اکرم در اين نقطه ظھور کرده آورديم که آن ھا معتقدند  ما اسناد آن را به دست.  کنند  نمیءافشا

حضرت را بگيرند  اند که جلوی ظھور  ھا را کشيده  آن ھا ھمه اين نقشه. ھمه ظالمان عالم را خواھد خشکاند ۀو ريش

  ».خواھد بود  ساز اين حادثه بوده و ياران اين حکومت دانند ملت ايران زمينه و می 
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رانی او، در آن سخن . در مشھد گفت مديريت کشور و دولت او با امام زمان است٨٧ رثواحمدی نژاد، ھم چنين در 

در آن جا يک لحظه «: دانشگاه کلمبيا گفته بود رانی درصورت گرفته عليه او در جريان سخنبا اشاره به انتقادات 

الم جمع و جور می کنی و عزيز، من مطمئن ھستم که اين صحنه را به نفع اس ای: گفتم. بعد ياد امام عصر افتادم

  ».می دانم جمع خواھی کرد. کرد مديريت خواھی

دانسته و گفته بود پولی که   ھم مديريت و ھدايت طرح ھدف مندسازی يارانه ھا را در اختيار امام زماناو اخيراً 

  .است» پول امام زمان«نيز  دولت در اثر اجرای اين طرح به حساب مردم واريز می کند

مقوله مھدويت، متاثر از ديدگاه ھای آيت هللا محمدتقی مصباح يزدی و  دند نگاه دولت احمدی نژاد بهبسياری معتق

علنی جريان  منابع خبری از مصباح يزدی و ابوالقاسم خزعلی به عنوان دو نماينده اصلی و البته. انجمن حجتيه است

  .حجتيه در فضای سياسی کنونی ايران نام می برند

نھايت ظھور خواھد کرد و جھان  تقد است که امام دوازدھم شيعيان، با پنھان شدن از ديد مردم، درروحانيت شيعه مع

  .را سرشار از عدالت می کند

به نظر برخی فقھای . اوست» االغ«و » دجال«يکی از داستان ھای مربوط به ظھور امام زمان، موضوع 

  .است» دجال«م زمان سناريونويس امام زمان سازی، يکی از نشانه ھای ظھور اما

به نقل از مالمحمد باقر مجلسی، بحارالنواز، جلد سيزدھم، مھدی موعود، ترجمه (شيخ صدوق در کتاب کمال الدين 

روايت می کند که علی بن ابی طالب خطبه ای خواند و پس از آن » نزال بن سيره«، از ١٠٧٦صفحه ) علی دوانی

  ». دست بدھيد، ھر پرسشی داريد از من بکنيدپيش از اين که مرا! ای مردم«: سه بار گفت

چه زمانی خواھد آمد؟ علی پاسخ داد، زمانی که » دجال«برخاست و از علی پرسش کرد، » صمصمه بن صوحان«

ين را د. مردم نماز خواندن را فراموش کنند، و در امانت خيانت کنند، دروغ بگويند، رباخواری کنند و رشوه بگيرند

پيوند خويشان پاره کنند و برای خون يکديگر . با زنان مشورت کنند. گمارند سفيھان را به کار بيا بفروشند وبه دن

.  فاجر، وزراء ظالم و سرکردگان دانا خائن شوندءظلم و بی دادگری سبب فخر مردم شود، امرا. ارزشی قائل نباشند

  ...زنان نوازنده آالت طرب و موسيقی به دست گيرند و نوازندگی کنند

از ھيچ آبی نمی گذرد مگر اين که آن آب تا روز قيامت خشک . ی می گويد، يک گام االغ دجال يک ميل راه استعل

با صدای بلند خود چنان ندا در می دھد که از مشرق تا مغرب، جن و انس و شياطين صدای مھيب او را . می شود

از ھر » .زرگ شما ھستم به سوی من بيائيدای افراد بشر، من خدای ب«: دجال دشمن خداست و می گويد. می شوند

 و موی االغی که دجال بر آن سوار است، نغمه ای به گوش می رسد و آن نغمه ھا موجب جذب مردم سست

تر پيروان او زنازادگان، يھوديان و زنان و عرب ھای بيابانی، شراب خواران و بيش. ناپرھيزگار به او می شود

جال در يک دوره چھل روزه و يا چھل ساله دنيا را پر از ظلم و جور و کفر می د. نوازندگان و بازيگران ھستند

  ...سازد و سرانجام به دست مھدی نابود می شود

از سمت صفا ) حيوانی عظيم الجثه(» دابه االرض«، »دجال«علی بن ابی طالب، می گويد، پس از کشته شدن 

منی که ؤ و آن انگشتر را روی ھر موسی را با خود دارد، انگشتر سلميان و عصای م»دابه االرض«. ظھور می کند

و بر روی ھر کافری که بگذارد، در محل آن » .من حقيقی استؤاين م«:  در جای آن نوشته می شودمی گذارد،

ی بر تو و کافر صدا می زند، من صدا می زند، ای کافر واؤ که مئیتا جا» .اين کافر حقيقی است«: نوشته می شود

  .کاش من نيز مانند تو بودم و به چنين سعادتی دست می يافتم! شا به حال تومن خوؤای م
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سر خود را بلند می کند و مردمی که در بين مشرق و مغرب ھستند، پس از طلوع خورشيد از » دابه االرض«سپس 

خ صدوق، در به نوشته شي. از آن پس ديگر توبه کسی پذيرفته نمی شود. سوی مغرب به فرمان خدا او را می بينند

از آن چه از اين پس روی می دھد از من پرسش نکنيد، زيرا من با حبيب «: اين جا علی بن ابی طالب، می گويد

  ».آگاھی ندھم) منظور اوالد و احفاد اوست(خود، رسول خدا عھد بسته ام که بيش از اين خبر به اھل عترت 

موسی بن «سيار گرم است در يک سال طاق، مانند مھدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسين و ھوا ب«

قائم در ھنگام ظھور به سن . ھراسان از مخفی گاه خود در مدينه بيرون می آيد و وارد مکه می شود» عمران

ابراھيم خليل يعنی يک صد و بيست ساله است، ولی به شکل جوان سی ساله موفقی به نظر می آيد و با گذشت 

بدنی نيرومند دارد، به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگ ترين درخت روی ! شودروزھا و شب ھا پير نمی 

 سخت از اثر صدايش یاگر در ميان کوه ھا نعره بکشد، سنگ ھا. ن را از بيخ برکندآزمين دراز کند، می تواند 

ر جنگ بدر از آن عصای موسی و انگشتر سليمان را با خود دارد و پرچمی را که محمد بن عبدهللا د. خرد می شوند

به نقل از مالمحمد باقر مجلسی، بحارالنواز، جلد سيزدھم، مھدی موعود، . (استفاده می کرد با خود حمل می کند

  ).١١١٢ترجمه علی دوانی، صفحه 

 قائم شمشير، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زين و برگ اسب پيامبر را در مامام جعفر صادق گفته است، اما«

ھنگامی که وارد مکه می شود عبا و عمامه و زره پيامبر را می پوشد و شمشير از غالف بيرون می . اختيار دارد

اين ھمان پرچمی است که جبرئيل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد . آورد و پرچم پيامبر را می افرازد

» .... عالم در شرق و غرب دنيا می بيننداين پرچم را ھمه مردم. آورد و محمد آن را در ميدان جنگ بدر برافراشت

  ).١١١٠ھمان منبع، صفحه (

زمانی که اجازه خدا برای .  رسمی ظھور کندۀدر اين ھنگام، امام قائم از خدا اجازه ظھور می طلبد که به گون«

.  گذارد مھدی نماز میمظھور رسمی امام قائم صادر می شود، عيسی بن مريم از آسمان فرود می آيد و پشت سر اما

سپس سيزده ھزار فرشته از آسمان فرود . ل در سمت راست و ميکائيل در سمت چپ او قرار می گيرندئيبرجآن گاه 

اين ھا فرشتگانی ھستند که در کشتی نوح خدمت می کردند و در زمانی . می آيند که در رکاب امام قائم خدمت کنند

. افتند و ھنگامی که عيسی بن مريم به آسمان رفت، با او بودندکه ابراھيم خليل را در آتش افکندند به ياری او شت

ھم .  قائم صف می کشندگذشته از آن ھا، شمار چھار ھزار فرشته که دارای نشان ويژه ای ھستند، در برابر امام

ه بايد دانست ک. زار فرشته که برای ياری حسين به صحرای کربال آمدند، در رکاب امام خواھند بودھچنين چھار 

سپس آن ھا به آسمان .  دخالت در جنگ را ندادۀاين فرشتگان نخست برای ياری حسين آمدند، ولی به آن ھا اجاز

 تا روز از اين رو آن ھا. رفتند تا از خدا اجازه بگيرند، ولی ھنگامی که به زمين بازگشتند، حسين شھيد شده بود

  ).١١١٤ھمان منبع، صفحه (» .ی برندزده در کنار قبر حسين به سر مقيامت ھميشه پژمرده و غم

سپس محمد بن عبدهللا و علی بن ابی طالب ظاھر می شوند و کتاب مھر شده ای که ھنوز مھرش خشک نشده به «

ھمان منبع، صفحه (» .امام قائم می دھند و به او می گويند، وی بايد بر پايه آن چه در اين کتاب نوشته شده، عمل کند

١٠٩٩.(  

 صد و سيزده نفر به تعداد سربازانی که در جنگ بدر شرکت کرده هی خورد که سقر به خدا سوگند مامام محمد با«

آن گاه . بودند و پنجاه نفر زن نيز در ميان آن ھا ھست در اطراف امام مھدی قائم گرد می آيند و با او تبعيت می کنند

 یآسمان او را صدا می زند و ظھورش را به آگاھمھدی قائم با آن ھا از مکه بيرون می رود و منادی او در مکه از 

  ).١٠٠٢ھمان منبع، صفحه (» .مردم می رساند
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بعضی از لشکريان سفيانی به پيروی مھدی و برخی از پيروان مھدی . سپس امام مھدی قائم قصد سفيانی می کند«

دم تيغ می گذرانند به گونه ای که اما مھدی قائم، سفيانی و پيروانش ھمه را از . به صف سربازان سفيانی می پيوندند

اسب ھای لشکريان امام قائم زين ھای «). ١٠٠٤ھمان منبع، صفحه (» .ماندمی حتی يک نفر از آن ھا نيز باقی ن

). ١١٠٠ھمان منبع، صفحه (» .زرين دارند و قصد ھر شھری را می کند، آن جا را خراب و ويران می سازد

شيطان در حالی که با زانوھای خود راه می رود به آن جا می آيد و می .  رودسپس امام قائم به مسجد کوفه می...«

ھمان منبع، (» .امام مھدی قائم، پيشانی او را می گيرد و گردنش را می زند» !ای وای، از خطر امروز«: گويد

  ).١١٣٦صفحه 

 امام قائم از روز ظھور تا محمد بن ابراھيم نعمانی در کتاب غيبت نعمانی از قول محمدباقر نقل کرده است که«

پس از آن که ظلم . ھنگام مرگ، رويھم رفته مدت نوزده سال سلطنت می کند و زمين را پر از عدل و داد می نمايند

 مھدی قائم تا آن اندازه از مردم بی دين می کشد که جز دين محمد، دين و مذھب ماما. و بی دادگری پر شده باشد

پس از مرگ قائم، مردی از خاندان ما برای مدت سيصد و نه سال بر . خشنود می شودديگری باقی نمی ماند و خدا 

» .- ت استعيا يکی ديگر از ائمه در ھنگام رج گفته اند اين شخص امام حسين و - . روز زمين حکومت می کند

  ).١٠٩٠ و ١٠٢٧ھمان منبع، صفحه (

در زمان سلطنت . از نور خورشيد بی نياز می شود قائم دارای آن چنان نوری است که پس از ظھور او زمين ماما«

چون پس . امام قائم ھر مردی دارای ھزار پسر خواھد شد و حتی يک دختر ھم در آن زمان از زنی متولد نمی شود

 قائم، آن قدر جمعيت زياد است که مسجدھای موجود گنجايش آن ھا را برای برگزاری نماز ندارند، از ماز ظھور اما

م قائم در بيرون کوفه مسجدی می سازد که يک ھزار درب دارد و خانه ھای کوفه به شھر کربال متصل اين رو اما

  ).١١٦-١٧ھمان منبع، صفحه (» .می شوند

از امام جعفرصادق پرسش کرده است، محل سکونت امام قائم در چه » مفضل بن عمر کوفی«: مجلسی، نوشته است

اده است، محل سکونت امام قائم در کوفه و محل حکومتش در مسجد محلی خواھد بود؟ امام جعفرصادق جواب د

واقع در زمين ھای مسطح و صاف نجف و کوفه » سھله«جامع کوفه و بيت المال و محل تقسيم غنائمش در مسجد 

من شيعه ای آرزو دارد، يک وجب از زمين آن محل را به يک شمش ؤاما جعفرصادق افزوده است که ھر م. است

  ).١١٥٩ھمان منبع، صفحه (» .طال بخرد

 امام زمان را توليد ۀ و داستان سرايان و سناريوسازانی که تاکنون واقعءباين ترتيب، حاکمان، روحانيون و علما

کرده اند، برای اثبات درستی نظريات خود، به کرات به امامان و پيامبرانی متوسل شده اند که آن ھا نيز برای اثبات 

ناه برده و به او قسم خورده اند در واقعيت، جز يک مشت آدم شياد و خيال باف و افسانه ساز و گفته ھايشان به خدا پ

در پی ظھور امام زمان، ھمه قداره بندان سابق .  که از اين راه نان می خورند و حکم رانی می کنندئیداستان سراھا

  .  می کنندأ ايف،آن ھا داده استاز محمد تا علی و غيره وارد صحنه می شوند و نقشی که داستان سرا به 

در اين زمان حسين بن علی با دوازده ھزار نفر از پيروان وفادار شيعه گری و ھفتاد و دو نفر افرادی که در ... «

سپس علی بن ابی طالب ظھور می کند و دستور می دھد خيمه ای در . کربال ھمراه او کشته شدند، آشکار می شوند

يک پايه اين چارپايه در نجف، پايه ديگرش در حجر اسماعيل، يک پايه اش . ی او بنا کنندنجف روی چارپايه ای برا

آن گاه محمد بن عبدهللا با انصار و مھاجران و افرادی که به . در صفا و پايه چھارمی اش در سرزمين مدينه است

خالفان خود و آن ھائی که پس از آن محمد ھمه م. وی ايمان آوردند و در رکاب او شھيد شدند، ظھور می کنند

 ضد ھر امامی عملی انجام داده اند، زنده می کند هپيامبری او را مسخره و با او جنگ کردند، و نيز افرادی را که ب
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 ائمه جلوی ۀھم.  ضد ھر امامی انجام شده، از آن ھا بگيردهتا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظھور مھدی ب

کايک شکايت می کنند که فرمانروايان ستم گر ما را از وطن بيرون راندند، حبس کردند و پيامبر گرد می آيند و ي

تر از آن به ندان من، ھر چه به شما رسيد، بيشای فرز«: در اين ھنگام، پيامبر به گريه می افتد و می گويد. کشتند

  ). ١١٦٥-٦٦ھمان منبع، صفحه (» .سر جد شما آمد

 و آدم کشی رسالت ئیجز تبليغ و ترويج جنگ و کشتار، تجاوز و غارت، انتقام جو که ئیداستان ھا و افسانه ھا

) عايشه(سپس نوبت مجازات حميرا «. داستان ھای ھولناکی که به غايت ضدانسان و زن ستيز ھستند. ديگری ندارند

يکی (» ماريه قبطيه«ه را از قبر بيرون می آورد و به سبب اين که ب) زوجه پيامبر(امام قائم، عايشه . فرا می رسد

امامی که قرار است با ظھور خود به جھان » .نسبت زنا داده، به او تازيانه می زند) از زنان پيامبر و مادر ابراھيم

  !عدل و آزادی بياورد اين ھمه وحشی و خونخوار و انتقام جو است؟

ی قائم آن ست که ريشه دشمنان خاندان وظيفه مھد.  مھدی نوزده سال حکومت می کندمامام محمدباقر، گفته است، اما

. محمد و علی را از روی زمين برکند، ستم و بی دادگری را از دنيا ريشه کن و عدل و انصاف را جانشين آن سازد

  . مھدی قائم پس از انجام وظايف مذکور، سرانجام به دست يک زن ريش دار کشته می شودماما

.  علی او را غسل می دھد و کفن می کند و در قبر به خاکش می سپاردپس از کشته شدن امام مھدی قائم، حسين بن

در جھان سلطنت می کند، » منتصر«پس از کشته شدن امام قائم، حسين بن علی مدت سيصد و نه سال به نام امام 

م پس از حسين بن علی، زمان حکومت علی بن ابی طالب فرا می رسد و او مدت چھل و چھار ھزار سال به نام اما

. وی مدت پنجاه ھزار سال سلطنت خواھد کرد. آن گاه نوبت محمد بن عبدهللا فرامی رسد. سلطنت می کند» سفاح«

  ).١٢٢٣ھمان منبع، صفحه (

پس از او، دوباره علی بن ابی طالب رجعت و سلطنت می کند، اين دور و تسلسل تا آن اندازه ادامه می يابد که باز 

  .ه وجود خواھند آمد و پس از آن ھا ھمين موعود باز ھم ظھور خواھد کرددر زمان ھای آينده ائمه ای ب

در افسانه ھای امام زمان سازان، ھر چند که گفته می شود امام زمان پس از ظھور بر جھان حکم رانی خواھد کرد 

ان و روم  از خراسمشخصاما در ھمه داستان ھا و افسانه ھا قلمرو حاکميت او از مکه، مدينه، نجف و به طور 

مريکا و کانادا و استراليا گسترش ا و ئیفراتر نرفته و امام زمان سازان، افسانه ھای خود را مثال به کشورھای اروپا

  .نداده اند

سر می دھند که ائمه در فقر از سوی ديگر، آخوندھا در باالی منبرھا و از تريبون ھای نماز جمعه ھا و غيره، ناله  

در حالی که آن ھا، از ثروت مندان بزرگ دوران خود به . ند و ھمواره روزه دار بودنددستی به سر می بردو تنگ

ھم چنان که اکنون نيز مبلغان و رسانه ھای حکومت اسالمی از ساده زيستی رھبر و احمدی نژاد و . شمار می آمدند

دآورده می لولند و ھيچ  آن ھا، در ناز و نعمت و ثروت ھای باۀديگر سران حکومت دم می زنند در حالی که ھم

 ھزينه می کنند و به حساب ھای شخصی خود کجا و چه موردیکس نمی داند که اين ھمه درآمدھای کشور را در 

  . در داخل و خارج کشور انتقال می دھند

 بنا به اقرار مجلس، دولت احمدی نژاد سال گذشته فقط در يک رقم ناقابل حدود يازده ميليارد دالری از درآمدھای

 سر اين پول ھای ھنگفت بی زبان آورده اند؟ از ئینفتی را به خزانه دولت واريز نکرده و معلوم نيست چه بال

رھبر نيز به ھيچ . درآمدھا و ھزينه ھای بيت رھبری که ساالنه سر به ميلياردھا دالر می زند ھيچ کس خبر ندارد

  !، حساب پس نمی دھد؟»خداوند قادر و توانا و عزوجل«کس جز 
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 درصد از جوانان کشور بی کار ھستند و درآمد آن ٣٠باالی : ، نوشت١٣٨٩ دلو ٣شنبه  ابرار اقتصادی، روز يک 

. ھا خود معيار خوبی برای قضاوت در رابطه با وضعيت معيشت مردم است ھا صفر درصد است و اين شاخص 

 مصلحت نظام، با اعالم اين آمار س مرکز مطالعات ستراتژيک مجمع تشخيصئيبنابراين گزارش، حسن روحانی، ر

 تواند   درصد از جوانان کشور درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد ھم که نمی٣٠بيش از «افزود که 

در حال حاضر حدود يک سال و نيم يا دو «حسن روحانی، در ادامه گفت که » .وضعيت معيشت مردم خوب باشد

  ».است خالص ملی را اعالم نکرده سال است که بانک مرکزی ميزان رشد نا

 ٣۵ درصد جمعيت ايران، زير ٧٠حدود . نزديک به يک چھارم از نيروی کار ايران فاقد اشتغال و بی کار است

 درصد اعالم کرده که تقريبا دو برابر نرخ ٨/٢١مرکز آمار ايران ميزان بی کاری جوانان را . سال سن دارند

 کاری  اما اغلب نرخ بی.  ھای مختلف ايران متفاوت است  بی کاری در استاننرخ. متوسط بی کاری در ايران است

  .ھای مرزنشين از ديگر نقاط ايران باالتر است در استان 

در چنين شرايطی، کارگران و محرومان جامعه تحمل اين ھمه فشار اقتصادی و سرکوب ھای سياسی را ندارند و با 

ی نيز شکم ھيچ انسان گرسنه ای سير نمی گردد و ھيچ بيماری نيز تحت  و پيامبرئیبحث ھای امام زمانی و خدا

  .درمان قرار نمی گيرد

 ترين شکلی پول دوستی و ثروت هامام جعفر صادق، به ساد. دين و ايمان روحانيت شيعه ثروت و قدرت است

  :اندوزی روحانيت شيعه را به زبان آورده است

  » نيستوابش زيادتر از دادن پول به امامھيچ عمل نيکی در نزد خداوند بھتر و ث «

                                                                                                   ادامه دارد

  


