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در همين رابطه گفتگوئي داشتم با آقاي معين زاده كه آن را هم مي توانيد در همين بخش از 
  .نويسا بشنويد

  
  :اين هم متن نوشته

  )ماني(ميرزاآقاعسگري

  ، كتابي براي برونرفت از خرافات»ظهور«

  »امام زمان«زاده و  حكايت هوشنگ معين

  
پس از فرورفتن ميهن ما در مرداب دين . دبر ايران درچرخشگاهِ فرهنگي دشواري به سر مي

 از شكست اسالم و فرهنگ تازيان، هرگونه تالش سياسي، نظامي و فرهنگي براي برونرفت
تالش ايرانيان براي دورزدن . نتيجه مانده است ي گذشته بي  فرهنگي در چهارده سده–سياسي 

چه بيشتر اسالم بنيادگرا دين و فرهنگ اعراب، يا بهسازي محتواي آن موجب نهادينه شدن هر



ند، هاي ديني مانند عرفان و صوفيگري نه تنها نتوانستند از اسالم ناب محمدي بگريز شاخه. شد
هاي ديني با روكش  ايجاد انواع فرقه. بل كه به تعميق و ماندگاري و گسترش آن ياري رساندند

ي  صدها فرقه. تيجه ماندن غالبِ اعراب بود بي» فرهنگ«هاشان براي گريز از  اسالم كه برخي
ها، زدوخوردها، و كشتار بيشتر ايرانيان به دست خودشان  موجب تفرقه» نعمتي«و » حيدري«

اش در  يابي حكومتي ي شيعه بود كه از دوران قدرت ترين فرقه، فرقه ترين و جاهالنه خونين. شد
فروبرده و » كبجهل مر«هائي گسترده از ايرانيان را در دوران صفويه تا به اكنون، بخش
ي آن در ايران  يابي سياسي دوباره گر آن را امروز در قدرت پيامدهاي خونين، ويرانگر و تحميق

اساس تفكر اين فرقه بر توليد خرافه، جعل احاديث، فساد معنوي و تحميق . توان ديد  ميامروز
بزرگي با نام ترين اين خرافات و جعليات، توليد دروغ  شاخص. هاي ايراني بوده و هست توده
آخوندهاي . العاده مضحك، اما ماندگار و ويرانگر يك سناريوي فوق. بوده است» امام زمان«

ي خود را پس از  هاي عربي باهمدستي ايرانياني كه روحيه لبنان و ديگر سرزمينوارداتي از 
» مهديامام «ي جعلي  ها و تركان از دست داده بودند پروژه هاي پياپي از اعراب، مغول شكست

اي كه گويا درچاهي در سامره  ساله ي پنج را پياده كردند و به ايرانيان تلقين كردند كه پسربچه
ها و شايد  بر اساس اين پروژه، ايرانيان بايد قرن! خواهد كرد»ظهور«ي نجات آنان فرورفته برا

باشند تا » دهمظهور امام دواز«بختي را تحمل كنند و چشم به راه  ها، ستم و نكبت و تيره هزاره
را ) ايرانيان.شيعيان(اش  بيايد و جهان را در خون و شكنجه و ويراني فروببرد و سرانجام، پيروان

اين بدترين و باورنكردني . جاي اين پروژه با خرد و عقل همساز نيست هيچ! شبخت نمايدخو
 آن بوده نوشته شده و اكثريت يك ملت كهن مجري» بشر«دست  سناريوئي است كه تا كنون به

ي پاياني  ها ميليون ايراني براي صحنه با اين همه، بيش از دوازده قرن است كه ميليون. است
مردمي كه روزي . كنند شماري كرده و مي باشد لحظه» ظهور«خونين كه همانا اين سناريوي 

هاي  اند، مردمي كه روزگاري امپراتوري روزگاري مصدر قدرت، دانش، صنعت و ادبيات بوده
با قمه » عاشورا و تاسوعا«رگي درخاورزمين برپا كرده بودند، امروزه در شوهاي مضحكي با نام بز

كنند، برسر و  هاي گِل، گِل مالي مي زنند، خود را در حوضچه خود ميو زنجير بر سر و روي 
كنند، و براي فرارسيدن  و زاري مي خواني و گريه  مالند، نوحه شانه و صورت خود گِل مي

اند؟ آيا  چنين مردماني سحر و جادو شده آيا . اند فروبرده» جمكران«سردر چاه » ب مهديانقال«
در كالبد چنين » تشييع«با نام » هويت جعلي«ا جادادن اين آي! اند؟ شده» طلسم«اينان 

ي نازك  از آن اليه! مردماني، براي نگهداشتن ابدي آنان در تباهي و تاريكي طراحي نشده است؟
 و جان و مالشان را  بين كه اينگونه خرافات را نپذيرفته يرانيان دگرانديش و روشنو شكستني ا

چرا كه آنان اگرچه در انديشه نيرومند و نو بودند، اما . اند بگذريم در راه افشاء اين توطئه باخته
هاي مردم  اند توده توانسته» آخوندهاي توليد شده درايران«و» آخوندهاي وارداتي«و » سيدها«
ي  ها لشگري جرار براي سركوب آن اليه ا زير خط دانائي و آگاهي نگهدارند و از همان تودهر

پوشند و  سياه مي» عاشوراي حسيني«تماشاي انبوه مردماني كه در. دنازكِ نوانديش ترتيب دهن



افشانند چيز واقعا عجيب و غريبي  انديشند و خون خويش را بر سرتاپاي خويش مي سياه مي
م درست در قرن بيست و يكم كه دانش و آگاهي مردم متمدن جهان سر به آن ه! است

ي عرب در   ساله5ي  راي ظهور آن بچههائي كه ب تماشاي توده. ها كشانده است كهكشان
» نيروي استشهادي«دوند و درانند، روي مين مي زنند، يقه مي ها و مساجد ايران نعره مي خيابان

براستي ما . زا است انگيز و شگفتي دهند بسيار ترحم ل ميتشكي)  دگرانديشان براي كشتار(
  ايم؟  كيستيم؟ چيستيم؟ در كجاي جهل تاريخي به اسارت رفته

ي روشنفكران،  زار فرهنگي و ديني چيست؟ وظيفه انديشان در اين لجن ي روشن وظيفه
گونه پيچ چيست؟ اينان چ نويسندگان و شاعران در ميان اينگونه مردم جادوشده و خرافه

ارزيده و  شان مي  كه روزي روزگاري سرشان به تن-توانند اين كشور كهن و اين مردم را  مي
اند كه در   از تباهي و گمراهي برون آورند؟ بسياراني بوده-اند  عفن فرورفتهزاري مت اكنون درلجن

لشگر اما براي خنثاكردن . اند اند و نوشته برداري از اين سناريوي ضدايراني، گفته پرده
هنوزهم هستند بسياراني كه . تبار، تالشي هزارچندان الزم است زده و عرب عرب» روحانيون«

فندي هستند كه بر تن گرگ هار روحانيت و بنيادگرايان كشيده شده دركار دريدن پوست گوس
اند، بايد سكوت كنيم و خود نيز بخشي از  ثمر بوده ثمر يا كم هاي گذشته بي آيا اگر تالش. است

شويم؟ يا نه، بايد با هر قيمتي كه شده به نداي وجدان و آگاهي پاسخ دهيم » جهل مركب«ن آ
را كه جان و امنيت جهانيان را در امروز و آينده تهديد » هاديلشگر استش«و بكوشيم كه آن 

  چنين نكنند، چه فرقي با تاريك فكران دارند؟» روشنفكران«كند خنثا كنيم؟ اگر  مي
آگاه است، چرا كه با .  يكي از روشنفكران شجاع و آگاه ايران امروز استهوشنگ معين زاده

شجاع است . عه درگيري فكري و روشنگرانه داردو تاريخي، با اسالم و شي» جهل مركب«همان 
او پشت نام مستعار پنهان . كند نويسد و با نام و نشان خودش منتشر مي هايش را مي زيرا انديشه
رك . كند هاي عجيب و غريب پنهان نمي ها و استعاره اش را در سمبول او روشنگري. نشده است

» خداي امام زمان«و با » امام زمان«با خود و » سناريوي امام زمان«و راست با كارگردانان 
هاي گوناگوني در  از او كتاب. ي ما است هاي بيدار و آگاه زمانه او يكي از وجدان. درگيرشده است

اي از او را در دست داريم با  بتازگي هم كتاب جانانه. ايم  اسالمي خواندهافشاء خرافات ديني و
بويژه براي همان . كتابي است خواندني و ماندنيكه » حكايت من و امام زمان. ظهور«نام 
ترديد . اند  شده ي نابودي ايران با اسالم هاي پرشمار جادوشده و خودآزاري كه ابزار پروژه توده

ها خواهد  نهند، بل كه آينده به او آفرين بينان امروز كار او را ارج مي  روشنندارم كه نه تنها
  .گفت

يا داستانپردازي، شيوهي پرداخت كتاب را به چالش كشيد و ميتوان از ديدگاه نقد ادبي 
آنجاهائي را كه معين زاده بر اسب بالدار خيال شخصيت هاي مورد بحث اش را به كنش و 

در پاريس، نطق او در جمكران » امام زمان«مثال ظهور . ره بين گذاشتواكنش واميدارد زير ذ
، كشته )هاي جهانبدون حضور خبرنگاران و بازتاب آن در رسانه (در برابر هزاران هزار ايراني 



 سران رژيم اسالمي در ايران، يا سفرهاي او با پاي پياده به شهرها و روستاهاي ةشدن او با توطئ
  . مردمايران و گفتگويش با

حتا . طراحي صحنه هاي داستان با واقعيت امروز ايران و جهان، همخواني تنگاتنگي ندارد
عالقمند شود و دلش » امام زمان«ممكن است خواننده ي كتاب در طول داستان، كم و بيش به 

افشاي . معين زاده، متفكر خوبي است اما داستان پرداز برجسته اي نيست! براي او بسوزد
طراحي كش و واكشها در . گي فرهنگي، ناگزير ابزار و تكنيك مدرن را طلب ميكندواپسماند

با شيوه ي داستان نويسي مدرن و تكنيك هاي » ظهور«داستان و شخصيت هاي كتاب 
  .امروزين آن همخوان نيست

و » ظهور«البته معين زاده قصد نوشتن داستان يا رمان نداشته است اما از اين شيوه در كتاب 
هاي ديگرش به فراواني بهره گرفته است و همين امر توجه خواننده را به امر پردازش و كتاب

ميتوان به نثر كتاب كه يادآور نثرنويسي چنددهه . مهندسي ادبي ي كتاب هم جلب ميكند
اما مهمترين . پيشتر است انگشت گذاشت و موضوعات تكنيكي و ادبي ي ديگر را مطرح كرد

» تقدس«انا نشان دادن گنداب خرافه است و شكستن هاله ي هم» ظهور«گفتمان كتاب 
شجاعت معين . است» امام زمان«گرداگرد حقه بازي بزرگ آخوندي در ايران، يعني پديده ي 

مهم اين است كه چنين كتابهائي نوشته . زاده در به چالش كشيدن ذهنيت شيعه را بايد ستود
 قرار گيرند شايد خواب تاريخي آنان اندكي شوند و در دسترس توده هاي جادو شده و جن زده

بياشوبد، فكر كنند، شك كنند، موافقت يا مخالفت كنند تا شايد سرانجام و در جريان يك سري 
خواندن اين . داد و ستد فكري درازمدت، از دنياي خرافات به دنياي واقع بيني پاي بگذارند

مان درماندگان در خرافه و دين و جادو معين زاده را بايد بويژه به ه كتاب و كتاب هاي ديگر
  .اين كتابي است براي آنها، خطاب به آنها و براي روشن كردن آنها. توصيه كرد

  

   لندنكتابگزاري كيهان
  ظهور، حكايت من و امام زمان

   *از دكتر شعاع الدين شفا
  

  ديدگاه معين زاده در قصه ظهور

  . شبيه شيخ فريد الدين عطار در منطق الطير است
 كه حكومت آخوندهاي رياكار و فاسد را براي ايرانيان به 1357انقالب اسالمي سال 

ارمغان آورد يك فاجعه بزرگ تاريخي بود و ملتي را كه مي رفت باالخره جاي واقعي خود را در 
يك نكته مثبت . جهان امروز به دست آورد، به بند خرافات و عقب ماندگي هاي مذهبي كشيد

شوم آگاهي مردم ايران از نتايج وحشتناك دخالت مذهب در امر حكومت است در اين اتفاقات 
  . كه قبالٌ تا حد زيادي از آن بي اطالع بودند



كتابها و مقاالت بيشماري چه به فارسي و چه به زبان هاي ديگر از طرف فرزانگان ايراني 
 .دم رسيده استو خارجي نوشته شده و طي آنها ماهيت آخوند و حكومت مذهبي به اطالع مر

تعدادي از اين نوشته ها و گفتارها ضد مذهب و تعدادي در جهت مبارزه با خرافات مذهبي 
بعضي ديگر در جهت رسوا كردن گروه دستاربند شياد است و برخي به . است نه خود مذهب

احساسات ميهني و ضد خارجي توجه دارد، ولي در اين ميدان هوشنگ معين زاده روش 
وي سالها پيش كار خود را با انتشار .  را ابداع كرده كه از هر جهت جالب استابتكاري خاصي

آغاز كرد كه بسيار مورد توجه قرار گرفت و چندين بار تجديد » خيام و آن دروغ دالويز«كتاب 
آيا خدا مرده «، »كمدي خدايان«، »آنسوي سراب«چاپ شد و سپس كتابهاي ديگر از قبيل 

ك خاص خود ارائه داد كه همه آنها نقش موثري در روشنگري ، با سب»بشارت«و » است؟
  .است كه اخيراٌ به چاپ رسيد» ظهور، حكايت من و امام زمان«داشتند و آخرين آنها كتاب 

  استفاده مي كند كه Surrealismمعين زاده در آثار خود از سبك سور رئاليسم 
وي از . لي با يكديگر تركيب ميشونددر آن زمان و مكان وجود ندارد و انسانهاي واقعي و تخي

توسل جستن به مسائل ماوراء طبيعه امتناعي ندارد و منظور اصلي او پيامي است كه در همه 
رهايي از انديشه هاي پليد و سپردن اختيار به دست مردم در يك : آثارش به چشم مي خورد 

 امروز زنده بود و با »نيفدريكو فلي« اگر كارگردان بزرگ ايتاليايي .جامعه آزاد و سكوالر
معين زاده آشنايي پيدا مي كرد، مي توانست بهترين فيلم سوررئاليستي خود را »ظهور«مطالب

جر معين زاده و فليني چه . بر اساس آن تهيه كند و جايزه اسكار را يك بار ديگر به چنگ آورد
 و امام زمان را وادار كس ديگري مي تواند امام زمان را از چاه جمكران بيرون بكشد و جبرئيل

به تشكيل جلسه اي براي اقدامات مربوط به سقوط رژيم سركوبگر آخوند كند و برنامه اي را كه 
معين زاده طرح كرده و به تصويب نهايي قادر متعال كه در اين زمينه حرف نهايي را مي زند 

  رسانده به مرحله اجرا در آورد؟ 
ر عين حال تا سر حد امكان واژه هاي اصيل فارسي معين زاده نثري شيوا و روان دارد و د

  .را به كار مي برد
معين زاده در يك شب تاريك و باراني با امام زمان كه به توصيه خداوند به پاريس براي 

خداوند كه شخصاٌ كتابهاي . ديدن وي آمده است برخورد مي كند و او را به منزل خود مي آورد
 لذت برده است، امام را نزد او فرستاده تا فكري براي ملت بيچاره معين زاده را خوانده و از آنها
  . و اسير اوهام و خرافات بكند

معين زاده نقشه اي طرح ميكند كه توسط جبرئيل به اطالع خدا ميرسد و به مرحله اجرا 
اين نقشه براي رهايي ملت ايران از بند خرافات و حكومت آخوند است و امام زمان . در ميايد

  .يگر اصلي آن به شمار مي آيدباز
امام از چاه جمكران بيرون مي آيد و واقعيت ها را كه با آنچه آخوندها در جهت گمراهي 

وي في . و عقب ماندگي مردم عنوان كرده اند، بكلي متفاوت است به اطالع مردم مي رساند
ا داشته است المجلس دادگاهي براي محاكمه سران رژيمي كه به مردم ايران آن همه ستم رو

، اين بانوي كهن سال زيبا و نوراني است كه از »مام ميهن«تشكيل ميدهد كه دادستاني آن با 
گوشه آسمان بر تخت رواني مجلل به زمين مي آيد و در صندلي دادستاني دادگاه تكيه ميزند و 

  .پس از اين جلسه ماجراهاي جذاب ديگري روي مي دهد
. بيه شيخ فريدالدين عطار در منطق الطير استديدگاه معين زاده در اين قصه ش

پرندگاني كه در جستجوي رئيس تصوري خود با تحمل مشقت فراوان به كوه قاف رسيدند تا 
سيمرغ را براي اين مقام برگزينند، از وي اثري نيافتند و چون خوب نگاه كردند، عكس خويش 

د نداشت و فقط اتحاد آنها توام با رنج سيمرغ وجو. را در آئينه ديدند كه تعداد آنها سي مرغ بود
  .فراوان باعث رسيدن آنها به مقصد شده بود

  است، به اين معني كه نقشه معين زاده مو به مو Happy Endingكتاب داراي  



اجرا مي شود و در نتيجه آن بدون اين كه خون از دماغ كسي بيايد، حكومت آخوندها به قول 
ز آب مي شود و يك حكومت ملي كه بايد قانون اساسي سعدي مانند برف در آفتاب تمو

  . جديدي را تنظيم كند بر سر كار مي آيد تا آزادي و مساوات و عدالت را پايه ريزي كند
را » ظهور«اين شرط چيست؟ بايد كتاب. اين نقشه يك شرط كوچك دارد تا عملي شود

  .تا انتها خواند تا به آن واقف شد
  

------------------------------------  
دكتر شعاع الدين شفا، برادر استاد شجاع الدين شفا است كه قبل از انقالب آخرين * 

وي دكتري خود را در رشته علوم سياسي از دانشگاه نوشاتل سوئيس . سفير ايران در ايتاليا بود
  به1351دكتر شفا در سال . گرفته و در وزارت امور خارجه پست هاي مهمي بر عهده داشت

ا  از ايتاليايي به فارسي جايزه بهترين كتاب سال ر»سفر نامه پيتر ودال دله«مناسبت ترجمه 
  .دريافت داشت

 
  نقد كتاب
  ظهور

  حكايت من و امام زمان 
  دكتر ايرج ربيعي: به قلم 

  
  .سقراط خرمگس مردم آتن بود
  خرمگس مردم ايران كيست؟

  آن روز كنار چاه جمكران چه گذشت؟
  

خود را به ) رمان فلسفي(اده ششمين كتاب هوشنگ معين ز
او در مقدمه اين كتاب به . مبحث امام زمان اختصاص داده است

درستي مي نويسد كه از چندين قرن پيش سرنوشت ملت 
ايران را چنان با امام زمان گره زده اند كه باز كردن آن غير 

  : ممكن است، مگر به دو صورت 
اين . و آگاه گردندم ايران بيدار يا امام زمان ظهور كند و يا مرد

كتاب به اين  در ، با همان شيوة كم نظير  خودنويسندة خردگرا
 را در موارد فوقاين دو مورد مي پردازد و نتيجه هر يك از 
كار كارستاني كه . معرض ديد و داوري خوانندگان قرار مي دهد

جز از قلم و انديشة اين نويسندة سخت كوش و بي پروا ساخته 
كتابي كه هر ايراني كه به آزادي و سربلندي ميهن خود . يستن

حتماٌ آن را و سرفرازي هم ميهنانش عالقه دارد بايستي 
  .بخواند

ابد، فلسفه زندگي  يكتاب ظهور كه بصورت استثنايي از ابديت شروع و به ابديت خاتمه مي
زندگي گاران كنوني از بديهي ترين مسائل روزو بي خبري عواميگري   مرحلةملتي را كه در
 از هر  مي تواندكهزباني . به تصوير كشيده استساده و قابل فهم همگان  يميكند، با زبان

  



كه گاه چه آن و ادا مي شود با خشونت از سر دلتنگي  چه زماني كه.  باشدشمشيري برنده تر
 . مي شودبيان ماليمت هب ملت در بند ايراناز سر دلسوزي به سرنوشت 

 از است كه استفاده كرده تازه ايسبك كامآل ه ر اين كتاب از يكنوع افشاگري بمعين زاده د
كه بر  شيوه ايپي برد، وي   منطق درست و كالم اقناعيان به نوشته اش ميتوسطر سطر

 . نويسنده اين نقد پوشيده است كه از كدامين مقطع در زندگي وي سرچشمه ميگيرد
 اين خودو به شيوة  زبان اببايستي كنيد، ا بيدار و آگاه ر، اگر ميخواهيد مردم ايران مي نويسد

 در چه سطحي و يا مرتبه اي در جهان كه مملكتشانبگوئيد  به آنهاصحبت كنيد و  مردم
 جامعه ايران با اين طريق بهد ن تنها افرادي كه بتوان! راست مي گويد.مدرن امروزي قرار دارد

و  برداشت هاي فكري در ولو كوچك تغييرينست خواهند تواداد و ستد فكري داشته باشند، 
 همه اش شعار در غير اينصورت گفتمان ها. بدهند خودهم وطنان  خرافي مذهباعتقادت 

  ارزش و اعتباري نخواهد داشتايران در بند و براي ملت گونه خواهد بود 
نده و او در البالي سطور كتاب خود با دلسوزي به حال مردم ايران از هموطنان درس خوا

شما بوديد كه راه را براي به : دانش آموختة خود نيز گله مي كند و به صراحت مي گويد 
 خطائي كه آيندگان هرگز آن را بر شما نخواهند !قدرت رسيدن آخوندها هموار كرديد

تصادفاٌ در همين زمينه من نيز خاطره اي دارم كه بازگو كردن آن مي تواند تأئيد . بخشيد
  : نظرات او باشد

در يكي از روزها دكتر نظام الدين قهاري پزشك و جراح گوش و حلق و بيني، دوست  -
 به  بود، در آلماناز طرفداران سرسخت خميني و مبارز روزهاي انقالبكه دوران جواني ام 
دوست عزيز چگونه است به او گفتم در آن ديدار ضمن صحبت هاي گوناگون . ديدن من آمد

 چون چاه خرافاتيمردم را با با فريبكاري كني كه ميستمي حمايت  از سي همهنوزكه تو 
حكومت ايران يك حكومت  ميكند؟ اين دوست قديمي در جواب گفت، سرگرمجمكران 

 فساد و تباهي، پرسيدم .عوام ساالري است، مردم زبان آن را ميفهمند و قبولش دارند
 چه جوانان را با اين حكومتو مخالفت اكثريت مردم، بخصوص زنان و ها كشتارشكنجه و 
 .همين دولت عوام ساالر ميشودشيوة كار  مربوط به مسائل اين :دهي؟ پاسخ دادجواب مي

همسرم از . خودخواهي اين دوست قديمي براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت ناراحتم كرد
  ويهمان بيĤيدخواستم از آشپزخانه به اتاق م، بسيار خوب ميداندرا  فارسي  وكه آلماني است

منزل ما آمده در  به دكتر  روزنامه بودم و در دفترمن  آن شبي كهيد؛ بگواين دوست منبه 
گفتم بلي، منظورت زمان انقالب است؟  : فكري كرد و گفتهمسرم. بود چه اتفاقي افتاد

 !پيرامون مشاهده عكس امام خميني در ماه
نگ زدي و پرسيدي ايرج منزل است؟ من  تو آن شب زدكتر !آمدآه يادم : همسرم پاسخ داد 
 گفتي امشب در ماه نگاه كن عكس امام خميني را در آن خواهي ديد) اف اف(گفتم نه، تو در 

خانم ساده لوح من  . همين االن برو قرآن را ورق بزن موي خميني الي اوراق آن استو
كه مشغول ورق ديدم ا او رروزنامه برگشتم، دفتر از من  هنگامي كه .همين كار را كرده بود

  . استقرآنزدن صفحات 
به چهره دكتر معروف اسالم شناس و جراح خيلي خوب ايران نظر با پايان سخنان همسرم 

 بعد از شنيدن  او.افكندم، قرمز شد، بيرنگ شد و چشمانش ميخواست از حدقه در بيĤيد
شايد . از روي عناد د يانمي دانم از شرمندگي بو!  ديگر حاضر به ادامه گفتگو نشدحرفهاي ما



 .هم نمي خواست گناهي را كه در حق مردم ايران مرتكب شده بود بيادش بيانداريم
ايران نيست، بلكه و مردم عوام طبقه بيسواد  تنها ،مخاطب معين زاده  ظهور،كتاب درآري، 

مانند است، كساني نشانه رفته   ايرانية تحصيلكردلبة تيز بسياري از سخنان او به سوي طبقة
دوست دكتر من كه افتخارشان اين بود كه انقالبشان را با نشان دادن سيماي خميني در ماه 

 امروز نيز حكومت بر آمده از آن .و يافتن موي محاسن او در قران آغاز و به ثمر رساندند
 .  انقالب با تأئيد و پشتيباني امام زمان ساكن چاه جمكران اداره مي شود

از امام زمان سئوال ميكند، شما كي نويسنده  ) كتاب22در صفحه  (در جايي از داستان
؟ امام ميگويد همانطور كه عرض كردم، من  و مي خواهيد چه بكنيدهستيد و از كجا مي آئيد

به امر خدا براي فراهم كردن زمينة . و صاحب زمانم دوازدهم ممحمد بن الحسن العسكري، اما
  .شما آمده امظهور و ايجاد عدل و داد به ديدار 
امام زماني كه مي بايستي در مكه ظهور كند، به پاريس مي ! حكايتي است شگفت و خواندني

 !! گريخته ترتيبات ظهور او را برايش فراهم كند، آن هم به امر خداوطنآيد تا يك ايراني از 
 بياد،  امام زمان معين زادهحكايت ومن در دادگستري آلمان  در رابطه با شغل مترجمي

 : ميگفت دو يكي از آن.كه در شهر دورسدن آلمان زندگي ميكردندافتادم   دو ايرانيداستان
جمع ها را ته سيگاربايد فرستاده خدا و كمك امام زمان هستم و براي تميز نگه داشتن شهر، 

 امام زمان است، از سوي خدا : ميگفت، داشتانبوهيديگري كه مانند اولي ريش بلند و . كنم
   .دارد جهان را از وجود غير مسلمانان پاك سازدمĤموريت 

، از من خواست به اين شهر رفته مي كرد احساس خطردو امام اين پليس آلمان كه از جانب 
   .با نصايح من دست از امام زمان بازي بردارندامام صحبت كنم تا شايد اين دو با 

 اعتقادات  حوزةخارج از است،اين شاهد را آوردم تا بگويم، آنچه در كتاب ظهور آمده 
وجود دارد، حال در كدامين چنين حوادثي هميشه امكان اتفاق . مسلمانان شيعه نيست

بستگي به شرايط اوضاع و احوال مردمي دارد كه به انتظار جامعه ظهور صورت ميپذيرد، 
 . ظهور نشسته اند و مدام الظهور الظهور مي كنند

عقل پسندي  جواب تا امام زمان را زير سئوال ميبرد  كتاب خود بارهاالباليمعين زاده در 
تنوع اين پرسشها و  .بودن اين امام به خوانندگان ارائه دهد» موجود يا نا موجود «براي

 و آموزنده دلنشينطنزهاي گزنده اي كه چاشني سئواالت خود نموده كتابش را خواندني، 
.  نويسنده از مهمترين آنها است خود، بين كاراكتر هاي آنبخصوص اين كه در .كرده است

اوست كه با دقت و وسواس خاصي كوشيده است تا هم امام زمان را به گونه اي كه در روايات 
مذهب شيعه آمده است بنماياند و هم عقل و خرد خواننده را داور نهايي داستان امام زمان 

ه را به باورشان كشيده اند مردم ايران را از آنهايي كه اين تحف -داد  -قرار دهد و در نهايت 
در صفحات ديگر كتاب سخن از منجياني آمده است كه براي پايان بخشيدن به درد و . بستاند

 امام زماني كه . است يا امام زمان يكي از اين منجيان مهدي موعود.عذاب بشر ظهور ميكنند
ر مختلف به يك حكومت عوام پرور مانند جمهوري اسالمي مي تواند به سادگي او را بصو

  .خورد مردم ساده لوح و نا آگاه بدهد و حداكثر استفاده را از جهل آنها ببرد
داستان يكي از اين امام زمانهاي ساختگي آخوندها كه خود من مترجم سخنانش بودم، نشان 

 .  سوء استفادة از باور مردم است كه بد نيست آنرا هم بازگو كنمطرق مختلفدهندة 
  :نگام مصاحبه در اداره كل پناهندگي، متقاضي پناهندگي به قاضي گفتدر يكي از روزها ه



در جبهه جنگ عراق به وي مĤموريت دادند هنگام سحر با يك اسب و لباس سفيد باالي تپه 
مشرف به پادگان سربازان ايراني ظاهر شود و از آن محل با در دست داشتن يك پرچم و 

 آن روز بعد :مي گفت او. ويق به حمله به عراق كندتكان دادن آن بسوي عراق سربازان را تش
چون پس . نتيجة ماموريتم را ببينم بروم واز انجام مĤموريت به من اجازه ندادند از تپه پائين 

 بعد ها فهميدم كه. به اراك محل زندگي ام منتقل كردندسريعاٌ چند پاسدار مرا از آن حمله 
در آورده بودند تا ق سربازان با اسب و لباس سفيد  امام زمان براي تشويآنها مرا به عنوان

تصادفاٌ در اين مورد خاص . اينطور وانمود كنند كه خود امام زمان نيز در جنگ شركت دارد
 .هم فيلمي تهيه كرده است كه بسيار ديدني و آموزنده است) صمد(پرويز صياد 

در اين كتاب و  حوادثي كه. تمبارزه با خرافات ديني اسكوبنده ترين نوع انتشار كتاب ظهور 
به صورت عيني نويسنده ميخواهد كه در كنار چاه جمكران ميگذرد، نشان ميدهد بخصوص 
ثابت كند، آنچه شما در دنبالش بوديد و فكر ميكنيد بصورت انقالب بدست آورده  به خواننده

 خواهد شد كه  وقتي آغاز انقالب واقعي.ه، بلكه نوعي فريبكاري بوده استايد، انقالب نبود
عامة مردم بفهمند كه آنها را به بهانه هاي مختلف از قبيل دين و مذهب، خدا و پيغمبر و 

 . فريب داده و از اعتقادات مذهبي شان سوء استفاده كرده اند و ظهور او بخصوص امام زمان
يك تصوير ساده لوحي سعي مي كند ، نمايش صحنه هاي متنوع و عبرت آموزمعين زاده با 

تركيب جمالت اين كتاب نشانه اي از عدم اعتقاد  . را به آنها نشان دهد فريب خوردهلتم
 بسياري از به نظر او .افراد دولت جمهوري اسالمي حتي اصالح طلبان استهمة نويسنده به 

 و همچنان دم از اسالم بازي مي زنند و هيزم به كه در خارج از كشور بسر ميبرندهم كساني 
 آنها از اينرو. وندها مي ريزند، از جملة اين فريب خوردگان محسوب مي شوندتنور حكومت آخ

  ) 299ص(نيز از شماتت او بي بهره نمي مانند 

  بسياري از مردم ايرانعمالٌ نشان مي دهد كه وي مانند معين زاده بخش ديگر كتاب،در 
سر و براي ا ريك دولت نظامي جان سخت براي جابجايي حكومت آخوندها در مرحلة نخست 

چرا كه با سقوط حكومت آخوندي بدون . مي داند ايده آل سامان دادن به اوضاع آشفته ايران
 ) 316ص (ايجاد امنيت و آرامش، رفتن به سوي دمكراسي را غير ممكن مي داند

 براي تنظيم شده است، با دقت و ظرافت خاصيمانند يك سناريوي كه  نيز ظهور كتاب بخش
يي را كه معين زاده بسياري از ما صحنه ها.  است نيز خواندنيجهان آزادي  ايران و حتمردم

به  عيسي مسيح ورود در فيلم هاي سينمايي هنگام در كتاب خود به تصوير مي كشد،
 و  امام زمانصحنه اي كه در زمان ظهور. و يا خروج موسي از مصر مشاهده كرده ايماورشليم 
شده است، بسيار شبيه صحنه هاي حضور كشيده وير تصبه در كنار چاه جمكران  مام وطن

. پتكي بر سر دولتيان ضربه وارد ميسازدي باشد كه مانند در ميان پيروانشان ماين دو پيغمبر 
 ماليان رژيم جمهوري اسالمي تبديل به فريبكاري ميبينيم، چگونه مركزيت آنجاست كهدر 

 بارز نتيجه ،سر چاه مزبور انجام ميگيردر بكه  ميشود، اين استحاله فكري آنانخود مبارزه با 
افكار و انديشه هاي خردمندانه  بطن ازآن يك انقالب مردمي بدون نفرت است كه در حقيقت 

  . و خيرخواهانة معين زاده سرچشمه مي گيرد
را به  فرهنگ ايراني زيبايي بالندگيكه مام وطن آشكار ميشود، به اين كتاب  در بخش ديگر
راه سعادت و چگونگي ناكاميهاي گذشته د و از زبان مام وطن ضمن توضيح نمايش مي گذار

  . نيك بختي را به فرزندان ايران زمين نشان مي دهد



 ايران و رها سازي كردن راه نجات بررسي و پيدادر اين كتاب فاخر تمام كوشش نويسنده 
 است، در عمليبه باور او  اما  است،بس مشكلكه ، راهي مردم از شر حكومت آخوندهاست

در اين راستاست كه او پيام . صورتي كه مردم ايران يك جو همت و غيرت از خود نشان دهند
نهايي خود را به هموطنانش مي فرستد و از آنها مصرانه مي خواهد كه نخست بيدار و آگاه 

عيين و او به همين قدر نيز اكتفا نمي كند، بلكه مسير راه را هم ت. شوند و سپس به راه بيفتند
  : آنجا كه مي نويسد. به هموطنان خود نشان مي دهد

از پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان . مبارزه را به درون خانواده ها بكشانيد
خانواده ها مي خواهد كه ادارة امور مبارزه با حكومت آخوندها را خود عهده دار شوند و 

او اين .  ايران از همكاري و همياري با رژيم انيراني باز دارندبستگان خود را نيز به خاطر نجات
مبارزه را سرنوشت ساز مي داند و چنانكه به درستي در كتاب آمده است، اگر عملي گردد به 

 قرار فرهنگ تازيان را در مقابل ايرانوي فرهنگ  از اين روست كه. مقصد هم خواهد رسيد
ند كه هر ايراني از داشتن فرهنگ فرهمندي ميهن خود  بيان مي كميدهد و آن را به گونه اي
ايراني را تنها حربه اي مي داند كه ياري گرفتن از فرهنگ اصيل او  .مي تواند به خود ببالد

   .برساندبه پيروزي را ثل همه دورانهاي ملت ايران مي تواند م
 كه در گذشته هي گذاشت و قدم در راههمعين زاده باالخره با انتشار اين كتاب كار خود را كرد

 اثر خود مرتب به مردم نيش ميزند  اينوي دراگر چه . آن را در لباس نظاميگري پيموده بود
 براي بيداركردن مردم مسخ با اين وصف از اين امر نيز غافل نمانده است كه. تا آنها بيدارشوند

 . شده ايران ميتوان بجاي نيش حتي از جوالدوز استفاده كرد
. ت اگر بخواهيم افكار معين زاده را با فلسفه زندگي آزاد طلبي سقراط مقايسه كنيماغراق نيس

قبل از ميالد از ساده لوحي و عوام پرستي مردم آتن بستوه آمده  ) 399/469(سقراط در در 
 مردم آتن هستم، خرمگسروزي در خيابان هنگام تدريس به شاگردان خود گفت، من . بود
 .آنقدر نيش ميزنم تا بلند شده راه بيافتدبغل اين اسب تببل  زير

جا بمان، نيش خود را هميشه آماده   راهي باشكوه انتخاب كرده اي، پا بر،معين زاده خوب
 را بگونه اي كه در اين اثر از آنها نام برده اي محترم شمار، اما بعنوان يك ايراننگه دار، مردم 

  .انكه سقراط مردم آتن را بيدار كرد با نيش خود بكوش آنان را بيدار كني، چنخرمگس
دريغ است كه نسخه اي . در پايان، خواندن اين كتاب را به تك تك هموطنانم توصيه مي كنم

درست است كه اين كتاب براي شرايط امروز . از اين اثر بي همتا در خانه هر ايراني نباشد
نسل بايستي خوانده شود تا ايران نوشته شده است، اما در فرداي آزادي ايران نيز اين كتاب 

  .  غفلت گرفتار سرنوشت امروز نسل ما نگردندنا آگاهي و  به علت هاي آينده
 :به نقل از سايت 
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  ه بازتاب آواز- 1011  شماره 

   بقلم دكتر محمود خوشنام 
  

	 و ا��م ز��ن  
 �� ��ر،  � � ��    
    !ديدار در پاريس

 هم رفته رفته دارد به پايان خود نزديك مي شود و گمان مي كنم اين آخرين 2008سال 
پس بي مناسب نيست اگر نگاهي به آنچه كه روي ميزمان در . بازتاب ما در اين سال باشد
  !دازيم و با خاطري آسوده به پيشباز سال آينده برويم بين،انتظار وارسي مانده است

با » هوشنگ معين زاده« آن چه به ويژه در ميان بازمانده ها چشم را مي گيرد كتاب تازه 
» امام زمان«است كه حكايت ديدار و گفتگوي تخيلي نويسنده را با » ظهور«عنوان سرخ فام

در حومه پاريس سر راه » جمكران«يا و » سامره«بيان مي كند كه گويا پيش از ظهور در 
  !نويسنده سبز شده است

اره كرده ايم كه معين زاده عالقه غريبي به انگشت كردن در كار خدا و اولياء و پيش از اين اش
 كتابي كه تاكنون انتشار داده بدون استثناء به ارضاي اين عالقه غريب ششدر هر . انبياء دارد

 ديگري هم كه وعده انتشارش را داده نشان مي دهد كه خود پرداخته و عناوين شش كتاب
ش بر روي نهضت ادامه دارد و نويسنده قصد ندارد به هيچوجه دست از سر خدا و نمايندگان

  : بپرسيم پاسخ نويسنده روشن است سبب را اگر! زمين بردارد
يه خدا ير ساار و استمرار حكومت خودكامه خود زآخوندهاي حاكم بر ايران براي استقر -

 مي زنند و توده مردم را مي رب درگاه پيامبران و امامان جاسنگر مي گيرند و خود را مق
  .پس براي مبارزه با آنها بايد پايگاه هاي مذهبي شان را ويران كرد. فريبند

باور مذهبي را كه غالباٌ . ولي نويسنده به باور ما، با همه حسن نيتي كه دارد اشتباه مي كند
عيت هاي منطقي و تاريخي  هرگز نمي توان با بيان واق– خرافات پهلو مي زند به اوهام و

از قضا . اين كه در تاريخ بسياري كسان چنين كرده و توفيقي نيافته اندكما. ريشه كن كرد
 دل به – و غلبه بر دشواري هاي واقعي –عامه مردم براي فرار از همين واقعيت هاي زمانه 

اين فرايند در . مي سپارند و به دعا و نذر و معجزه روي مي آورندذهينيت هاي رويايي خود 
هر چند كه كارگزاران واليت فقيه از آن نهايت . اصل ارتباطي به جمهوري اسالمي هم ندارد

  .استفاده را مي كنند) حسن(سوء
تمام اديان و «به درستي اشاره مي كند كه » امام زمان«معين زاده خود در همين مورد

»  در مسائل ايماني براي پيروان خود در نظر گرفته اند– مهدي موعود -ر كدام يكمذاهب ه
» مسئوليت او نيز مانند خدا از يك سو مدد رساني به انسانهاي فرومانده در مشكالت«كه 

  ».از سوي ديگر در رفع طلم و ستم يار و ياور انسانها قلمداد مي شود«است و 



همه ملت ها در دين و مذهب شان چنين منجي هاي  «او در جاي ديگر نيز تأكيد مي كند
اكثر اين ملت ها در نهايت به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ «: ولي بعد مي افزايد» دارند

را معرفي » ملت ها«نويسنده اين را مي گويد بي آنكه آن . »منجي در عالم غيب وجود ندارد
اي جهان نيز عامه مردم همچنان گرفتار تا آنجا كه مي دانيم، در پيشرفته ترين كشوره. كند
ها هم با مذهب به عنوان مددكار رواني كنار مي آيند به دولت. وهام و خرافات مذهبي هستندا

ر د. مهم نيز همين است. شرط آن كه قصد تجاوز و دخالت به حيطه سياست را نداشته باشد
را در گليم خودش بگذارند ست كه دست و پاي مذهب ار اينايران نيز بهترين و عملي ترين ك

  !رسدا آينده اي دور ناممكن به نظر مي و فكر نابودي اش را فراموش كنند كه دست كم ت
هيچ صدايي بي تأثير . اينها كه گفتيم، به معناي بيهوده ماندن كتاب هاي معين زاده نيست

  نمي ماند ولي آيا اين تأثير در حد نيرويي كه صدا را پديد مي آورد هست؟
*  

دير هنگام به خانه خود » ظهور«در يكي از شب هاي باراني فصل پائيز كه نويسنده....  باري*
سر راهش سبز شده و » پير مردي هفتاد ساله«در حومه پاريس باز مي گشته،..... در منطقه

ابتدا به زبان عربي و سپس به زبان دري و شيوه تاجيك ها و افغان ها با او چاق سالمتي 
 و براي ديدن نويسنده به حومه پاريس آمده جام گفته است كه امام زمان است انكرده و سر

  !است
امام زمان كه قدي . پوشش داستاني امام زمان كه در ذهن نويسنده شكل گرفته جالب است

متوسط، جثه اي باريك و پوستي تيره دارد، عمامه اي، نه سبز، كه زرد رنگ بر سر و نعليني 
ولي با اين . عبايي از پشم شتر و پيراهن سفيد رنگ بر تن دارد. دبه همان رنگ بر پا دار

  !پوشش تر و تميز، خورجين كهنه اي روي دوش انداخته كه همه مايملك او را در خود دارد
/  اجتماعي/رف هاي سرپائي و مقدماتي با امام زمان به گفتگوي مذهبيبه هر تقدير، ح

ه تا نوبت به گفتگوها برسد، نويسنده طنازي هاي البت. فرهنگي در خانه نويسنده مي انجامد
با ليف و صابون او را . از جمله امام زمان را ابتدا به حمام مي برد. ويژه خود را ادامه مي دهد

بعد در .... موهايش را شانه مي كند، به ريش هايش ادكلن مي زند. مي شويد
ا به سالن پذيرائي راهنمايي مي براي او فراهم مي آورد و سر انجام او ر» طعامي«آشپزخانه

كند و سر صحبت را با او باز مي كند و مي كوشد حرفي را كه خودش مي خواهد از زبان امام 
  :زمان بيرون بكشد 

واقعيت اين است كه بعضي ها به داليل خاصي بذر مرا در ذهن پيروان مذهب شيعه  «-
باور آنها زندگي مي كنم، كه فكر مي من در اذهان اين مردم متولد شده ام و در . پاشيده اند

  ».كنند روزي هم بايد به امر خداوند ظهور كنم
در اينجا نويسنده فرصتي به خود مي دهد تا روايت هاي تاريخي مربوط به خانواده امامت را 

شما مي توانيد در اذهان ظهور « براي آخرين عضو اين خانواده تشريح كند و نتيجه بگيرد
  »!كنيد نه در انظار
وقتي چيزي يا كسي در ذهن انسانها باشد، مي  «: ان پاسخ جالبي مي دهد در اينجا امام زم

  »!شود آن را به گونه اي در ظاهر هم به نمايش گذاشت
كتاب ظهور نوشته معين زاده به طنز ويژه خود او در آميخته و بخش هاي شيرين خنديدني 

  )مال محمد باقر مجلسي(دار با طراح ظهوراز جمله ديدار امام زمان و جبرئيل و دي. دارد



*  
  »هادي«حرف هاي 

معين زاده در بخش ديگري از كتاب تازه خود، ماجراي ديدار با امام زمان را با چند تن از * 
 آيت اهللا :ار و گفتگوي با او ترغيب مي كندآشنايان در ميان ميگذارد و آنها را براي ديد

حاال چرا هادي در كنار ! صغر خان و هادي خرسنديمنتظري، آيت اهللا كاظمي بروجردي، ا
ولي به هر حال واكنش تلفني او در برابر پيشنهاد . منتظري جا گرفته است معلوم نيست

  .نويسنده خواندني است
 -/ كي؟-/اينجا كسي نشسته است كه خيلي عالقه دارد شما را ببيند: نويسنده مي گويد 

 -/ شاهزاده رضا پهلوي نيست؟-/ن وارد ميدان شودكسي است كه مي خواهد براي نجات ايرا
 نكند اين بابا از -!/ نه-/ اكبر گنجي نيست؟-!/ آري-/؟ قيامش تحت نام اسالم است-/نه؟

 فهميدم، كاوه آهنگر است؟ نادرقلي افشار است؟ -!/ همينطور است-/قهرمانان تاريخي است؟
 »... خرمدين؟ يعقوب ليث صفاري است، يا بابك-!/ نه-/رضا شاه است؟

سر انجام هم هادي با پرسش هاي بيشمارش به پاسخ درست نمي رسد و نويسنده ماجراي  -
هادي باور نمي كند و مي گويد يا ما را يا خودت . ديدار با امام زمان را براي او شرح مي دهد

 !را دست انداخته اي
رزد، صداي بلند هادي را بر حضور امام زمان تاكيد مي و» داليلي«و وقتي نويسنده با ذكر -

 »بطري ودكا را از جا يخي يخچال بيرون بياورد «مي شنود كه از فرزندش مي خواهد
امام زمان كه سهل است، اگر خود پيغمبر اسالم هم ظهور «: حرف آخر هادي اين است  -

. كند و بخواهد مرا همراه خود براي نجات مردم تيره بخت ايران ببرد، من يكي نخواهم رفت
 »چون مي دانم كه با مركب دين و مذهب به جايي نخواهيم رسيد

 ،ماجراهاي ريز و درشتي را كه در ذهن و تخيل نويسنده طراحي شده مي توان در كتاب او -
ماجراهايي كه با كشته شدن امام زمان، پس از ظهور و به دست كارگزاران : ظهور دنبال كرد 

سردمداران جمهوري . است» بيداري ايرانيان«اشواليت فقيه، به پايان مي رسد و نتيجه 
 حتي به –اسالمي با كشتن امام زمان، بي ايماني خود را نسبت به اعتقادات مذهبي خودشان 

 . نشان مي دهند–نماد مقدسي مانند امام زمان 
امام زمان آمد و كشته شد تا مردم « : نويسنده در پايان داستان تخيلي خود مي گويد  -

اگر  «جوهر پيام او براي مردم ايران اين است كه» .نند كه او نيز دواي درد آنها نيستايران بدا
 مبارزه با آنها را از ند، بايد خودشان قيام كنند ومي خواهند از دست آخوندها نجات پيدا كن

درون خانواده آغاز نمايند وگرنه هرگز از شر اين طايفه نجات پيدا نمي كنند، حتي با ظهور 
 .»مانامام ز

* 
زيارتگاه سامره در «: در پشت جلد كتاب آورده است » ظهور«اشر اين را هم بگوئيم كه ن*  

زيارتگاه جمكران در ايران، محلي . عراق محلي است كه امام زمان در آن غايب شده است
گ معين زاده هم در فرانسه زيارتگاه ديگري آيا خانه هوشن.  را رويت كرده انداست كه وي

  »! نخواهد شد؟براي او
  
  



   : بهرام معصومى
  براي شما خوانده ايم 

  
  

  .كشور ايران، كشور كوروش و داراست
            

 صفحه، 325زاده است كه اخيراً در  ، اثرى جديد از هوشنگ معين»ظهور«كتاب 
  .توسط انتشارات آذرخش در اختيار دوستداران ادب فارسى قرار گرفته است

زاده در آخرين اثر خود ظهور، حكايت من و امام زمان ارائه كرده، نه گله و آنچه هوشنگ معين 
آنچه معين زاده به آن مينگرد، آغاز و پايان . شكايت است، نه درمان درد و نه عالم رويا است

هردو در يك فصل از زندگي است كه آن را به سليقه خاص و تفكر فلسفي خود كه نوعي 
   .ننده ارائه ميكندپوشش اين كتاب است، به خوا

بدون شك معين زاده در طول مسير نگاه اول تا خاتمه سنجش تفكرات مختلف انسانهاي هم 
زمان ما، به نكاتي كه حاكي از خروج از تحجر فكري كه در اصل قابل رويت نيست، رسيده و آن 

 معين زاده اين كار مشكل را. را با آرامش بگونه اي دلپسند، بصورت عمل قابل ديد نشان ميدهد
اننده را در البالي صفحات آن با مهارت بي سابقه به انجام ميرساند و در طول فصول كتاب، خو

همان پاياني كه در . چنان ميخكوب ميكند كه حاضر نيست دست از خواندن آن تا پايان بردارد
پاريس آغاز شد و به امام زمان، در واقع فردي كه اكثر مردم ساده كشور ما در انتظار ظهورش 

 ما متĤسفانه امروزه در هستند، بدون كوچكترين نقص بيان كه نمونه اش توهين ادبي است، كه
  .  اوپوزيسيون در خارج شاهد آن هستيم، ميرسيدتبيشتر كتابها و نشريا

شك نيست كه معين زاده براي نوشتن اين اثر زحمت بسيار كشيده كه امكان دارد خواننده 
اما چنانچه خواننده اين كتاب آن را دوبار مطالعه كند، به مفهوم نهايي آن كه . متوجه آن نشود

بارزه سمبل شيعه كه ظهور مهدي است با اصل شيعه پي ميبرد و به طرز فكر نويسنده كتاب م
بيشتر آگاه ميشود و در نتيجه بعد از آغاز و شروع بحث پايان به فكر فرو ميرود كه آيا ميتوان با 

  ظهور مهدي با گردانندگان جمهوري اسالمي كه خود در انتظار آن نشسته اند، مبارزه كرد؟
شيوه نگارش وي از يك حالت اثباتي .  زاده در اين كتاب به خواننده جواب آري ميدهدمعين

خاص برخوردار است و خواننده را به داليل گوناگون با احساس وطن دوستي متقاعد ميكند كه 
داروي دفع فاسد در ريشه خودش نهفته است، اگر خواننده به علم و تفكر توليد آن بمانند 

  .اشدمعين زاده واقف ب
ما خواندن اين كتاب را كه دوست، نويسنده و همكار خوب بهرام معصومي آن را براي شما 

    .خوانده است، توصيه ميكنيم
  

  ايرج ربيعي به قلم نقل از سايت جار،      
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 معصومىبهرام : از

   كتاب معرفى

   ظهور، حكايت من و امام زمان 

                                                      

  .كشور ايران، كشور كوروش و داراست                                     

  

 صفحه، توسط 325زاده است كه اخيراً در  ، اثرى جديد از هوشنگ معين»ظهور«كتاب 
اين كتاب ششمين اثر اين . ذرخش در اختيار دوستداران ادب فارسى قرار گرفته استانتشارات آ

خوان آخرت، آنسوى سراب، آيا خدا مرده  خيام و آن دروغ دالويز، هفت«: نويسنده پس از آثار
رود همچون ديگر آثار وى مورد توجه و استقبال فارسى  بوده كه انتظار مى» است و بشارت

  .هاى بعدى دست يابد  به چاپزبانان قرار گيرد و
را بر روى جلد خود نشانيده است، از پنج » زمان حكايت من و امام«اين كتاب كه عنوان دوم 

تشكيل گرديده و با تكيه بر ) اى به روحانيون پيامى به ملت ايران و توصيه(اى  فصل و پايانه
نكاوى در راستاى درك گيرى از دانش روا اسناد و مدارك، روايات و احاديث بسيار و بهره

اى فريبكار و دغلباز، مردم  دهد كه چگونه و چطور عده هاى مذهبى و سياسى نشان مى پديده
هاى متمادى تحقير و خوار نموده، تا از اين طريق بر مال و جان و  لوح را قرن خبر و ساده بى

  .ستفاده نمايندهاى باطل و بيهوده مسلط گردند و سوءا ناموس مردم به ويژه زير لواى وعده
ار پاكنهادى كه جان خود را در يياد منوچهر فرهنگى ايران تقديم به زنده«: كتاب با اين عبارت

راه شناساندن فرهنگ كهنسال ايران و بيدارى مردم ميهن خود از دست داد و با خون پاك 
ز ، آغا»خود نام و يادش را در تاريخ حركت فرهنگى خردگرائى ايرانيان جاودانه ساخت

  .گردد مى
سرشت زرتشتى بود كه در يكى از روزهاى پايانى سال گذشته  شادروان فرهنگى از ايرانيان پاك

به ) اسپانيا(الهى در شهر مادريد   خورشيدى در آستانه نوروز بر اثر ضربات چاقوى يك زن حزب
ارنامه وضع فجيعى در برابر ديدگان همسر وفادارش به قتل رسيد و ننگ و رسوائى ديگرى بر ك

زاده بر اثر خواندنى خود  اى كه معين در مقدمه. بار رژيم خون و وحشت افزود سياه و خفت
تواند در عالم خيال و در  هاى شگرف انسان اين است كه مى از ويژگى.... «: نگاشته است، گويد

عرصه پندارهاى خود، تصورات و توهماتى را تجسم كند كه در عالم واقع هرگز انجام شدنى 
هاى ظريف و نيرومند تخيالتش بنشيند و خود را به  تواند بر بال انسان است كه مى .يستن

ابر و باد و خورشيد و فلك . خواهد، بيافريند جايگاهى بكشاند كه زمين و زمان و هر آنچه را مى



 وى همچنين در شأن نزول اين كتاب كه .»...را به انقياد بگيرد تا هر ناشدنى را شدنى سازد
آخوندها كه ... «: نويسد را به خود اختصاص داده است، مى) حكايت من و امام زمان(ن دوم عنوا

اطالعاتشان از مسائل سياسى، تاريخى و فرهنگى از حد بعثت و هجرت، غزوات بدر و احد و 
ت خالفت ميان على و معاويه و مشتى احاديث و روايات مجعول فراتر يصلح حديبيه و حكم

دانستند كه ايران نه كشور  آموز كشور ايران آگاه نيستند وگرنه مى خ عبرترود، از تاري  نمى
اسكندر شد كه امپراطورى پر شوكت هخامنشى را از ميان برد و نه كشور عرب گرديد كه 
چندين قرن در آن حكومت راندند و نه كشور امام زمانى خواهد شد كه آخوندها سنگ او را به 

كشور ايران، «: افزايد بطه در سطورى ديگر از همين بخش مىوى در همين را. زنند سينه مى
كشور من و . كشور يعقوب و بابك است. كشور اردشير و شاهپور است. كشور كوروش و داراست

خواهند  زاده كه مى تو خواهران و برادران ايرانى ما است، نه كشور مشتى عرب و عرب
ود جز چاهى نصيبش نشده، بدهند و او را كشورمان را به امام زمانى كه در سرزمين پدران خ

  ».قلمداد كنند» ايران«صاحب كشور 
زاده با عرضه اين اثر همچون آثار ديگرش با قلمى توانا و سبكى ساده نشان  هوشنگ معين

روبرو هستيم، » رژيم مذهبى و الهى«دهد كه ريشه آنچه ما با آن در ايران امروز تحت لواى  مى
ايرانى با تاريخ و فرهنگى واال و گهربار كه همچنان .  نشأت گرفته استاز حالت دوگانگى ايران

زبان زد عام و خواص و دنياى غرب و شرق بوده و ايرانى ديگر كه ايدئولوژى تحريف شده و 
اى دغلباز و فريبكار  كشد و عده پايه و ويرانگر با خود يدك مى مجهولى را براساس روايات بى

كشى مادى و معنوى هر چه بيشتر به حركت  ط در راستاى بهرههاى پوسيده آن را فق چرخ
 اكنون نيز بيش از دارند و متأسفانه آورند و آن را با صدها ترفند از زوال و نيستى بازمى درمى

هر زمان ديگرى حتى فزون از دوران صفويه و قاجاريه بر تمامى امور سياسى، فرهنگى، 
ن تسلط يافته و از قرار تا نابودى كامل ايران عزيز ما و كشور و ملت ستمديده ايرا... اجتماعى و

تحقير هر چه بيشتر ملت از پاى نخواهند نشست و در اين راه آنچنان راه افراط پيش گرفته كه 
نه تنها مردم كشورهاى متمدن غربى، بلكه شهروندان كشورهاى آسيائى و آفريقائى بر ما دل 

  .سوزانند مى
زاده  هاى تاريخى و مذهبى اين اثر كه معين يادآورى. ادبى نيست -كتاب فقط يك اثر سياسى

» روشنگرى«چين نموده است، كتاب را به هدف نويسنده كه همانا  نظير دست با وسواسى بى
تاريخ رسالت بزرگى .... «: سازد، همانگونه كه خود به صراحت اعالم داشته كه باشد، نزديك مى

. يم كه بايد حقايق را به صراحت به گوش مردم برسانيمما هست. بر دوش نسل ما گذاشته است
بار با آخوندها روشن سازيم، تا ملت ما ديگر سرانجامى  آنان را بيدار و تكليفشان را براى آخرين

ذيالً ضمن توصيه مطالعه اين كتاب آموزنده، . اين چنين كه اكنون گرفتارش هستيم، پيدا نكند
  : إستايم، كه چنين  براى شما خواننده گرانمايه برگزيدهخواندنى و جالب، سطورى از آن را 



من پس از گفتگو با اشخاص مختلف كه چكيدة سخنان تني چند از آنان را بازگو كردم به ... «
اين نتيجه رسيدم كه بر خالف تصورم هيچ يك از آنهايي كه معتقد به امام زمان هستند يا 

اكثر اين افراد بي آنكه مخالف . در ظهور او نيستندتظاهر به اين امر مي كنند، حاضر به شركت 
اعتنائى اين افراد به  در بررسى علل بى. ظهور باشند، به بهانه اي از شركت در آن طفره رفتند

   : مسأله ظهور، به چند نتيجه رسيدم
نخست آن كه اكثر اين افراد مانند آخوندها، به امام زمان به عنوان يك وسيله براى سودجوئى 

 درست همانگونه كه در گذشته بسيارى از كاسبكاران و به خصوص بازاريان به ،كنند اه مىنگ
رفتند كه مردم آنها را حاجى خطاب كنند تا بهتر بتوانند سر مشتريان خود كاله  مكه مى
دوم اين كه اقامت در يك كشور مرفه و آزاد جهان در اعتقادات مذهبى اين افراد تأثير . بگذارند
اينان ديگر به فكر آن نيستند كه براى رفاه و آسايش و امنيت خود دست به  .ستگذاشته ا

: به قول يكى از همين اشخاص كه به صراحت گفت. دامان موهوماتى مانند امام زمان بزنند
. خورد كه گرفتار ظلم و ستم و جور و جفاى نمايندگانش هستند امام زمان به درد مردمى مى«

هايشان  ست بعد از ظهورش براى مردم بياورد، در كشورهاى غربى، دولتآنچه امام زمان قرار ا
  ...»...اند براى مردم خود فراهم كرده

***  
  

  تاب از دكتر شاهرخ احكاميمعرفي ك
  )امريكا( ميراث ايران

   ظهور
  حكايت من و امام زمان

ت خوان ، هف)بهشت(خيام و آن دروغ دالويز : از هوشنگ معين زاده تا به حال كتاب هاي 
، آنسوي سراب، آيا خدا مرده است؟ و بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد را )دوزخ(آخرت 

  .خوانده ايم
  : مي نويسد » ظهور، حكايت من و امام زمان« هوشنگ معين زاده در مقدمه كتاب تازة خود
 مملكتي      امام زمان يا هر امام ديگر، اگر به دنبال. ايران متعلق به من و هموطنان من است

  .....مي گردد، بهتر است به همان كشوري برود كه در آنجا زاده شده است
تمام اديان و مذاهب هر كدام يك مهدي موعود در مسائل ايماني براي پيروان : او مي نويسد 

وظيفه و مسئوليت اين مهدي ها نيز مانند خدا از يك سو مدد رساني به . خود در نظر گرفته اند
ي فرو مانده در مشكالتشان مي باشد و از سوي ديگر در رفع ظلم و ستم يار و ياور انسان ها

با اين تفاوت كه آنها بر خالف خدا كه اين مسائل را به روز قيامت و . انسان ها قلمداد مي شود



دوران پس از مرگ حواله داده است، ظاهراٌ در زمان حيات و در دنياي خاكي انسان انجام 
  .خواهند داد

پيروان همه مذاهب در . مهدويت در همه اديان و مذاهب وجود دارد... ر جاي ديگر مي نويسد د
اعماق وجود خود و در زماني كه از دست ظالمان و ستمگران كارد به استخوانشان مي رسد، 

  :كتاب مي نويسد » پايانه«و باالخره در . آرزوي ظهور يك منجي را مي كنند
 يك حكايت بود، حكايتي كه در گوشة دور افتادة غربت و تنهايي و آنچه در اين دفتر خوانديد

در اوج نگراني از آيندة مبهم ميهنم در عالم خيال با بهره گرفتن از انديشه هاي آرمان خواهي 
سعي و كوشش من اين بود كه راهي هر ..... خود بدان پرداخته و براي هم ميهنانم نوشته ام

ان ارائه كنم، با اين اميد كه شايد از مسير اين خيال پردازي ها چند خيالي به پيشگاه ملت اير
  .كوره راهي به سوي واقعيت گشوده شود

***  
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   معرفي كتاب-3

  1231در كيهان لندن شماره 

  حكايت من و امام زمان
  نوشته هوشنگ معين زاده

اين . كتاب تازه هوشنگ معين زاده اخيراٌ روانه بازار شده است» كايت من و امام زمانح«
انند ديگر نوشته هاي هوشنگ معين زاده در قالب يك داستان تخيلي تدوين شده، كتاب كه م

به ماجراي وجود حجت ابن الحسن، امام زمان شيعيان مي پردازد و اختالفاتي را كه در اين 
  .زمينه وجود دارد تشريح مي كند و اسناد و اطالعات تازه اي را در اختيار خواننده قرار مي دهد

خواننده با . لي همچنين داستان ظهور امام زمان را شرح مي دهداين ماجراي تخي
خواندن داستان ظهور در مي يابد كه امام زمان هنگامي كه ظهور كند دست به چه اقداماتي 



خواهد زد، چگونه انتقام خاندان و قبيله خود را از خاندان بني اميه و بني عباس مي گيرد و 
  . سراسر جهان برقرار كندباالخره چگونه مي خواهد عدل را در

كتاب نيز مانند نوشته هاي اين «: هوشنگ معين زاده در باره كتاب تازه خود مي گويد 
 سعي گرديده كه رمانبا اين تفاوت كه در اين . به صورت رمان نوشته شده استپيشين من 

 تا شايد هي جلوي پاي ملت ايران گشوده شودميان عالم خيال و دنياي واقعيت پلي ايجاد و را
  به ما تلقين و تحميل اعتقادات ديني و مذهبي خرافاتي را كه در قالب به اين طريق بشود

به اين منظور، ضمن  اين كه بسياري از حقايق مربوط به . جدا سازيمكرده اند از باورهاي خود 
يف شده  تعربه گونه اي كهنيز نماد اعتقادي شيعيان امام زمان مطرح و بازشكافي مي شود، اين 

 و  است انجام مي گيردمردميعني ظهوري كه مورد تمناي . ، به صحنه كشيده مي شوداست
ظهور امام زمان نيست، بلكه بيدار شدن و مردم ايران شود كه چارة درد عمالٌ نشان داده مي 

  . خرافات استز واقعيت ها و جدا شدن و دوري گرفتن از آگاهي يافتن ا
ياري بر اين باورند كه با خرافات نمي شود به رويارويي خرافات با اينكه بس: او مي گويد 

ندر نسل با آن اما باور ديگر اين است كه بهترين راه براي خرافه زدايي مردمي كه نسل ا. رفت
 است تاريك و سراسر توهماتدنياي  آنها به درون اين  خو گرفته اند، بردنزندگي كرده و بدان

  . گ بناي باورشان بر چه موهوماتي نهاده شده استتا به چشم خود ببينند كه سن
به عنوان مثال، وقتي شريعتمداران مذهب شيعه به ما مي گويند كه براي ايجاد و 

 يا وقتي به مردم اينطور تلقين مي هي جز ظهور امام زمان وجود ندارد،گسترش عدل و داد، را
. ت الهي بدانندل كنند و آن را مشيحمشود كه تيره بختي خود را بايد تا زمان ظهور بپذيرند و ت

عدل و داد شود بايستي به اين باورمندان به گونه اي قبوالند كه بدون ظهور امام زمان نيز مي 
 چنانكه در بسياري از كشورهاي ديگر كه آنها هم در  كرد و از مزاياي آن برخوردار شد،ايجاد

انسته اند عدل و داد و رفاه و آسايش و آئين خود امام زماني دارند، بدون ظهور امامشان تو
نمي توانيم عدل و داد ، رفاه و آسايش داشته  ما چراپس . امنيت و غيره را براي خود بر پا كنند

 طبيعي ماست، بايستي منتظر باشيم؟ براي چه ما براي داشتن چنين مزايايي كه  حق و حقوق
  »ظهور امام زمان باشيم؟

 را از چهارده سال قبل آغاز كرده و با نخستين كتاب هوشنگ معين زاده نوشتن كتاب
طي اين . به سرعت در رديف نويسندگان پر طرفدار جاي گرفت» خيام و آن دروغ دالويز«خود

   .مدت معين زاده چندين كتاب ديگر را در همين زمينه نوشته و به عالقمندان عرضه كرده است
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 ".و خواند ، يكي از كارهايي است كه كمتر همانندش را مي توان يافت، ديد"ظهور"
ناچار بسياري واژه هاي تازي  كه بد بيارانه و شايد به(ي ئعين زاده در يك داستان سرايي روام

بدين گونه كه با كلك روانش، . كارستاني ؛ كاري كرده است) جاي دادهيا عربي را نيز در خود
 .ساخته و پرداخته نيست رواني به پژوهشي ژرف بخشيده است كه از هر كسي

ناتوانايي هايش را باز كرده  ظهور در زباني داستاني پرونده ي ياري خواهي انسان در هنگام
 .است و به چند و چون آن مي پردازد

را شايد بتوان در  ؛ كسي كه مانند هر كس نمي تواند باشد؛"كسي مي آيد"ديده جاي پاي؛ پ
است همگاني و يا  ، واژه اي"سوشيانت" يا "سوشيانس"چرا كه . فرهنگ خود جستجو كرد

سوشيانس به كس و  .زرتشتي جايي براي خود دارد« است كه در آيين) معرفه(نامي عام 
مي روند و كارهايي  زندگي خويش به راه راست و اشوييكساني گفته مي شود كه در درازاي 

 نگاه كنيد به نوشته اي از  در باره ي واژه ي اشو،(اشويي مي كنند و جهان و جهانيان را شاد 
ه و همگاني را ويژه و فداران، اين واژه ي معر در درازاي زمان، دكان). مازيار قويدل به همين نام
  .به راه انداختند به درازاي هزاران  دستگاهيتر وفو د خاص و نكره نماياندند

سده ها و هزاره رفته  ، نگريسته كه در درازاي"كسي مي آيد"ظهور از دريچه اي به پديده ي 
 .است هيچ كس ديگري چنين توانايي ديدي را از خود به نمايش نگذاشته
ي و شيوايي نان به روانرا چ معين زاده نگاه به تاريخ و نگاه تاريخي خود در زمينه ي نوشتاريش

و نوشتار از ارزش و ژرفاي آنچه  ذارد كه گاه خواننده دلبسته داستانگدر دسترس خواننده مي 
 .شود  به دور مي ماند و غافل مي در پيش روي دارد

ويژه اي را كه در چنين  نوشته هايش نيز توانايي  اگر چه پيش از اين و در ديگر معين زاده
گذشته اش نيز فراتر نهاده است و  ان داده، در ظهور پا را از آن ويژه كاريزمينه هايي دارد نش

  .مي كشيد بدون بد گويي و ناسزا بسياري از باورها را به چالش
را مي ستايد و از ديگر  ظهور از يك سو با ريز بيني و نكته سنجي، خردورزي و باور خردورزانه

 حاكم زورمند بي  نادان و راس از جمهور خرابه پروري را بدون ه فرسوده سرايي و ،سو
پژوهشي خواندني و ماندني بايد  ظهور نه به مانند داستان كه به مانند. سرانجام مي خواند

 ....خواند و به ديگران شناساند
  
  
  



  
   كتابدر بارة

  ظهور

  حكايت من و امام زمان
  هوشنگ معين زاده

 يت سال پيش با دروغ آشكار مرد رند هزار و دويساز ظهور او ء امام زمان و قصهءافسانه
 صفوي به ايرانيان ء با پيدايش سلسلهاز قبيلهء بني اسد پا گرفت وبنام عثمان بن سعيد عمري 

چنان با سرنوشت مردم ايران گره خورده كه تا به امروز اين افسانه از آن تاريخ . تحميل شد
  : گشودن آن به سادگي ممكن نيست، مگر به دو صورت 

با او روشن شود كه خود اين ايران ين كه امام زمان ظهور كند تا تكليف مردم نخست ا
 ايران از خواب مردمديگر اين كه . امر چه از نظر عقلي و چه از باب شرعي غير ممكن است

، نجات پيدا هستنددروغي كه گرفتارش اين غفلت هزار ساله بيدار شوند تا بتوانند از چنبرة 
  .كنند

به آن »حكايت من و امام زمان: ظهور«ئوس مسائلي است كه در كتاب  رءدو مورد فوق
 به خرافات مذهبي ارتباط پيدا مي كند، به عالم بخش مربوط به ظهور كه. ه استپرداخته شد

 امامظهور فراهم گرديده و الزمهء  ترتيبات قالب يك حكايت تخيليخيال سپرده شده و در 
 و خود ببينند كه در آن صورت چه اتفاقاتي رخ خواهد داد تا باورمندان به چشم ظاهر مي گردد

برخورد و واكنش آخوندهايي كه مدعي نمايندگي امام زمان هستند، نسبت به او چگونه خواهد 
  .بود

در بخش مربوط به بيداري و آگاهي مردم نيز با آشكار كردن حقايق تاريخي، نقل و قولها 
ت دروغ آنهايي كه زمان گفته اند، بازگو مي شود تا ماهيو روايات مكتوب و هر آنچه به نام امام 
در عين حال، كوشش شده تا راهكار برون رفت از اين . اين امام را ساخته اند روشن گردد

راهكاري كه مي تواند الگويي .  ارائه گرددهسرنوشت مختوم نيز در البالي صحنه هاي مربوط
ي از اوضاع وانفسايي كه  اين دروغ و رهايشي ازخسارت هاي ناباشد براي نجات مردم ايران از 

  .گرفتارش هستندهم اكنون 
با اين . به صورت رمان نوشته شده استپيشين من كتاب نيز مانند نوشته هاي اين 

هي  سعي گرديده كه ميان عالم خيال و دنياي واقعيت پلي ايجاد و رارمانتفاوت كه در اين 
دين و  خرافاتي را كه در قالب د به اين طريق بتوانشاي. جلوي پاي ملت ايران گشوده شود

نماد به اين منظور . سازيمدور خود اعتقادي  به ما تلقين و تحميل كرده اند از باورهاي مذهب
يعني ظهوري كه .  به صحنه كشيده مي شود است تعريف شده شيعيان به گونه اي كهادي



                                                                                                                                                                                                                                                 
ظهور امام مردم ايران شود كه چارة درد  تا عمالٌ نشان داده  است انجام مي گيردباورمندانناي 

ز واقعيت ها و جدا شدن و دوري گرفتن از زمان نيست، بلكه بيدار شدن و آگاهي يافتن ا
  . خرافات است

اما باور . ي خرافات رفتبا اينكه بسياري بر اين باورند كه با خرافات نمي شود به روياروي
 زندگي خرافاتندر نسل با ديگر اين است كه بهترين راه براي خرافه زدايي مردمي كه نسل ا

 است تا به چشم خود تاريك توهماتدنياي  شان به درون  خو گرفته اند، بردنكرده و بدان
  . ببينند كه سنگ بناي باورشان بر چه موهوماتي نهاده شده است

، وقتي شريعتمداران مذهب شيعه به ما مي گويند كه براي ايجاد و به عنوان مثال
 يا وقتي به مردم اينطور تلقين مي هي جز ظهور امام زمان وجود ندارد،گسترش عدل و داد، را

شود كه تيره بختي خود را بايد تا زمان ظهور بپذيرند و تحمت الهي بدانندل كنند و آن را مشي .
عدل و داد توان ن به گونه اي قبوالند كه بدون ظهور امام زمان نيز مي بايستي به اين باورمندا

 چنانكه در بسياري از كشورهاي ديگر كه آنها هم در  كرد و از مزاياي آن برخوردار شد،ايجاد
آئين خود امام زماني دارند، بدون ظهور امامشان توانسته اند عدل و داد و رفاه و آسايش و 

 داشتن چنين مزايايي كه حق و حقوق ما براي چراپس . خود بر پا كنندامنيت و غيره را براي 
  طبيعي ماست، بايستي منتظر ظهور امام زمان باشيم؟ 

 دين و تحت لواي  ماننگاه ما در اين كتاب فقط اين نيست كه ثابت كنيم شريعتمداران
كه سعي گرديده مذهب با ما خدعه مي كنند و با مشتي خرافات ما را به گمراهي مي كشند، بل

كه به هم ميهنان خود راه نجات از اوضاع وانفساي كنوني را نيز نشان دهيم و از آنها بخواهيم 
كي باشند، نه اين كه به  خود متّتوانايي هايكه براي بهبود و سالمت زندگي خود به همت و 

  .اميد موهومات بنشينند و منتظر باشند كه دستي از غيب برون آيد و كاري بكند
 امامي كه قرار است آشنا سازيم كه آن حقيقتاين مردم را با  هدف ديگر ما اين است كه

 هزار و ،بياورد ارمغان و عدل و داد را برايمان بهبا ظهور خود اوضاع نا بسامان ما را رو به راه 
اگر هزاران سال ديگر هم منتظرش باشيم، به هزار و . كرده استدويست سال است كه ظهور ن

ديگر اين كه چه كسي به ما تضمين مي دهد كه . گرفت نخواهد ي انجامظهورچنين يل يك دل
 كه پيش از او  رابا ظهور ايشان اوضاع ما بهبود خواهد يافت؟ مگر ملت ما عملكرد نواب اين امام

 نديده اند؟ آنها چه گلي بر سر ملت ما زده اند كه بايستي و به حكومت هم رسيده اند،آمده 
ر امامشان باشيم؟ مگر نديديم كه خميني و  خامنه اي كه هر دو از اعقاب خاندان او منتظر ظهو

ند؟ آيا اين درست است كه با ه اهستند و خود را نايبان وي قلمداد كرده اند، با ملت ما چه كرد
 مطرح است تازه اين پرسش هم باشيم؟ آقايان اجداد اين انتظارچشم همچنان  تلخ ءاين تجربه
وابسته يك امام زمان عرب   ظهور گفته است كه سرنوشت ملت ما بهمجوزيي به چه كه چه كس

فقط براي مردم مملكت ش مسلمانانبندگان  عرب خود را در ميان همهء امام زمان است؟ آيا خدا،



و به جاي هستند  ملت برگزيده خدا ،ما در نظر گرفته است؟ آيا ملت ايران نيز مانند قوم يهود
را وعده داده عرب  امام زمان  يك، به ملت ايران هم به قوم يهود وعده دادهودي كهارض موع
  است؟

امام زمان عرب و نمايندگان عرب متوسل شدن به  نهايت اين كه آيا بهتر نيست به جاي 
 چون تنها ايرانيان اني بروند كه حداقل ايراني باشند،تبار او، مردم ايران به دنبال كسي يا كس

باشند نه بازماندگان اعرابي كه براي غارت و چپاول به مي ر سعادت ملت خود  به فكهستند كه
ايران آمده بودند؟ اينها و بسيار مطالب ديگر در اين كتاب مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 

  . گرفته و آنچه شرط بالغ است نيز گفته شده است
نوشت مردم ايران را با ، سرالزم به تكرار است كه از قرن هاي پيش، آخوندهاي شيعه

ا ملت ايران  تا اين حضرت ظهور نكند يچنان گره زده اند كه ظهور او و قصهء امام زمان افسانهء
ان كم نگردد،  شوم آخوندها از سر مردم ايربيدار و آگاه نشوند، بخصوص تا وقتي كه سايهء

كليف ملت ما با اين امام و بايستي ت. رفاه و رهائي خود را پيدا نمي كند راه جامعهء ايران هرگز
كساني كه خود را نواب و نمايندگان او قلمداد مي كنند براي يك بار و براي هميشه روشن 

  . اميد است كه در عالم واقع نيز انجام بگيردگرفته ،انجام در عالم تخيل كاري كه . گردد
 بخش تخيالت و ميان دواين كتاب را بخوانند و در با دقت ما  فهيم هم ميهنان !اي كاش

شده مان ارائه  واقعيت ها و تفكيك آنها از هم، به راهكاري كه در اين زمينه براي نجات ملت
  .  شايد اين راهكار و نظاير آن بتواند در رهايي ملت ما موثر واقع شود. ، توجه مبذول دارنداست

   هوشنگ معين زاده- 1387ه مهر ما:                                                      پاريس 
  

 

  
  
  
  
  

 

  
  


