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 جزیرةالعرب به یهود هجرت
 

. دارد جودو گوناگوني نظرات جزیرةالعرب از مناطقي به یهودیان کوچ علت و پيشينه دربارة

 داده، اختصاص آنان اشعار و یهودیان به را خود األغاني کتاب از صفحاتي که اصفهاني ابوالفرج

 مطلب این تفصيل وي. است مربوط( ع)موسي حضرت دوران به حجاز در یهود حضور است معتقد

 :که است آورده گونهاین را

 از لشکري( ع)موسي. کردندمي ستم مردم به که بودند عماليق نام به گروهي حجاز اولية ساکنان

 به اسرائيلبني لشکر. نگذارید زنده را آنان از کسي فرمود و فرستاد آنان جنگ به را اسرائيلبني

زیبایي جهت به را حاکم فرزند تنها ميان این در. رسيدند پيروزي به آنان همة کشتن با آمده حجاز

 به اسرائيلبني و بود کرده وفات( ع)موسي ند،بازگشت شام به چون. بردند خود با و نکشتند اش

 از لذا. ایدکرده سرپيچي فرمان از و آورده زنده را نفر یک چرا که کردند اعتراض لشکریان این

 در و گردیمبرمي حجاز به گفتند دیدند چنين که لشکریان. کردند جلوگيري وطنشان به آنان ورود

 مسکن آنجا در و آمدند یثرب اطراف به پس. کنيممي سکونت جنگيدیم ایشان با که گروهي محل

بني و نضيربني کردند، قمع و قلع را اسرائيلبني کرده، غلبه شام بر روميان که گاهآن. گزیدند

 ساکن آنجا در و آمدند حجاز در خود کيشهم دوستان نزد گریخته، شام از بهدلبني و قریظه

  1.شدند

 عمر با را آن و نپذیرفته را آن سهيلي 2یافته شهرت حدودي ات منابع در داستان این که آن با

مي گزارش این به اشاره با نيز معاصر نویسندگان از یکي 3.داندمي نامتناسب( ع)موسي حضرت

 گزارش این در البته4. است افسانه با آميخته حجاز به یهودیان از گروه اولين ورود تاریخ: نویسد

 یا کند تأکيد افراد همة کشتن بر خدا پيامبر که این کند؛ ایجاد یديترد تواندمي که هست مطالبي

 .نيست افسانه به شباهتبي کنند؛مي اعتراض اسرائيلبني مؤمنان ماندمي زنده نفر یک وقتي

 ویراني و شام به روميان غلبة شده، ذکر عربي جزیره به یهودیان مهاجرت براي که دیگري عامل

 اشاره آن زمان به ولي آمده ابوالفرج گزارش دوم بخش در موضوع این. است آنان کشتار و معبد
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 به اسرائيلبني کرد حمله المقدسبيت به بختنّصر وقتي گویندمي طبري و بالذري. است نشده

 .اندکرده ذکر ميالدي هفتاد سال را روميان حملة زمان هم برخي کرد کوچ حجاز

 پيامبر ظهور از یهود آگاهي آن، و شده ذکر هودیانی کوچ براي دیگري علت اسالمي منابع در

 : کندمي روایت( ع)صادق امام از ابوبصير. است نقطه این در آخرالزمان

. است احد و عير کوه دو ميان( ص)محمد هجرت محل که بودند خوانده خود هايکتاب در یهود

  5.شدند ساکن کنارش در یافته را هاآن که این تا افتادند راه کوه دو این وجويجست در پس

 : فرمایدمي که بقره سورة 98 آیة به توجه با روایت این

 .دادندمي را موعود پيامبر همراه به خود پيروزي وعدة عرب با درگيري هنگام یهودیان

 قرآن از زیادي آیات این، بر عالوه. باشد منطقه این به یهود کوچ براي توجهي قابل دليل تواندمي

 6.دارد اشاره پيامبر به نسبت هودی شناخت به

 

 

 انتظار از پس انکار

 پيشگویي بر مبني خود پيشين هايگفته انکار ،(ص)خدا رسول بعثت از پس یهود هاياقدام از یکي

 از پيش طوالني مدتي یهود، قوم که نيست تردید جاي مطلب این در. بود آخرالزمان پيامبر ظهور

 رسالت به قریش ميان در که بود فردي مطابق آن هاينشانه که دبودن پيامبري منتظر اسالم، ظهور

 گفتيم،مي ما که کسي گفتند و ندانستند خود موعود پيامبر را او دالیلي به جهودان ليکن شد مبعوث

 یهودیان که حالي در بود( ص)محمد حضرت بودن اسماعيلي انکار، اصلي دليل. نيست( ص)محمد

 از موعود پيامبر که بودند گمان این بر آنان سخن، دیگر به. داشتند را اسحاق نسل از پيامبر انتظار

 یهود حسادت. شد ظاهر عرب قوم از( ص)اسالم گرامي رسول که حالي در بود خواهد اسرائيلبني

 آنان نژادپرستي اصل و موضوع همين از ناشي ـ شده اشاره آن به هم قرآن آیات برخي در که ـ

 شناخت، کودکي در را( ص)خدا رسول مسيحي، راهب بحيرا، وقتي: نداگفته هم مورخان. است

 : گفت و کرد منع شام به سفر ادامه از را ابوطالب

 و باشد اسرائيلبني از موعود پيامبر خواهدمي یهود و است عرب او چون دار برحذر یهود از را او

  7.کندمي حسادت او به

 چندان که هست یهودیان دست به نوجواني یا کودکي در پيامبر ترور نقشة از دیگري هايگزارش
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 شباهت بيشتر افسانه به که هست مطالبي هاروایت این در چون کرد، اعتماد هاآن به تواننمي

 9.دارد

 نظر به. نيست دست در گزارشي هجرت از پيش ،(ص)خدا پيامبر به نسبت یهودیان مقابلة و انکار از

 سوي از اثباتي و رد نداشتند رقيبي مدینه یهود و بوده مکه در حضرت آن که زماني تا رسدمي

 یهودیان و آمد مدینه به اسالم که هنگامي اما. است نداشته وجود ایشان رسالت به نسبت آنان

اقدام به دست نداشتند، را خدا پيامبر از پيروي بناي طرفي از و دیدند خطر در را خود موقعيت

 انصار یهودیان و یهودي قبایل از اسالم دشمني آغاز اسحاقابن. زدند نظامي سپس و تخریبي هاي

 8.است برده نام را

مي خود فرزندان همچون را آخرالزمان پيامبر آنان، علماي خصوص به یهود قوم که آن با

 کسي او گفتند و کردند انکار را حضرت آن بودند، آگاه او هاينشانه و صفات از و 11.شناختند

 نشان است آمده تفسيري و تاریخي منابع در که زیر هايگزارش. ایمبوده انتظارش در ما که نيست

گفته طرفي از و زنند باز سر( ص)خدا رسول پيروي از داشتند تصميم جهودان که است مطلب این

 : کنند توجيه ايگونه به را خود قبلي هاي

 پيامبر با و آمد در اسارت به خيبر نبرد از پس که اخطب بن حُيي دختر صفيه از اسحاق ابن. 1

 :که است کرده روایت کرد، ازدواج

 آن نزد روز یک دمسپيده عمویم و پدر گزید مسکن قبا در و کرد هجرت مدینه به خدا رسول وقتي

 ولي دویدم آنان سوي به معمول طبق. برگشتند زیادي خستگي با بعد، روز غروب و رفتند حضرت

 بزرگي اندوه در چون نکردند، توجهي داشتند،مي دوستم بيشتر ودخ دیگر فرزندان از که من، به

 را انتظارش ما که) است همان( خدا رسول) او آیا: گفت پدرم به ابویاسر عمویم. بودند رفته فرو

: گفت کردي؟ تطبيق و شناختي را او آیا گفت عمویم. قسم خدا بهآري،: گفت پدرم ؟(کشيدیممي

 زنده تا قسم خدا به: گفت پدرم گذرد؟مي چه دلت در و کرد واهيخ چه پس گفت ابویاسر آري،

  11.کرد خواهم دشمني او با باشم

 : است گفته دیگري جاي در اسحاق ابن

 ميان از را پيامبر خداوند چون بودند، عرب به نسبت یهودیان حسودترین ابویاسر برادرش و حيي

مي تالش اسالم از مردم کردن دور براي ستندتوانمي که آنجا تا نفر دو این. برگزید گروه این

 13.شد نازل آنان دربارة هم 12بقره سورة 118 آیة. کردند
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مي خزرج و اوس به اسالم از پيش یهود، که اندآورده عباس ابن از نقل به مفسران و مورخان. 2

 خود سخن حضرت آن شدن مبعوث از پس اما 14.کرد خواهيم غلبه شما بر پيامبر واسطة به گفتند

 خود چون آورید اسالم و کنيد پيشه تقوا گفتند آنان به براء بن بشر و جبل بن معاذ. کردند انکار را

 مبعوث گفتيدمي و کردیدمي وصف ما براي را( ص)محمد بودیم مشرک ما که زماني در شما

 سخن او از هک کسي: گفت یهودي مشکم بن سالم. شد خواهيد پيروز ما بر او واسطة به و شد خواهد

 آیة اینجا در 15.است نياورده باشد، شده شناخته ما براي که چيزي و نيست( ص)محمد گفتيممي

 : فرمایدمي که شد نازل بقره سورة 98

( تورات هايپيشگویي) بود ایشان نزد را آنچه آمد، خدا سوي از کتابي یهودیان براي که هنگامي

. کردندمي پيروزي طلب( خزرج و اوس) کافران بر امبر،پي واسطة به هم آنان خود و. کرد تصدیق

 16.باد کافران بر خدا لعنت پس. ورزیدند کفر شناختندمي آنچه به اما

 : که است شده نقل انصار برخي از دیگري گزارش در. 3

 که ما ميان پيوسته که بود این ـ الهي رحمت و هدایت بر عالوه ـ شد ما آوردن اسالم باعث آنچه

 به: گفتندمي شدندمي ناراحت ازما آنان وقتي. داشت وجود نزاع کتاب اهل یهود با بودیم مشرک

 ارم و عاد قوم چون را شما و جنگيد خواهيم شما با او همراه ما و شد خواهد مبعوث پيامبري زودي

( ص)خدا رسول که همين اما شنيدیم؛مي یهودیان از فراوان را سخن این ما. کشت خواهيم

 بقره سوره 98 آیه آنان و ما دربارة پس. شدند کافر آنان آوردیم، ایمان او به ما و شد يختهبرانگ

 17.شد نازل

 : گوید انصاري سالمه بن سلمه. 4

 ما قبيلة افراد مقابل در روزي. کردمي زندگي یهودیان از یکي ما، همسایگي در اسالم، از پيش

 که او مخاطبان. گفت سخن جهنم و بهشت و الهي ةمحاسب و شدن برانگيخته و قيامت از و ایستاد

 از پس و کردند تعجب او گفتة از نداشتند قبول را مرگ از پس زندگي و بودند پرستبت و مشرک

 مبعوث سرزمين این در که پيامبري: گفت یهودي چيست؟ تو حرف نشانة گفتند او، از پاسخ و پرسش

 اشاره بودم بقيه از ترکوچک که من به او آید؟مي کي گفتند(. کرد اشاره مکه سمت به و) شودمي

( ص)خدا رسول که گاهآن گوید سلمه. کرد خواهد درک را او بماند زنده این اگر: گفت و کرد

. نياورد ایمان حسد و کينه روي از بود زنده هنوز که یهودي آن و آوردیم ایمان او به ما شد مبعوث

 من که نيست کسي این، ولي بله گفت گفتي؟مي را سخنان نآ که نبودي تو آیا! تو بر واي گفتيم
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 19.گفتممي

 : است شده گفته قریظه بني از برخي آوردن اسالم دربارة. 5

 بود اياندازه به او مقام. آمد قبيله این نزد شام از هيبان ابن نام به شخصي اسالم، از پيش اندکي

 آیا»: گفت یهودیان به خود مرگ از پيش وي. یدبارمي باران و کردندمي استقسا او واسطة به که

 این به»: گفت. تريآگاه خود گفتند« آمدم؟ خشک زمين به خيز،حاصل سرزمين از چرا دانيدمي

 اميد. کندمي هجرت آبادي این به و است نزدیک زمانش که ببينم را پيامبري ظهور تا آمدم جا

 آوردن ایمان در دیگران مبادا است، نزدیک او انزم اکنون. کنم پيروي او از و شود مبعوث داشتم

 دوستان به بودند سنکم که سعيه خاندان از نفر سه قریظه،بني نبرد هنگام« ...جویند سبقت شما بر

. نيست او گفتند یهودیان« .گفتمي هيبانابن که است پيامبر همان این قسم خدا به»: گفتند خود

 پایين هاقلعه از گاهآن« .صفات و ها نشانه همان با هموست، مقس خدا به چرا»: گفتند نفر سه این

  18.آوردند اسالم آمده

 : نویسدمي خبر این در تردید با مرتضي جعفر عالمه

 و است برده قریظهبني نبرد از پيش سال هجده حدود یعني اکرم رسول بعثت از پيش هيبان ابن»

 به تا باشند داشته سال ده کم دست زمان آن در سعيه فرزندان باشد،باید درست روایت این اگر

 و شد خواهد سال سي نزدیک  قریضه بني نبرد هنگام در آنان سن پس. ببرند پي او کالم اهميت

 «.اندشده یاد نوجوان روایت، در که آن حال

 این در« احداث و شباب فتيه،» تعبيرهاي که این مگر نيست گریزي کرده محقق این که ازاشکالي

 .بدانيم درست چهل تا سي سنين بر را رشگزا

 ...دارد ادامه

 

 :هانوشتپي

 .343ص،22جاألغاني،. 1

،1ج الوفا، وفاء ؛64ص النفسيه، األعالق ؛111ص ،2ج خلدون، ابن تاریخ ؛17/8 خروج، سفر. 2

 .158ص

 .281ص ،4ج األنف، الروض. 3

 .61ص اليهود، و( ص)محمد. 4
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 نيز 161 و 157ص ،1ج وفاءالوفا، در ؛311ص ،1ج البيان، مجمع ؛318ص الکافي، من الروضة. 5

 .است آمده باره این در گزارشي

 .157 آیه( 7) اعراف و 21 آیه( 6)انعام ،146 آیه( 2)بقره: ک.ر نمونه براي. 6

 اما بپذیریم را بحيرا داستان اصل که است صورتي در این البته. 123ص ،1ج الکبري، الطبقات. 7

 .«313ص نبوي، سيره منابع بررسي و نقد». دانندمي نادرست را داستان این ققان،مح از برخي

 .123 و81ص ،1ج الکبري، الطبقات. 9

 .513ص ،1ج هشام، ابن سيره. 8

 خود فرزندان همچون را پيامبر کتاب، اهل» که است شده تکرار جمله این قرآن از آیه دو در. 11

 خوبي به آنان براي حضرت آن خصوصيات پيشين، کتب هايپيشگویي به توجه با یعني« شناسندمي

 .«انعام 21 و بقره 146 آیة» است روشن

 .518ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 11

 تبيّن ما بعد من أنفسهم عند من حسداً کفّاراً إیمانکم بعد من یردّونکم لو الکتب أهل من کثير ودّ. 12

 کفر به ایمان از را شما دارند دوست دارند که حسادتي روي از کتاب اهل از بسياري الحقّ؛ لهم

 .است روشن برایشان حق آنکه با بازگردانند

 .646ص ،1ج الکبير، التفسير ؛353ص البيان،مجمع ؛549ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 13

 که بري( ص)محمد حق به را تو خدایا: کردندمي دعا گونه این یهودیان که کرده نقل سيوطي. 14

 ،1ج درالمنثور،» کن پيروز گروه این بر را ما بفرستي ما براي آخرالزمان در ايادهد وعده ما به

 .«186ص

 المغازي، به نمونه براي است، کرده اعتراف( ص)اکرم پيامبر رسالت به بارها شخص، همين. 15

 .شود مراجعه 369ص ،1ج

 کفروا الّذین علي فتحونیست قبل من کانوا و معهم لما مصدق اهلل عند من کتب هم جاء لمّا و. 16

 التبيان، ؛547ص ،1ج هشام، ابن سيرة». الکافرین علي اهلل فلعنة به کفروا عرفوا ما جاءهم فلمّا

 .«186ص ،1ج درالمنثور، ؛365ص ،1ج

 .579ص ،1ج البيان، جامع ؛211ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 17

 .187ص ،1ج درالمنثور، ؛467ص ،3ج احمد مسند ؛212ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 19

 .213ص ،1ج هشام، ابن سيره. 18
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----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  فراماسونري فلسفه:عنوان

  

 آن، پنهان عالئم و مفاهيم. است الحادي اعتقادي اصول فراماسونري خاستگاه که دریافتيم تاکنون

 تعارض در توحيدي مذاهب با آن اصول سبب همين به. دهندمي قرار تأیيد وردم را موضوع این

 رتبهعالي هايماسون مخصوص که ايمحرمانه نوشته در آمریکایي مورخ ،«هاوارد مایکل». است

 :نویسدمي است

 این اگر. است نهفته فراماسونري« رموز» در سؤال این پاسخ است؟ فراماسونري منتقد مسيحيت چرا

 نخواهد درک قابل نيستند مطلع آن فلسفة از که کساني براي گيرد قرار عموم دسترس در وزرم

 در. است پایين کنند، درک را رموز معناي نيز لژها اعضاي از بسياري اینکه احتمال حقيقت در. بود

 هایيماسون اند،رسيده سازمان باالي درجات به که کساني درميان فراماسونري، دروني محفل

 اعصار از که دانندمي ميالد از پيش دوران به متعلق و کهن سنت وارثان را خود که دارند ودوج

 1.است شده منتقل آنها به تواتر به پيشين

 نکدت» اعظم، ماسون. دارندمي نگه مخفي اعضا سایر از را خود خاص دانش رتبهعالي هايماسون

 :نویسدمي باره این در« اجران

 آن در که است خيریهنيمه ـ مذهبينيمه سازمان نوعي فراماسونري کنندمي نگما هاماسون بعضي

 هدف کنندمي فکر دیگر ايعده. ببرند لذت و باشند داشته پسندیده اجتماعي ارتباطات توانندمي

 فراماسونري کنندمي گمان ايعده باز. کند ترخوب را خوب هايانسان که است این فراماسونري

 آشنا ما خاص زبان نوشتن و خواندن نحوه با که کساني خالصه طور به. است زيساشخصيت محل

 .کنندمي درک شکل این به را تماثيل و نمادها معناي نيستند،

 شوند وارد آن در عميقاً قادرند که هاماسون از اندکي عده آن براي آن اهداف و فراماسونري

 و راه واگذاردن یعني دوباره؛ تولد و آغاز شده، فاش دانش یعني فراماسونري. است متفاوت کامالً

 و ساده رمزگرایي پس در...  تراصيل و ترباشکوه جدید زندگي یک به ورود و کهنه زندگي رسم

 و روحاني زندگي به کنندمي کمک ما به که دارند قرار مکاشفات ايدسته فراماسونري، ابتدایي
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 به دستيابي روحاني، زندگي این در بنابراین. یمببر پي خود هستي رموز به و یابيم دست عالي

 شرایط و طبيعت به توانمي که است صورت این در تنها. شودمي پذیرامکان ماسوني روشنگري

 2.برد پي آن در تکامل و رشد

 سازماني را فراماسونري و کنندمي گمان رتبه پایين هايماسون آنچه برخالف عبارات این تأکيد به

 ،«پایک» نوشته مبناي بر. است دیگري گونه به حقيقت پندارند،مي خيریه امور با رتبطم و اجتماعي

 مبدل لباس در فراماسونري صوري چهرة دیگر عبارت به. بشر هستي رموز کشف یعني فراماسونري

 حقيقت در. شودمي ظاهر سازمان این فلسفة ساختن پنهان براي و خيریه و اجتماعي سازمان یک

 .است جامعه همچنين و اعضا بر خود خاص فلسفة مندنظام يلتحم آن هدف

 

  ماسوني منابع در انگاريماده

 و ماده جاودانگي به خویش نياکان همچون امروز هايماسون: ماده مطلق ماهيت به باور( الف

 اند،آمده وجود به جانبي ماده از تصادف برحسب زنده موجودات اینکه و آن بودن غيرمخلوق

. بيابيم را گراماده فلسفي بنيادهاي تفصيلي دالیل توانيممي ماسوني هاينوشته در. دارند ایمان

 : نویسدمي فراماسونري از الهاماتي عنوان با خود کتاب در« ایشينداغ سالمي»

 اجتماعِ جز بشر. اندشده ساخته اتم از غيرزنده و زنده موجودات همة ستارگان، اتمسفر، فضا، کل

. کندمي تضمين را زنده موجودات بقاي ها،اتم ميان الکتریسيته جریان موازنة. نيست هامات اتفاقيِ

 همه ما یعني. شویممي تبدیل هااتم به و گردیمبازمي خاک به ميریم،مي توازن این رفتن ميان از با

مي استفاده ما هاياتم از گياهان. گردیمبازمي انرژي و ماده به و ایمشده ساخته انرژي و ماده از

 دارد، ماهيت یک چيز همه. کنيممي استفاده گياهان از هاانسان ما جمله از موجودات، همة و کنند

 نتيجه به اگر. است شعور و هوشياري صاحب است، تریافته تکامل موجودات سایر از ما مغز چون اما

 نتيجة اراده قوة و نذه احساسات، گانهسه آزمایش یابيمدرمي کنيم نظر تجربي شناسيروان

 . هاستهورمون و مغز قشایي هايسلول متوازن کارکرد

 در. شودنمي نابود چيز هيچ و نيامده وجود به هيچ از چيز هيچ که است پذیرفته گرااثبات علم... 

. کند تعهد و قدرشناسي احساس قدرتي نوع هيچ به نسبت بشر نيست نيازي گفت توانمي نتيجه

 شود،مي متولد چيز همه مجموعه این در. پایاني نه و دارد آغازي نه که است رژيان مجموعة جهان

مي تبدیل و کنندمي تغيير اشيا تنها. شودنمي نابود گاههيچ مجموعه اما ميرد،مي و کندمي نمو
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نمي. است حاکم دائمي تبدیل و تغيير فقط ندارد؛ وجود زوال و مرگ نام به چيزي حقيقتاً. شوند

 نيز غيرعلمي توضيحات. کرد تشریح علمي قوانين کمک به را جهاني راز و  بزرگ سؤال چنين توان

صرف گرا،اثبات علم و منطق مبناي بر. نيستند باطل عقاید و تعصبات خيالي، توصيفات جز چيزي

 3.ندارد وجود روحي مادي، جسم از نظر

 ساگان پوليتزر، لنين، اِنگلس، مارکس، نچو گرایيماده متفکران کتب در توانيدمي را باال نظریات

 . بيابيد مانِد و

 در گرفته صورت علمي هايکشف کمک به نظریات این همة گفت باید ایشينداغ ادعاي جواب در

 به علمي محافل در که« بزرگ انفجار نظریة» نمونه عنوان به. شدند باطل بيستم قرن دوم نيمة

 قوانين» براساس. آمد وجود به عدم از قبل سال هاميليون جهان دهدمي نشان رسيده اثبات

 یک برآیند عالم در موجود توازن و نظم و ندارد را خود سازماندهي قابليت ماده« ترمودیناميک

 از آورشگفت هاينمونه دادن نشان با شناسيزیست علم. است  هوشمند و هوشيار آفرینش

 .کندمي اثبات نموده خلق را همه که خالقي وجود زنده، موجودات

 :دهدمي ادامه چنين ایشينداغ

 ما اصول براساس: کنم بيان اختصار به را هافراماسون تأیيد مورد حقایق و اصول بعضي خواهممي

 ماهيت. آیدمي وجود به انسان سلول نمو و شکل تغيير نتيجه در و شودمي آغاز سلول یک از حيات

 آن به و شودمي آغاز انرژي و ماده آميزش از ندگيز. کرد درک تواننمي را وجود این هدف و

 زیبایي، و خوبي پایانبي افق واال، حقيقتي عنوان به را کائنات بزرگ معمار اگر. یابدمي خاتمه

 را خود شاید نکنيم، مجسم را آن اگر و بپذیریم انسان مطلوب کمال و مقام ترینعالي و تکامل اوج

 4.مباشي داشته نگه درامان تعصب از

 :دهدمي ادامه ایشينداغ

 نيابت به و...  کند تربيت را مردم دارد وظيفه گرفته قرار عقاید و اصول این تعليم تحت که ماسوني

 5.دهد انجام را خود کار آنها تمایل بدون حتي و مردم از

 

 جهان و روح وجود خود، ماتریاليستي عقاید نتيجة در هاماسون: آخرت جهان و روح انکار( ب

 اصطالحات و واژگان به هایشاننوشته در گاهي حال این با. کنندمي انکار شدت به را آخرت

 نظر به متناقض است ممکن که خوریمبرمي« شد سپرده ابدیت به» که ايمرده همچون معنوي
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. هستند نمادین همه روح جاودانگي به اشارات گونهاین چون. نيست چنين واقع در ولي برسد،

 بيان چنين« فراماسونري در مرگ از پس عالم» عنوان با ايمقاله در را موضوع این« انسني ميمار»

 :کندمي

 این. پذیرندمي نمادین صورت به حيرام استاد افسانة در را مرگ از پس رستاخيز هاماسون

 روح مسئلة به فراماسونري. دارد غلبه مرگ و تاریکي بر هميشه حقيقت دهدمي نشان رستاخيز

 مادي امور بعضي گذاردن ميراث به یعني مرگ از پس رستاخيز فراماسونري، در. دهدنمي تياهمي

 جاودانه را خود نام فریبنده و کوتاه زندگي این در اندتوانسته که کساني. هاانسان به معنوي و

 نيایيد تضمين و هاانسان کردن شادمان دنبال به خود نام ساختن ماندگار با و اندشده موفق کنند،

 زنده هايانسان زندگي بر که است بوده انساني هايانگيزه بردن باال آنان هدف. بودند ترمادي

 به خود هاياندیشه و خدمات اعمال، با طلبند،مي را ابدیت هاقرن طي که هایيانسان... . مؤثرند

 بهشت هنگام، آن در»: گفت تولستوي چنانچه. بخشدمي معنا آنان زندگي به این... و رسندمي آن

 6.شوندمي کامياب ممکن صورت بهترین به مردم و شودمي برپا زمين روي بر جا همين

 :نوشت چنين پيشين مقالة در ایشينداغ

 روح اما ميردمي جسم روح و جسم: انسان سازندة نيروي دو از که مبنا این بر دارد وجود باوري

 خداوند فرمان به و دهدمي ادامه خود حيات به جاآن در رود،مي ارواح جهان به و ماندمي باقي

. نيست سازگار ما قبول مورد تبدیل و تغيير مفاهيم با باور این. کندمي حلول دیگري جسم در

 شما هايیافتدست و خاطرات تنها مرگ از پس: کرد تشریح چنين توانمي را فراماسونري نظرات

 دربارة مذهبي باورهاي. است منطق اصول بر تنيمب و فيلسوفانه نظریة این. ماندمي جاي به

 هاينظام از را خود فکري اصول ما. نيستند سازگار منطق اصول با رستاخيز و روح جاودانگي

مي مذهبي مفاهيم با نه و متفاوت مفاهيمي با را سؤال این پاسخ نتيجه در ایم،گرفته گراعقل فلسفي

 7.دهيم

. اندداشته باور آن به دیرباز از مشرکان که است اياسطوره يجاودانگ جستجوي و رستاخيز انکار

 قصرهاي خود براي کرد خواهند زندگي جاودانه اینکه گمان به مشرکان کریم قرآن گفتة به

 :فرمود و داد هشدار عاد قوم به( ع)هود حضرت. کنندمي بنا محکم و باشکوه

 شما براي امين پيامبري( خداوند جانب از) نم کنيد؟نمي پيشه پرهيزکاري و ترسيدنمي خدا از آیا

 این برابر در مزدي هيچ من. کنيد پيروي من از و بپرهيزید خداوند اوامر اطاعت عدم از. هستم
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. است جهانيان و هاجهان آفریدگار با تنها من پاداش و اجر کنم،نمي طلب شما از الهي مأموریت

 اینکه گمان به آیا سازید؟مي یادبود بناهاي مرتفع طنقا در خودنمایي و هوس سر از صرفاً شما آیا

 روي به آیا و کنيد؟مي بنا محکم و باشکوه قصرهاي خود براي کرد خواهيد زندگي جاودانه

 خداوند اوامر از سرپيچي از پس گشایيد؟مي دست رحمانهبي ستمگران شيوة به زیردستان

 9.کنيد پيروي من از و بپرهيزید

 و قائلند اهميت هنر براي نيز مسلمانان. نبود فاخر هايساختمان ساختن لحدم مردم آن اشتباه

عالقه هنر به حدي تا مسلمانان. است گروه دو مقصود در تفاوت. کنند زیبا را دنيا کنندمي تالش

 .کند القا بخشيده هاانسان به خداوند که را شناختيزیبایي و زیبایي مفاهيم که مندند

 

 روح رانکا علمي تناقض

. ندارد سازگاري نيز علم با است ماده جنس از شعور و هوشمندي که ادعا این و روح وجود انکار

 را آن و داد نزول ماده درجه تا را شعور تواننمي دهندمي نشان علمي جدید اکتشافات برعکس

 و هوشياري که النظرندمتفق محققان از بسياري امروزه. کرد تشریح مغزي کارکردهاي برحسب

 دست به آن سازنده هاياتم و هامولکول و مغزي اعصاب از فراتر و ناشناخته منبعي از انسان شعور

 .آیدمي

 حقيقتي روح وجود که رسيد نتيجه این به تحقيق هاسال از پس« پنفيلد وایلدر» نام به محققي

 :است انکارناپذیر

 که رسيدم اينتيجه به مغزي، هاينشک براساس تنها ذهن عملکرد توضيح براي تالش هاسال از پس

 تواننمي هميشه اینکه و( روح و جسم) ذهن و مغز گرفتن درنظر با. است( ترمنطقي و) ترساده

 عنصر دو این از ما وجود که بپذیرم باید...  کرد توجيه مغز اعصاب هايفعاليت براساس را ذهن

 8.است شده ساخته اساسي

 مورد و دریافت پنجگانه حواس از را اطالعات که است ايالعادهقفو کامپيوتر مانند انسان مغز

 کند، درک تواندنمي یعني است؛« خود» به دانش و شعور و ادراک فاقد اما دهد،مي قرار پردازش

 در انگليسي برجستة دانفيزیک ،«رزپن راجر». بيندیشد خود دریافتي حواس به یا کند احساس

 : نویسدمي امپراتور دجدی ذهن عنوان با خود کتاب

 به او هویت آیا سازند؟مي را بدنش که هایياتم همان بخشد؟مي فردي هویت انسان به چيز چه
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 دو حداقل دارد؟ بستگي هااتم دهندةتشکيل ذرات دیگر و هاپروتون ها،الکترون خاص انتخاب

 تبدیل و تغيير زنده ودموج هر مادي جسم در اول درجة در. دارد وجود موضوع این رد براي دليل

 بدن تمام واقع در و( مغز هايسلول جمله از) زنده هايسلول از وسيعي بخش. دارد وجود دائمي

 یک اگر: ... آورممي کوانتوم فيزیک از را دوم دليل. اندشده جایگزین بارها و بارها تولد آغاز از

 ثابت شده جایگزین الکترون کيفيت یدبا کنيم آجر از الکتروني جایگزین را انسان جسم از الکترون

 ذرات انواع و هاپروتون مورد در باید موضوع همين. باشد تشخيص قابل الکترون دو تفاوت و بماند

آجرخانه در نظير ذرات با را فردي مادي وجود کل اگر حال این با. کند صدق هامولکول و هااتم

  11.افتدنمي اتفاقي هيچ ابداً کنند، جاجابه اش

 کنند، عوض آجر هاياتم با را انسان بدن هاياتم همة اگر کندمي بيان واضح طور به رزپن

 خالصه طور به. گيردنمي جان آجر. مانندنمي باقي داردمي نگه زنده را انسان که خصوصياتي

 از مستقل نهادي و روحاني هايویژگي بلکه نيست؛ مادي خصوصيات کندمي انسان را انسان آنچه

 :دهدمي توضيح خود کتاب پایان در رزپن. سازدمي را منبع این مادة

 محاسبات با و« تصادفي» کنم باور سادگي به توانمنمي که است بااهميت چنان شعور من نظر به

 11.شودمي شناخته آن با جهان عيني وجود که است ايپدیده هوشياري. باشد شده ظاهر پيچيده

 چون هایيویژگي با انسان کرد ادعا توانمي چگونه چيست؟ هایافته این به گرایانماده جواب

 .باشد آمده وجود به جانبي هاياتم اتفاقي ترکيب با تنها حواس، و حافظه افکار، احساس، بينش،

 

 ماده انگاري خدا: ماسوني ماتریاليسم

 پرستيبت. نيست جدیدي فلسفه ماده، جانبي هاياتم به آفرینش نقش انتساب و ماده انگاري خدا

 هاينوشته. هستند کهن پرستانبت نوین نمونة گرایان،ماده و داشته وجود تاریخ اعصار آغازین از

 : کنندمي اعتراف امر این به آشکارا ماسوني

 توليدکنندة نيروي اتم هر روح. گيرندمي خود به خاصي ترکيب هااتم مادي شيء یک توليد براي

 هوشمندي از نسبتي به و بوده هوشمند شيء هر است، هوشياري عامل روح نچو. است نظام این

 12.هوشمندند نسبتي به یک هر مولکول و باکتري حيوان، انسان،. است برخوردار

 انساني روح وجود منکر چون و شده ساخته اتم از چون داندمي هوشمند را چيز همه نویسنده این

 لکن. جانبي هايمولکول یا حيوان یک همچون درست داند؛مي هااتم از ايتوده را انسان است،
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 موجودات تنها. است هوشمندي و هوشياري روح، از عاري( هااتم) جانبي مادة: است این حقيقت

 هاانسان زنده موجودات همة ميان در. است نموده عطا روح آنها به خداوند زیرا هوشيارند، زنده

 .خداوندند جانب از فرد به منحصر روحي صاحب چون دندمنبهره شعور درجة ترینعالي از

 در را شيء هر که است« پنداري جاندار» نام به ايعقيده نمود هافراماسون ماتریاليستي باور این

 یوناني فيلسوف ارسطو،. پنداردمي هوشياري و خاص روح صاحب( غيره و باد آب، کوه،) طبيعت

 این. نمود ترکيب( است مطلق و نشده خلق ماده اینکه به يدهعق) انگاريماده با را باور نوع این

 نتيجه عالم نظام در موجود نظم و توازن هاماسون عقيدة به. است شده مبدل معاصر الحاد به باور

 :خوانيممي« زمين تکامل» موضوع با ايمقاله در. است مادة

 هوشمندي نتيجة در زمين کنوني حالت گفت توانمي که گيردمي صورت ضعيف چنان فرسودگي

 انباشته هاگودال در آب نبود گونهاین اگر. است آمده پدید( زمين هسته درون مایع) ماگما پنهان

 13.گرفتمي فرا آب را زمين تمام و شدنمي

 :است شده ادعا چنين دیگري مقاله در همچنين

 به بالفاصله سلول نای. آمد وجود به سلول یک که بود هنگامي زمين کرة روي بر حيات آغاز

 نهایتبي تا را راه این و شد تقسيم بخش دو به متمردانه و مؤثر انگيزشي اثر بر و درآمد حرکت

 به گویي و نبودند خود سرگرداني براي هدفي ادراک به قادر شده تقسيم هايسلول اما. داد ادامه

 پرداختند، فعاليت به کدیگری با بقا، حفظ غریزي نيروي تسلط تحت و سرگرداني این از ترس دليل

 حياتي و حساس هاياندام خلق به فداکارانه و دموکراتيک هماهنگ، صورت به و پيوستند هم به

 .نمودند اقدام

 و خداوند وجود انکار براي ایشان که کنيدمي مشاهده. نيست خرافات جز چيزي عقاید این به باور

 هوش، مانند دهند؛مي نسبت هاسلول و هالکولمو ها،اتم به مضحکي خواص عالم، خلق در او نقش

 )!(.دموکراتيک رفتار و هماهنگي حتي و فداکاري ریزي،برنامه قوة

 طبيعت» اصطالح است، مطرح هافراماسون ماتریاليستي و خرافي اصول در که دیگري مفهوم

برمي آن به رهابا بازرگاني هايآگهي حتي و مجالت ها،کتاب مستند، هايفيلم در که است« مادر

 اکسيژن، نيتروژن،) طبيعت سازنده مادة که است عقيده این بيان براي آن کاربرد. خوریم

 خلق را زنده موجودات همة و هاانسان خودخودبه صورت به و هوشمندي با...(   کربن، هيدروژن،

 بر افکار، تلقين مکک به دارد قصد بلکه. منطق بر نه و است استوار مشاهده بر نه افسانه این. نموده



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 به بازگشت و هستي حقيقي خالق خداوند، سپردن فراموشي به آن هدف و یابد غلبه انسان ذهن

 قواي از منظور همين به. نماید منتشر و تقویت را باور این کندمي تالش فراماسونري. است الحاد

 همبستگي تکامل يرامونپ تفکراتي» عنوان با ايمقاله در. کندمي حمایت خود پيمانهم اجتماعي

 :خوانيممي« علمي دیدگاه از

 در که مفيدي هايميکروب حيوانات، گياهان، همة زنده، موجودات مادة تعامل و مادي دیدگاه از

 طبيعت سوي از هماهنگي این. دارند اسرارآميزي هماهنگي ها،انسان و کنندمي زندگي زمين

 تصریح دیگر بار. هستند مؤثر انسجام و همکاري وعين درگير پيوسته آنها. شده داده ترتيب مادر

 و شادي و امنيت صلح، رفاه، به که را اجتماعي ـ  شناسيروان جنبش نوع هر فراماسونري کنممي

پيش عامل بردارد، گام بشر جهاني اتحاد و اومانيسم طریق در که جنبشي نوع هر خالصه طور به

 15.کندمي یتحما آن از و داندمي خود هايآرمان برد

 و ماتریاليسم نوین حامي که است تکامل نظریة فراماسونري هايآرمان برنده پيش نيروي ترینمهم

 عصر تا داروین زمان از تکامل نظریة به تريدقيق نگاه آینده قسمت در. رودمي شمار به اومانيسم

 .بریممي پي علمي، اهاشتب ترینبزرگ این و فراماسونري پنهان ارتباط به و اندازیممي حاضر
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 انحطاط اعالمية

 نبحرا» دربارة سایرین از بيش نوزدهم قرن در ویژه به تاریخ فيلسوفان غرب،« منتقدان» ميان در

. اندکرده ارائه و تأليف نيز بسياري آثار و اندگفته سخن غرب بارفالکت سرانجام و« انحطاط و

 نادیده تواننمي را« ...و یاسپرس بي،توین سورکين، اشپنگلر، مارکس، هگل،» چون مرداني

 .گرفت

 هايانهنش و نقد را غربي فرهنگ استدالل، و شواهد ذکر و قراین مشاهدة با نحوي به کدام هر

 یادآور نيز را واقعه این از غرب جستن بيرون طریق گاه و شده متذکر را آن در انحطاط و بحران

 .گيردمي صورت فرهنگي حوزه درون از« نقد» این که بود باید معنا این متذکر ليکن،. اندشده

 کشف پي در تاریخ فالسفة دیگر چون و است تاریخ فيلسوف ،(م1991ـ1836) ،1اشپنگلر اسوالد

 تاریخ او، نظر از. زمين گسترة در هاانسان شد و آمد و تاریخ سفر و سير بر حاکم قانونمندي

یک را تاریخي دورة هر وي. کندمي ارائه آن از ادواري تفسيري و است زنده موجودي همچون

 به نيز را ادوار از یک هر و رودمي بين از محتوم مرگ با مدت این از پس که شناسدمي سال هزار

 یک حيات از دوم مرحلة در را« تمدن» که آنجا از و نمایدمي تقسيم ،«تمدن و فرهنگ» مرحلة دو

 دربارة که چنان. آوردمي حساب به دوره هر مرگ زنگ را تمدن قد تمام ظهور شناسد،مي دوره

 :نویسدمي غرب تاریخ

 نوزدهم قرن از و گشته شروع ميالدي دهم قرن از هاآن مخصوص فرهنگ که زمين مغرب ملل

 سرزمين آن نقاط بعضي در و رسيده خود اوج به جهات بعضي از اکنونهم شده تمدن مرحلة وارد

 آن حياتي هايرشته جميع در و( امریکا و اروپا) نقاط سایر در تقریباً و شده نمایان فرسودگي آثار

 را جهانيان چشم که ابهتي و جالل و عظمت همة با هم زمين مغرب ملل و شده آغاز انحطاط دورة

 2.رفت خواهد چينيان و روميان دنبال به ساخته خيره

 انحطاط و پيري به معيني زمانة در ليکن بالندمي و رویندمي گل چون هافرهنگ اشپنگلر، نظر از

 .رسندمي

 .نيست معلوم تمدني و فرهنگي شدهاي و آمد این انتهاي و ابتدا

مي نمایش به را غرب تفکر از ايجلوه خود غربي، هايایدئولوگ و هفالسف سایر مانند اشپنگلر،

 که شناسدمي هافرهنگ ناپذیرساختارپایان تطور و تکوین از تصویري را جهان تاریخ وي. گذارد

 ذاتي را فرود و فراز نگرش، همين تبع به باشد، داشته مشخصي و متعالي هدف هيچ آنکهبي
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 موج هزاران ميان از موج یک عنوان به غربي« تمدن و رهنگف» به و کندمي معرفي فرهنگ

 . ميرندمي باالجبار سپس و شده متولد که نگردمي« تمدني و فرهنگي»

 فرهنگي زندة عناصر از شدن دور حسب غرب تمدن انحطاط و کهولت دوران متذکر اشپنگلر،

تمام دوري در کثرت فلسفة بر مبتني و هدفمند غير را تاریخ روند خاص، تفسيري با بعد اما، هست

 .گيردمي قرار تباین در اسالمي نگرة در« مهدویت» با وي نگرش رو، این از. داندمي نشدني

 .بود نخواهد غرب آن از آینده این دارد قرار آلودیأس ايآینده اشپنگلر، دیدگان جلوي در

 

 مصائب زمان

نشانه همة و گویدمي سخن ادوار بازگشت از اشپنگلر مانند نيز( 1998ـ1875) 3بيتوین آرنولد

 جامعة از وي،. کندمي مشاهده ميالدي 17 قرن هايسال آخرین از را غربي تمدن شکستگي هاي

 عنوان با غربي انسان از و بودند مسيحي زماني که مردمي یا« مسيحي سابقاً» صفت با غربي کنوني

 اصول رفتن دست از و« عميق بحران» از وگوتگف با بيتوین 4.کندمي یاد« مسيحيت از بعد انسان»

 : گویدمي و کندمي یاد« مصائب زمان» از غرب در اخالقي

 خداوند که کنيم دعا باید و توانيممي ما... نمود معالجه دیني رنسانس یک با توانمي را بحران این

 و تائب روحي با که چنان و نماید تمدید داده ما به جامعه مرگ حکم اجراي براي که را مهلتي

 5.کندمي اجابت آوریم روي او درگاه به شکسته دلي

 یاد« الهي نقشة» عنوان به آن از و داندمي جاري تاریخ سير در را رباني الهام و مشيت بي،توین

 اختيار این و. است برخوردار عمل اختيار و آزادي از ايمحدوده در تنها بشر آن در که کندمي

 و نوابغ یا« خالق هايشخصيت» تاریخ، سازندگان بلکه، شودنمي هاانسان جملة شامل هم عمل

 .ممتازند ابرمردهاي

 مجهول را خداوند قصد بي،توین که تفاوت این با است نزدیک مذهبي بينش با حدودي تا او نگرش

 .است عاجز آن نقشة بيان از و شناسدمي

 و آغاز از آگاهي هيچ آنکهبي اند؛دخانهرو یک بستر در جاري هايماهي مثابة به مردم جملة

 اختياري با آنان،. باشند داشته کندمي طي که مسيري و آن فرودهاي و فراز رودخانه، این انجام

 خبر سير و سفر این سرانجام از آنکهبي روندمي جلو و عقب به شده تعریف فضایي در و محدود

 .باشند داشته
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 نيز معنا این متذکر اما، گفت سخن آن انحطاط سپس و اعتال از و. شد تاریخ ادوار به قایل بيتوین

 به نگذاشت و کرد نو به نو شودمي را جامعه یعني. گرفت را انحطاط جلوي شودمي که بود

 6.شود کشيده انحطاط

 در را مسير اصالح و نجات راه غرب، سقوط و انحطاط به رو سير مشاهدة از پس جهت، همين به

 بر الهي ادیان پيروان از یکي چون پایان، در و کرد معرفي دیني رنسانس و خدا سوي به عروج

 :که ورزید اصرار باور این

 که کند ظهور دیگري منجي و مسيحا که است این شود بشر رستگاري و وحدت باعث که ايمعجزه

 7.باشد نو دیني گذارپایه

 و فالسفه عموم همانند اما داندمي دینداري به رجعت در را غرب خالصي راه بيتوین گرچه

 .است خالي حقيقي خداي جاي اشاندیشه در( اخير سال 411 طي) غربي اندیشمندان

 از وگوگفت» که است نکته این متذکر بلکه، ندارد را تاریخ فالسفه آراي نقد و طرح قصد رساله این

 از بسياري که نانچ. دارسابقه است وگویيگفت« غرب سقوط و انحطاط» باالخره و« پایان

 . اندگفته سخن اشدرباره غربي اندیشمندان

 او بلکه گردد خالص تهدیدات از تا کند احيا را مسيحيت غرب تمدن نيست الزم است معتقد بيتوین

 فاني عناصر حذف و بودیسم و هندوئيسم اسالم، مسيحيت، چون« واال ادیان» به پيوستن با تواندمي

 تمام که ادعا این چنگ از شدن خالص و ادیان سایر دربارة نابردباري حذف ه،هم از ترمهم و هاآن

 به را دین و معنویت مجدد حاکميت آنگاه و شوند متحد هم با است ایشان تصرف در تنها حقيقت

 .بخشند نجات را خود و آورند وجود

 با« بودا و یتیهود مسيحيت، اسالم،» مذهب چهار ترکيب امکان آمدن فراهم بي،توین واقع در

 و خدا مشيت تحقق طریق را« هجرت و هجوم مهياي ابرمردان و مدافع گرانآفرینش» مساعدت

 و نمایدمي مجهول او براي غایي مقصد همه،این با. داندمي هاتمدن سقوط و افول از جلوگيري

 کليساي» یک طریق از را خدا سوي به عروج تجلي اگرچه و نمایدنمي باز را روشن سرانجامي

 بيم ميان در تنها اما، شناسدمي ممکن ـ کليسا طریق از خداوند ارادة حاکميت ـ« حقيقي و جدید

 .دهدمي دست به تاریخ از بينانهخوش تفسيري اميد و

 با است آدمي روحي تذکر و ذات حاصل که را بزرگ نگراني تاریخ، فيلسوف که برد یاد از نباید

 آمد و تاریخ قانونمندي کشف براي آنجا از و آميزد درهم یخيتار مطالعات و محسوس مشاهدات
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 پندار و تردید رو، این از. کندمي سعي تاریخ گسترة در آدمي روي فرا هاينشيب و فراز و شد و

 .است آرا این الینفک جزء

 

 بشریت وحدت طلب در

 تحریر رشته به را ختاری انجام و آغاز کتاب.( م1848) بيستم، قرن اول نيمة در ،«یاسپرس کارل»

 امکان ترینعالي به دستيابي و کمال دیار به انسان سفر» منزلة به تاریخ از وگوگفت با و آورد

 از یکي تجربة با انسان که کرد یاد امکاني مقصد ترینعالي عنوان به« بشریت وحدت» از ،«بشري

 :آورد فراهم را آن تواندمي طریق دو

 وحشت؛ و ترس و زور طریق زا جهاني امپراتوري تشکيل. 1

 .مشترک تصميم و وگوگفت طریق از جهاني نظم ایجاد. 2

 را آن به دستيابي شرط دیدمي دسترس از دور را جهاني نظم این به دسترسي یاسپرس که آنجا از

 :که بود معتقد خود موردنظر« تاریخ فلسفة» در او رو همين از. کردمي اعالم« تساهل»

 .رودمي پيش جهاني فلسفة طلوع سوي به و رسيده غرب فلسفة غروب اکنون

 و« معنویت» در را آن که رودمي پيش مقصدي و هدفي پي در تاریخ یاسپرس، کارل براي

 مانده دور آن از سکوالریزم تجربة و خود تاریخ واسپس غرب که امري. یافت توانمي« روحانيت»

 .است

 .است نزدیک تاریخ از بيمذه بينش و دریافت با حدي تا یاسپرس نگاه

 با قرین انساني ارواح وحدت در بشر آیندة و یابدمي تفوق« ابليس بر خدا» او، نگاه دوردست در

 سجایاي مبلغ اندیشمندي یاسپرس از که بود نگاه همين شاید. است معنوي تجربه و کمال نوعي

 اندنهاده گام انسان روحي و معنوي تحول راستاي در که فيلسوفاني او نظر از. ساختمي انساني

 بودا، سقراط، آنان، ستایش با او. ساختند دگرگون را بشر تاریخ که بودند بزرگي هايانسان

 طول در انسان معنوي اعتالي و رشد در مؤثر مردان زمرة در را افالطون و عيسي کنفوسيوس،

 :کند اعالم تا سازدمي مرا این متذکر را او معنویت و معنا به یاسپرس توجه. کندمي معرفي حيات

 و فيلسوفان ظهور بلکه جهاني، هايتمدن حتي نه و فني هايپيشرفت و هاحکومت و هادولت نه

 . است داده سوق روحانيت و معنویت سوي به را تاریخ که است پيامبران

 .شناسدمي تاریخ مهم هايعطف نقطه عنوان به را مردان این ظهور رو، همين از
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 انسان شدن تبدیل از ناشي را بحران این و دارد اشاره غربي انسان در معنویت بحران به یاسپرس،

 وجه. کندمي معرفي شدن الينه و خودبيگانگي از باعث را آن و داندمي« ماشين دست ابزار» به

 متوجه اگزیستانس، فيلسوفان به اياندیشه و فکري گرایش دليل به یاسپرس انتقاد مهم

 چنان. شناسدمي عطف نقطة یک عنوان به را ـ ماشين ـ واقعه این و. است صنعت و ،«تکنولوژي»

 به دستيابي و. م1776 سال در بخار ماشين به انسان دستيابي از پيشين، وقایع ذکر با که،

 .کندمي یاد شدهتجربه عطف نقطه دو عنوان به 1967 سال در الکتروموتور

 رو این از نيست غربي تاریخ« انگارينيست» و« ودبنياديخ» نفي بر ناظر غرب، از یاسپرس انتقاد

 براي غربي انسان فراروي چراغي و انگيزدنمي بر را« جدي تفکري» هایششکوائيه و هاگالیه

« غرب فلسفة غروب» دربارة او اعتراف صورت، هر به اما،. کندنمي روشن تفکر بحران از خروج

 . است تأمل قابل

 مذهب بازتاب در را آن بي،توین و شوبارت سان به اندیشد،مي رهایي راه دربارة وقتي که چنان

 .کندمي وجوجست هافرهنگ و نهادها مردم، روزانه زندگي در

 عصر ،«بردیایف» و بيتوین چون مرداني سان به االصل،روسي شناسجامعه ،9«سورکين پيزیم»

 و داندمي نزدیک را آن اضمحالل زمان و منحط« مادي گرایيانسان» به رسيدن دليل به را کنوني

 :نویسدمي

 و سطحي بينشي به منحصر و داد دست از را خود معنوي و اخالقي زوایاي تمدني که هنگامي

 و ناچار به باشدنمي جامعه روحي و معنوي نيازهاي کنندة سيراب که آنجا از شد، حسي و ظاهري

 نياز بر مبتني تمدني و محو حسي تمدن آن و شودمي احساس شهود و مذهب ضرورت بار دگر

 .شودمي جایگزین مذهبي و شهودي نياز یعني بشر؛ اساسي

 : که کندمي اشاره دیگر جاي در

 . است ضروري هاتمدن حيات تجدید براي خون گردش مانند« اخالقي رنسانس»

مي فروپاشي مستعد را غربي تمدن تاریخ، فالسفة عموم شود،مي مالحظه که چنان روي، هر به

 .کنندمي یاد نيست انحطاط در سقوط جز چيزي که غرب آیندة از نگراني، با و شناسند

 و نام ذکر از نبود امروز به تا ابتدا از تاریخ فالسفه آراي در کندوکاو رساله این غرض که آنجا از

 .شد خودداري دیگران و مارکس هگل،» جمله از آنان دیگر از بسياري آراي و اثر

 هايجامعه چون ـ کهن هايجامعه اندیشة گرفتن نادیده تاریخ، دوري حرکت پذیرش با وکينسور
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 8.داندمي کوردلي و بينيکوته را ـ زمينمشرق

 سيستم با که آلماني فيلسوف ،.(م1771ـ1931) ،«هگل» عصر از که است الزم نکته این تذکر

 خود تماميت و کمال به غربي عدالطبيعهماب گذارد، غرب فلسفة در را ايتازه بنياد خود فلسفي

 از پيش و او فلسفة تکرار و شرح غالباً  هگل، از پس غرب فلسفي هايحوزه گفت بتوان شاید و رسيد

کناره و( عالم تغيير) عمل مشغول تمامي به تابعانش و پيروان و« مارکس» که اوست واسپس. اویند

 .شوندمي( عالم از پرسش و تفسير) نظر از گيري

 را جهان رنجبران مارکس چنانکه است؛« سياسي عمل» به ناظر سو یک از« عمل» وضع، این در

 عمل» به ناظر سو دیگر از و کردمي داريسرمایه عليه انقالب تحقق براي سياسي مبارزه به دعوت

 .بود آن مبلغ« کنت اگوست» چنانکه زمين تصرف و دنيا در کندوکاو معني به« علمي

 از انسان دانستن نيازبي بر ناظر بلکه، نيست عالم در فلسفي تفکر و تفسير به ناظر مل،ع گونه دو هر

 و شودمي غرب در« تکنولوژي» به منجر عالم در« تصرف و دخل» معني به عمل. است اصيل« تفکر»

 .«مبارزه» به منجر مارکس معني به

 بودیم آن شاهد چين در چنانکه. شد شرقي اروپاي از ترقوي اول معني به عمل غربي، اروپاي در

 سياسي عملي سوگيري مارکسيسم، ایدئولوژي در تزلزل و ليبراليسم غلبة و تکنولوژي بسط با اما،

 سطحي عموماً  نوزدهم قرن فلسفي آراي. شد بيشتر تکنولوژي به دستيابي براي تالش و ضعيف

 توسط آن طرح و« دهما اصالت» مذهب. است بررسي قابل« عمل نظریة» چارچوب در و است

 کرد ترقي صنعت و علم چه اگر وضع، این در. است غرب در فکري شرایط همين بر ناظر مارکس،

 .پنداردمي ماشين به تشبه را خود کمال که شد خوار و مسکين صنعت برابر در چنان انسان ليکن،

 در نوعي به( بشر اصالت)« امانيسم مذهب» در شراکت دليل به غرب،« پرسشگران» روي، هر به

 متجلي خود در را غرب فرهنگ و تفکر از وجهي یک هر و آیندمي حساب به« غرب مظاهر» زمرة

 هيچ به که روست همين از شاید. انجامدنمي غرب ماهيت اثبات به جز انکارشان لذا و اندساخته

 نسبت در همه این با. کشندنمي را بزرگي انقالب انتظار و ندارد جاي هاآن در« غرب با ستيز» روي

 کم،دست. احترامند قابل دارندنمي خوش را غربي تاریخ« سرانجام» و« ماهيت طرح» که کساني با

 و فلسفي جلوات از ايجلوه آرائشان و خود هرچند. شوندمي آن ناگزیر فروپاشي و تزلزل متوجه

 .انجامدنمي غرب روند عارضي دعواهاي و هانزاع به جز و است غربي تفکر ایدئولوژیک و سياسي

 و غرب و شرق اردوگاه دو ميان درگيري سال هفتاد باعث مورد یک در تنها که« هاایدئولوژي» نزاع
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 مبنا با ایدئولوژیک جریان دو. است عارضي دعواهاي نوع این از اينمونه شد،« سرد جنگ»حادثة

 از شماري غيرقابل بخش انهدام و انسان هزاران نابودي باعث که( غربي) ثابت نظري مبدأ و

 .شد مادي هايسرمایه

 اردوگاه در جاري تفکر ماهيت و حقانيت و اصالت اثبات خود، با و خود در شرق، اردوگاه فروپاشي

 و هاکنگره تمامي از پوسيدگي که بود عمارتي شرقي دیوار فروپاشي منزلة به بلکه، نداشت را غرب

 .پایان براي اينشانه: کشيدمي فریاد آن باروي و برج

 تاریخ عمل و تفکر عمر یعني آمده، سر به غرب تاریخ گویيممي وقتي» داوري، رضا استاد قول به

. اندغرب جلوات جملگي چون آمده سر آن ایدئولوژیک و سياسي فلسفي، جلوات همة با غربي

 «.آنند تالي و اندوابسته بدان ضرورتاً

 به« پایان» این چون، است همراه آن« انکار» و اریخت این« ماهيت» طرح با« پایان» این اعالم

پاي از خانه شاعر، قول به. نيست غرب انداختن پوست و مناسبات از وجهي« صورت  پایان» منزلة

« خودبنيادي ماهيت». کندنمي کارسازي هم بيروني صورت و ایوان بندينقش و است ویران بست

 بيروني صورت اگر حتي گردد،مي اعالم آن عمر يدنرس« پایان» به و شده واقع انکار مورد غرب

  تکنولوژي غوغاي ـ

 . نياید خوش را مدرنيته عاشقان و بدهد فریب را زیادي کسان ـ ماشين

مرده پيکر و موي و ناخن رشد مثابة به سياسي حتي و صنعتي و اجتماعي هايسازمان صورت تداوم

 خواهد سبب را اعضا جملة گسست و فروپاشي زود ای دیر روح، مفارقت. نمایدمي زنده که است اي

 .شدیم« غرب تاریخ در بحران» متذکر رساله ابتداي در دليل این به. شد

 : بود گفته ،«نيچه» روزگاري

 خدایان بنابراین نباشم خدا که بودمي تحمل قابل من براي چگونه داشت،مي وجود خدایي اگر

 11.کرد حکم بودنش باطل به باید شود، من ورغر تحقير باعث آنچه هر... ندارند وجود

 منصب» انسان آن، در که تاریخي. کندمي جلوه آن باطن و غرب تاریخ همة نيچه قول این در

مي اعالم شودمي گرفتنش نادیده باعث که را آنچه بطالن غرور، و حسد روي از و گرفته« خدایي

 ظهور کرده؛ غصب که است مقامي از انسان شدن کشيده پایين منزلة به« تاریخ این پایان». کند

 .شدمي حادث زود یا دیر که بود ناگزیر امري این و. او تام حقارت و تحقير
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 انقالب ضد و انقالب

 چون« حقيقي خداي» نام به که جدید تاریخي و ناگزیر تولدي. بود نهفته نيز آغازي پایان، این در

 کمدست غرب، براي آن پذیرش و قبول لبتها. «المشرکونولوکره». آورد بر سر خورشيد

نظریه مدد به رو، این از. نبود ممکن ـ یهود اوالد ـ قدرت بادة از خودبي و مست مستکبرین

 .کردند« خود نفع به آن تعبير و پایان این تحریف» در سعي« قدرت» حامي سازان

 عصر پردازانایدئولوژي و نبازاسياست لشکر انقالب، ضد« بزرگ انقالبي» آستانة در حقيقت، در

 آن روند کردن کند و انقالب این کردن متوقف براي جنگي هايارابه و سربازان پيشاپيش را پایان

 .کرد روانه

: کتاب نویسندة و غربي اندیشمند« لویس برنارد» سخن این درک در کشيقشون این شاید

 :بود گفته که ودب 11امروز تا مسيحيت ظهور از تاریخ سال دوهزار خاورميانه

 12.بود خواهد اسالمي جاري ميالدي قرن پایان در اروپا

  تاریخ این سرآمدن متذکر که آن از بيش شاید و نيست« انقالب» این متوجه خود لویس، برنارد

 توماس» که چنان. باشد خاورميانه در آن رشد و شرق در اسالمي بيداري متوجه باشد ـ غرب ـ

 :بود گفته لویس برنارد چون نيز آمریکا سياسي گرتحليل« فردمن

 در باید بلکه. نيست ممکن ارتش با تنها دشمن این با جنگ و است غرب دشمن ترینبزرگ اسالم

 .پرداخت آن با رویارویي به معابد و مساجد ها،کليسا مدارس،

 روي از و طبع صرافت به که جماعتي اول، دستة بودند؛ شده انقالب این متوجه دسته دو کمدست

 از خود بين در رو همين از و بودند متذکر را« تاریخ پایان» و« انقالب فصل» رسيدن فرا سالمت،

 دوم، دستة و کنند،مي و کردندمي وگوگفت آخرالزمان در موعود منجي ظهور فصل نزدیکي

 جماعت رو، این از. کردندمي احساس خود پاي زیر در را قدرت هايکرسي لرزش که جماعتي

 آنجا از و. «سرکشي و معارضه» بر را بنا  دوم جماعت و اندگذاشته« همراهي و همدلي» بناي اول

  مقابله مهياي را خود قوا همة با اندآورده فراهم را« نظامي و اقتصادي تبليغاتي،» اسباب همة که

 .ساختند انقالبيون قبيله با ـ تاریخ این راندن عقب به اميد به ـ
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  صليبي هايجنگ گرو در دل:عنوان 

  

 نگرفته انجام مسيحيت گسترش هدف با يصليب هايجنگ غربي، مورخان از بسياري اصرار خالف بر

 توجه شرق در اقتصادي خوب بسيار شرایط و رفاه. است داشته مادي هدف تنها هاجنگ این و

خواسته این. کرد جلب خود به بردند،مي سر به شدید فقر در زمان از مقطع آن در که را اروپایيان

 و شعار به و گرفت خود به مذهب از یيرونما بالفاصله داشت، مادي هدف تنها که مطالبات و ها

 .شد مزین مسيحي نمادهاي

 مجلس شوراي ميالدي 1185 سال در وي. بود« دوم اربن پاپ» صليبي هايجنگ گذاربنيان

 جنگ به را ـ بود کرده عدول مسيحيت طلبانهصلح مبادي و اصول تمامي از که مجلسي ـ کلرمونت

 اعالم مسلمانان دست از( المقدسبيت) مقدس ينسرزم آوردن دست به جنگ هدف. فراخواند
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 همراه به مردم از تن هزار هاده از ارتش این. شد تشکيل صليبيان از بزرگي سپاه آن دنبال به. شد

 انقالب یک ساختن خنثا براي دوم اربن که اعتقادند این بر مورخان از بسياري. شد تشکيل سربازان

 انقالب این تا کرد اقدام جنگ این به بود، پاپي سمت از وي گذاشتن کنار صدد در که داخلي

 از شاهزادگان و اشراف اروپا، شاهدان از بسياري استقبال حال هر به. سازد خنثا را داخلي

 دونالد». گرفت انجام سياسي و مادي اهداف برخي تحقق چارچوب در تنها دوم اربن درخواست

 هايشواليه زمان آن در»: نویسدمي زمينه این در ایلينویز دانشگاه اساتيد از یکي ،«کوئلر

 بنادر در خود تجارت گسترش صدد در ایتاليایي تاجران و بودند زمين دنبال به بيشتر فرانسوي

 هايسختي از فرار براي تنها نيز هاجنگ این در کننده شرکت عادي مردم از بسياري و خاورميانه

 « .پيوستند جنگ این در رکتش براي هاصليبي سپاه به خود روزمره زندگي

 

 یافتن اميد به را یهودیان حتي و مسلمان از بسياري شرق به خود راه در حریص ارتش این سربازان

 مرگ از پيش زمينمشرق مردم بردندمي گمان که صليبيان. رساندند قتل به جواهرات و طال

 جواهرات این به یابيدست رايب ببرند، دنيا آن به خود با تا بلعندمي را خود طالي و جواهرات

 . دریدندمي را خود قربانيان شکم

 

 مسلمانان وسيع عام قتل و غارت از پس و سخت و طوالني سفر یک از پس صليبيان مختلط سپاه

 محاصره هفته پنج از پس المقدسبيت. رسيد( اورشليم) المقدسبيت به 1188 سال در سرانجام

 به کمتر تاریخ که شدند شهر این در هایيجنایت مرتکب و دشدن آن وارد صليبيان و کرد سقوط

 . است دیده خود

 

 به که آن براي. رساند قتل به گريوحشي با را مسلمان هزار چهل روز دو طي تنها صليبيان سپاه

 صليبي سربازان از یکي خاطرات به مروري باشيم، داشته نگاهي جنگ این وحشيانه هايجنایت

 به جنگ این دستاوردهاي زمينه در وي. اندازیممي« ریموند» نام به جنگ این در کننده شرکت

 را خود هايیادداشت چنين این و بالدمي خود به صليبيان سپاه توسط المقدسبيت تصرف خصوص

 : کندمي آغاز
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 را دشمنان دیگر برخي کردند،مي قطع را دشمنان سر مردان از بعضي بود، انگيزيشگفت مناظر»

مي آتش در و کردندمي شکنجه را دیگر برخي و دادندمي قرار تير هدف بودند، برج روي بر که

 حرکت براي که طوري به شدمي دیده پا و دست و سر از هایيپشته شهر هايکومه در. انداختند

 اب درمقایسه هاپيروزي این اما. کردیممي عبور هااسب و ها،انسان اجساد ميان از احتياط با باید

 در صليبي مردان سليمان معبد در. نبود مقایسه قابل گرفت،مي انجام سليمان معبد در که آنچه

 سپاه توسط اورشليم. کردند عبور بود، رسيده هایشاناسب افسار و زانوها به خون که حالي

 . گردید اعالم آنها پایتخت عنوان به و شد تصرف صليبيان

 

 و سازماندهي نيازمند هاآن توسط تازه قلمروي این حفظ و صليبيان حکومت قلمروي گسترش

 این ادامه نيازمند کنند، حفظ خاورميانه در را خود موقعيت که آن براي صليبيان. بود رهبري

 گسترش و تازه ستيزهاي و جنگ رهبري بر را منطقه این در خود ثبات بناي بنابراین بودند جنگ

 فلسطين به اروپا از ویژه نظامي هايگروه هدف این قتحقي براي. دارند قرار هاجنگ این دامنه

 . شدندمي مستقر صومعه به شبيه هایيمکان در و شدندمي اعزام

 

 کشتارهاي از بسياري عامل باالخره و دیدندمي نظامي آموزش مسلمانان با جنگ براي افراد این

 این ميان از شد،مي ستفادها اروپایيان از بسياري توسط دیني حربه یک عنوان به که زمين مشرق

 . نبود معبد هايشواليه جز گروه این. برآورد در سر نظامي گروه

 

 سال در است« سليمان معبد و مسيح عيسي مسکين رزمانهم» دیگرشان نام که معبد هايشواليه

 این مؤسسان. شد تأسيس صليبيان توسط اورشليم، اشغال از پس سال بيست یعني ميالدي 1119

 یا انجمن این. بودند« امر سنت دو گادفري» و« پيتر هيودي» هاينام به فرانسوي شواليه دو طبقه

 در افراد از بسياري زمان مرور با اما شد مواجه افراد عضویت براي کمي استقبال با ابتدا در گروه

 در و شدند مستقر شده ویران معبد یک منطقه در ابتدا انجمن این اعضاي. نشدند عضو انجمن این

 به را خود انجمن این افراد. شد ساخته انجمن این اعضاي توسط« الصخره قبة» که بود محل همين

 به مسکين سربازان این که نکشيد طولي اما ساختند مطرح مردم ميان مسکين سربازان عنوان

 توسط کامالً کردندمي را فلسطين قصد اروپا از که مسيحي زائران. یافتند دست هنگفتي ثروت



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 دست بسياري ثروت به زائران این توسط هاشواليه این نتيجه در و شدندمي اداره معبد هايشواليه

 و هستند مسلمانان به صليبيان بعدي حمالت اصلي عامل معبد هايشواليه یا معبد نگهبانان. یافتند

 . است رسيده ثبت به گروه این نام به تاریخ در صليبي هايجنگ کشتارهاي و کشت از بسياري

 

 این توانست سرانجام صليبي هايجنگ در اسالم ارتش فرماندهان از یکي« ایوبي الدینصالح»

بيت و شکند هم در را صليبيان سپاه« هيتن جنگ» در 1179 سال در و بشکند را ستم و ظلم دایره

 طول در ار مسيحيان از بسياري که آن رغم به ایوبي الدینصالح. برهاند آنها دست از را المقدس

 حق در معبد هايشواليه که متعددي هايجنایت دليل به اما داد قرار عفو مورد مختلف هايجنگ

بيت که آن رغم به معبد هايشواليه. کرد مرگ به محکوم را آنها بودند، شده مرتکب مسلمانان

 زوناف روز کاهش خطر با نيز و بودند شده سنگين تلفات متحمل و داده دست از را المقدس

 اروپا در زمان مرور به و دادند حيات ادامه مختلف هايگونه به بودند، مواجه درفلسطين مسيحيان

 از بخشي حتي و کردند نفوذ کشورها دیگر از بسياري در اروپا از پس و یافتند دست قدرت به

 . گرفتند دست در نيز را هاحکومت

 

 اعضاي سوي از اروپا در سياسي هايقدرت گرفتن دست به و معبد هايشواليه مجدد گرفتن قدرت

 روحاني رهبران ها،شواليه معتقدات دیگر سوي از و کرد نگران را اروپا پادشاهان گروه این

 را خاصي دیني آداب و دیني تعاليم معبد هايشواليه که طوري به بود ساخته آشفته نيز را کليساها

 براي مصمم فرانسه پادشاه ،«لوبل فيليپ» 1317 سال در باالخره. کردندمي ترویج مخفيانه طور به

 آن رغم به. کرد صادر را گروه این اعضاي از بسياري دستگيري دستور و شد هاشواليه نابودي

 و برند در به سالم جان اعدام هايحکم این از توانستند معبد هايشواليه گروه اعضاي از بخشي

 اعضاي از بسياري. شدند محکوم اعدام به محاکمه هدور یک از پس آنها از بسياري اما کنند فرار

 تعهد دادندمي شنان که آنچه خالف بر که کردند اعتراف شده انجام هايبازجویي در گروه این

. کردندمي توهين( ع)مسيح عيسي به خود هاينشست در بعضاً و نداشتند مسيحيت دین به اخالقي

 ژاک» جمله از شدند اعدام آنها از بسياري ها،اليهشو رهبران هايدستگيري سلسله این دنبال به

 پادشاه و کليسا دستور به ميالدي 1314 سال در معبد هايشواليه گروه بزرگ کرده سر ،«دومالي

 اما نداشت خارجي وجود فرقه دیگر و رسيد پایان به هاشواليه محاکمه که آن رغم به. شد اعدام
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 1317 یعني سال همان در باالخره و جنگيدند حيات مهادا براي همچنان فرقه این بازماندگان

 بود اروپایي کشور تنها اسکاتلند.  شدند اسکاتلند راهي مخفيانه صورت به گروه این افراد از برخي

 پادشاه ،«بروس رابوت» حمایت تحت افراد این. شناختنمي رسميت به را کاتوليک کليساي که

 سياسي حيات ادامه براي معبد هايشواليه. کنند احيا را خود تشکيالت دیگر بار توانستند اسکاتلند

 ترینمهم در توانستند سرانجام فرقه این افراد. شدند متوسل متعددي هايراه به خود دیني و

 کنترل اندکي از پس و کنند نفوذ« بيلدرز لژوال» به معروف وسطي قرون در بریتانيا جزایر منطقه

 . گيرند دست به را استراتژیک منطقه این کامل

 

 ترین قدیمي اسکاتلند لژ واقع در. داد تغيير« فراماسون لژ» به را خود مدرن عصر اوایل در لژ این

 هايشواليه که زماني چهاردهم قرن اوایل به لژ این تاریخ و شودمي محسوب فراماسونري شاخه

 .گرددمي باز بردند، پناه اسکاتلند به معبد

 

 این. شدمي داده معبد هايشواليه به پيش هاقرن شد،مي داده لژ این رتبهاليع افراد به که القابي

 عقاید فلسفه، هنوز و نشده ناپدید معبد هايشواليه کلي طور به. رودمي کار به امروز به تا عناوین

 تأیيد را موضوع این تاریخي شماربي شواهد. پابرجاست فراماسونري مبدل لباس در تشریفاتشان و

 غير چه و فراماسونر چه ـ غربي نویسانتاریخ و دانانتاریخ از وسيعي شمار امروز و کندمي

 پایان مکتب یک عنوان به معبد هايشواليه مکتب آنکه رغم به. اندپذیرفته را امر این ـ فراماسونر

 گرایاناصول از بسياري نزد در امروز به تا گروه این تعليمات هم هنوز اما شودمي محسوب یافته

 به غربي کارمحافظه و گرااصول سياستمداران این از بسياري و است مانده باقي محفوظ مسيحي

 این و کنندمي نگاه صليبي جنگ یک دید با زمينمشرق یا خاورميانه و غرب کنوني هايبحران

 .کنندمي تعریف دیدگاه این چارچوب در را هابحران

 

 : نوشتپي

 یمن چاپ النور روزنامه و المحقق اینترنتي پایگاه االسالم، تاریخ پایگاه: از مطلب این نگارش براي

 .است شده استفاده

----------------------------------------------
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 ... ما و جهاني استکبار ،«قاره سه لوالي»:عنوان

  

 و کرده لشکرکشي دنيا مختلف مناطق به مستمر صورت به نغربيا گذشته سال دویست طيّ اگرچه

دخالت و جنگيده ویتنام و کره در امریکا که؛چنان اند،شده مدت بلند و مدت کوتاه هايجنگ وارد

 نگاه ليکن داشته، ايمنطقه فرا و ايمنطقه هايجنگ و مجادالت عموم در نيز زیادي بسيار هاي

 کدام هيچ با مقایسه قابل و است فرد به منحصر منطقه این در رشحضو و خاورميانه منطقة به غرب

 .نيست شده تجربه هايعرصه از

 آقاي زیبایي بسيار تعبير. است جهان حساس بسيار مناطق از یکي منطقه این ژئوپوليتيکي نظر از

: هست نيز هایشانکتاب از یکي عنوان که اندبرده کار به منطقه این براي« رحماني الدینشمس»

 يقاره. زده پيوند هم به را قاره سه لوال، یک مانند خاورميانه يمنطقه یعني. «قاره سه الي لو»

 .آفریقا و اروپا آسيا،

 

 در مهمي بسيار نقش منطقه این دليل همين به. است قاره، سه این ارتباطي پل خاورميانه نقطة

 .است کرده ایفا طوالني ساليان طول در جهان اقتصادي و اجتماعي سياسي، معادالت

 

 نيز برگردیم عقب به چه هر چنانچه ندارد تازگي خاورميانه منطقة حساس و ژئوپولتيک وضعيت این

 مهم و حساس طور همين منطقه، این هم دور هايگذشته در بلکه شود،نمي کاسته حساسيت این از

 . است بوده

 

 بسيار هايتمدن مجراي و باني و مهد و باعث وگوگفت قابل لوالي این که است این توجه قابل نکتة

 منطقه این در امروز به تا پيش سال هزاران از موثر و ماندگار هایيتمدن یعني. است بوده زیادي

 .اندآمده وجود به

 

 ویژة خاستگاه جغرافيایي، وضعيت دليل به منطقه این در تاریخ طول در واقعه همه این تمرکز شاید
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 خاص عنایت علت به ترمهم همه از یا و منطقه این در ساکن ملل و اقوام یژگيو اقليمي، و فرهنگي

 .است آگاه خداوند تنها آن حقيقت از و باشد آسماني

 

 منطقه این به باز کنند، بررسي خواهندمي را هستي ميانة در انسان معنوي ارتباطات ریشة وقتي

 که ـ کنندمي بررسي را زمين عرصة در بزرگ مردانگي بروز و سلحشوري مهد وقتي. رسندمي

 در که چنان. رسندمي خاورميانه منطقة به هم باز ـ شده بزرگ هايامپراتوري ظهور به منجر

 ادیان تمامي که طورهمان. اندبوده حاکم منطقه این در بزرگي هايامپراطوري قبل، هايهزاره

 .بودند حاضر نطقهم این در نيز انبيا همة و کردند پيدا ظهور منطقه این در

 

 در ـ اندنبوده که چنان ـ بگویند سخن دوردست منطقة در بزرگ پيامبري از که نداریم، سراغ ما

. بوده منطقه این در هاآن عملکرد دایرة و الهي بزرگ انبياي ظهور و انبيا تجمع محل که حالي

 نازل منطقه همين مردم زبان هب نيز آسماني کتب و. افتاده اتفاق منطقه این در نيز الهي کتب انزال

 . شده

 

 منطقه، این که کنيم اعالم و کنيم خاطرنشان را منطقه این حساسيت داریم قصد نکات این ذکر با

 .است ايویژه محلّ

 

 منطقه این از خارج در که کساني به نسبت منطقه این اهميت دربارة خاورميانه ساکنان آگاهي

 مطالعة مورد خاورميانه منطقة گذشته سال دویست در خصوصاًم. است اندک بسيار کنندمي زندگي

 که مراکزي چه و شناسيشرق مراکز چه بوده؛ غرب مطالعاتي و اطالعاتي امنيتي، مراکز جدي

 که آن از پيش خاورميانه منطقة که گفت بشود شاید دليل همين به. اندداده انجام مذهبي مطالعات

 از ايعمده بخش. است شده شناسایي هاغربي توسط شودب معرفي و شناسایي مسلمانان توسط

 هاآن توسط بشود انجام مسلمانان توسط که این از قبل هم خاورميانه هايویژگي دربارة مطالعات

 .استشده انجام

 

. ندارم دیگري معادل. برممي نام« خاورميانه» عنوان از مسامحه با بنده کنم عرض که نيست بد
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 چون مراکزي کنممي فکر. امبرده کار به آن جاي به را« اسالمي شرق» هایمنوشته در هم گاهي

 مطالعات کار دستور در را موضوع این بایستمي خارجه امور وزارت به وابسته مطالعات مرکز

 . نيست مهم ما براي موضوع این فعالً. باشم اطالعبي بنده و باشند گذاشته هم شاید. بگذارند خود

 

 غرب از. کندمي جدا هم از را روسيه و آفریقا آسيا، اروپا، راهي،چهار سان به کزي،مر منطقة این

 البرز هايکوهرشته و قفقاز هايکوه و سياه دریاي شمال از مدیترانه، دریاي و صحرا بياباني منطقة

 .شودمي محدود هند اقيانوس به  جنوب از و هندوستان هايجلگه به شرق از هندوکش، و

 

 وجود خاورميانه جغرافيایي محدودة دربارة کاملي اتحاد و اتفاق که است این توجه قابل نکتة

 .ندارد

 

 اسرائيل مصر، ليبي، تونس، الجزایر،مراکش، کشورهاي آمریکا، خارجهوزارت سنتي فهرست

 را همکاري شوراي عضو کشورهاي و یمن، ، عراق ایران، اردن، لبنان، سوریه، ،(اشغالي فلسطين)

 .دهدمي جاي محدوده این در

 

 طور به که را کشورهایي کلية کلي، طور به خاورميانه، استراتژیک جغرافياي کتاب نویسندگان

 فارس، خليج مناقشة اسرائيل، و اعراب مناقشة یعني هستند منطقه مهم مناقشات درگير مستقيم

 .آورندمي حساب به خاورميانه جزء آسيا جنوب و خزر دریاي حوزة

 

 بيان ضمن هارکاوي، رابرت و کمپ جفري ،«خاورميانه استراتژیک جغرافياي» کتاب سندگاننوی

 : نویسندمي خاورميانه موقعيت

 

 هاارتش و هافرهنگ ها،دودمان ها،امپراتوري دهندة پيوند راهچهار خاورميانه تاریخي لحاظ به

 آبي هايراه و حياتي هايزمينسر به دسترسي هايراه که استبوده کساني جنگ و صلح زمان در

 تصاحب را چشمگيري هايفرصت و برده کار به را قدرتمند نيروي این و داشته اختيار در را تجاري

 41 از بيش و نفت جهاني شده ثابت ذخائر درصد 71 حدود که است حالي در این و اند،کردهمي
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 .است شده محصور منطقه این داخل در آن طبيعي گاز منابع از درصد

 

 پوشيده امّا، است متفاوت اندشده داده جاي خاورميانه منطقة در که کشورهایي فهرست اگرچه

 .اندشده واقع مهم منطقة این در اسالمي کشورهاي تمامي که نيست

 

 از یک هر طبيعي اهميت ذکر و منطقه این مرز و حدّ  بيان ضمن بردم نام آن از که کتابي نویسندة

 :نویسدمي خاورميانه شرقي و غربي و بيجنو و شمالي اضالع

 

 ثروت و قدرت دستيابيپي در که هایيآن تمامي و پادشاهان و جنگجویان مسافران، بازرگانان،»

 جغرافيایي مانندبي موانع بر غلبه براي هایيراه جستجوي در باید ناچار به هستند خاورميانه در

 قدرت به دستيابي هايطرح بر تأثيرگذار همم عامل یک خاورميانه ظاهري وضع. باشند منطقه

 «است جمعي افزارهايجنگ و هاموشک عصر که حاضر عصر در حتي. است

 

 

 مرزهاي داراي منطقه این دهند،مي قرار استراتژیک مطالعة مورد را خاورميانه که کساني نظر از

مي مسدود و سخت را همنطق جغرافياي تمامي بر غلبه هايراه که است مستحکمي دریایي و زميني

 سوي از ـ مربع کيلومتر ميليون 5/3 از بيش ـ جهان هايبيابان بزرگترین با« صحرا» منطقة. کند

 طبيعي موانع که کرده سخت را خاورميانه بر کامل تسلط و دستيابي راه اندازه همان به غرب

 آسياي برابر در سدي  همچون هاقرن هندوکش هايکوه رشته که چنان. شمال در البرز ارتفاعات

 .است کرده عمل مرکزي

 

 با منطقه دریانوردي هايراه گرفته، خود در را خاورميانه منطقة که مهمي طبيعي موانع جز به

 .است افزوده آن اهميت بر خود استراتژیک و مهم هايدروازه

 

 :از عبارتند مهم هايتنگه این
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 کنترل در را غربي مدیترانة تا اطلس اقيانوس بين دریایي هايراه تمامي که الطارقجبل تنگة •

 .دارد

 

 بسيار اهميت که عقبه و سوئز خليج کنار در مدیترانه شرق در سينا جزیرة شبه کل و سوئز کانال •

 کانال، این. اندگرفته خود در را استراتژیک هاي آب از ايعمده بخش و دارند استراتژیک جدي

 . است هند ةقارشبه و اروپا اصلي دروازة

 

 آن قسمت باریکترین که شده واقع عدن خليج و سرخ دریاي تالقي محلّ در المندب، باب تنگة •

 تنگه این کنترل با. دارد امتداد عربستان جزیرة شبه بخش تا آفریقا شاخ از و دارد طول مایل 15

 بزرگ دروازة ندومي تنگه این بست، را سوئز کانال و سرخ دریاي به دسترسي هايراه توانمي

 .است دریایي

 

 خليج نفت خروج اصلي معبر تنگه این. کندمي جدا عربستان جزیرة شبه از را ایران هرمز، تنگة •

 . است آزاد دریاي به آزاد دسترسي و فارس

 

 نظامي و اقتصادي سياسي، تحوالت در را ايعمده نقش جغرافيایي عوامل و مناطق از یک هر

 .است بوده تاریخ طول در بزرگي هايدرگيري محل و و کندمي ایفا منطقه

 

 در مهم منطقة این اهميت و جایگاه متوجه اسالمي شرق در کسي کمتر کنم عرض خواهممي اجازه

 دربارة تواننمي نشود شناخته منطقه این جانبه همه و کامل طور به تا و. است زمين جغرافياي

 و اقتصادي اجتماعي، سياسي، حوادث از بسياري راز و گفت سخن آن فرداي و امروز و دیروز

 هاآگاهي کردن عمومي و افشا به مایل وجه هيچ به غرب که نکنيد فراموش. کرد کشف را نظامي

 و قوانين متوجه مسلمان نيست مایل که سان همان به. نيست مسلمانان ميان منطقه این دربارة

 . شوند( ص) محمد شریعت ميان در جاري احکام

 

 طيّ یعني اسالمي امپراتوري استقرار تا اسالمي دولت تشکيل و اسالم ظهور هايسال وّلينا از
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 جمعيت نيز حاضر حال در و. است بوده خاورميانه تأثيرگذار و اصلي دین اسالم سال، 1211

 .مسلمانند منطقه این ساکنان حدّاکثري

 

 آن تمدني و فرهنگي حوزة أثيرت تحت اسالم گسترش و رشد با نيز قومي و ملي هايفرهنگ سایر

 منطقه این در را انساني جغرافياي محکم و امن حریمي چونان فرهنگي حوزة این. گرفتند قرار

 طریق از و آمده وجود به فرهنگي و خاکي جغرافياي ميان که پيوندي با و است نموده حراست

 دو این خاورميانه، پهنة رد مستقر هايگاهزیارت و مساجد و مذهبي اماکن و جاري مذهبي فرهنگ

 حساب به دیگري به تعرض یکي، به تعرّض که چنان ناپذیرند انفکاک و شده تنيده هم در مجموعه

 از یک هر امروز که چنان. انگيخت خواهد بر مسلمانان بين در را عمومي هايالعملعکس و آمده

 شوري شود، واقع تعرّض مورد بيگانگان توسط( خاکي و فرهنگي)گستره دو این عناصر و وجوه

 .شد خواهد باعث مسلمانان ميان در را ناشدني کنترل

 

 چند ساله همه که را« حج» سياسي حتي و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، اثرات تواندمي کسي چه

 بگيرد؟ نادیده پيونددمي هم به مستقيم غير و مستقيم را مسلمان ميليون

 

 موضوع همين به نيز حجّاج ميان سياسي مباحث انتشار از جلوگيري و حج مراسم آهنين کنترل راز

 .گرددبرمي

 

 روز چون مراسمي ها،جشن و اعياد و مسلمانان ميان جاري هايسنت از جدا اخير، هايسال طيّ

 عموم ميان مشترک هايگيريموضع بروز باعث رمضان مبارک ماه از جمعه آخرین در قدس

گيريموضع این تأثيرگذاري ميزان. استشده به مبتال اجتماعي و سياسي مسایل دربارة مسلمانان

 ساحت به اهانت دربارة آن از فراتر و خاورميانه منطقة مسلمانان برخورد در را مشترک هاي

 .دید توانمي( ص) اعظم پيامبر مقدس

 

 جنگ سال دویست گيريشکل باعث گذشته در مذهبي هايانگيزه مجموعة که چنان گمان،بي

 و درگيري بزرگترین تواندمي بار دیگر نوع این از وقایعي شد، مسيحيان و مسلمانان ميان بيصلي
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 سقوط و اضمحالل باعث تواندمي که بزرگي درگيري. شود باعث خاورميانه در را درازمدت چالش

 .شود اسالمي شرق آستانة در غرب جانبة همه

 

هزینهکم و ترینسهل از تا است آن بر و دارد يآگاه خاورميانه در نهفته قوة و امکان این از غرب

 .کند پيدا را اسالمي هاينهضت سرکوب و مسلمان تضعيف امکان شرایط، کنترل ضمن طریق، ترین

 

 که دارد وجود احتمال این هميشه شده حادث آن در مهم اتفاقات همه این که سرزميني براي

. هست وقایعي چنين وقوع مستعد هميشه نطقهم این و. بيفتد اتفاق آن در وقایعي چنين دوباره

 منطقه این مردم و خاک منطقه، این ذاتي مهم، ميادین در حضور و بزرگ هايحرکت که گویي

 چون استعداد و توان این -نظامي و سياسي فشار اثر در -خاص شرایطي در اگر یعني. است

 اتفاقات و دهدمي نشان را خود و کندمي بر سر فرصت اوّلين در هم باز برود، خاکستر زیر آتشي

 که کسي تدبير، و زیرکي و داري ملک آیين و سياست اساس بر بنابراین. شودمي باعث را بعدي

 را منطقه این استعدادها. باشد داشته نظر زیر را منطقه این باید. باشد جهان برتر قدرت خواهدمي

 اشدرباره برسد، فعليت به قوه از ادهااستعد دارد احتمال کرد احساس که این محض به و بشناسد

 .کند بازدارنده اقدام ماجرا وقوع از جلوگيري براي حتي. بيندیشد

 

 و توجه مورد همواره هایشحساسيت دليل به خاورميانه منطقة بدانيم تا است کافي اطالعات این

 . است بوده غرب مطالعة

 

 موضوع حساسيت بر منطقه این در مذهبي و فکري توان و توش همة با اسالمي کشورهاي استقرار

 . است کاراتر بمبي هر از فرهنگي و جغرافيایي استعداد دو تجمع چه افزایدمي

 

 دست هاآن عملکرد و مسلمانان منطقه، این از گاههيچ غرب بپذیریم تا نيست کافي کار امر این آیا

 دارد؟برنمي

 

 هم عبارتي، به. است جاري منطقه این در ادني ثروت واقع در یا جهان نفتي ذخایر عمدة بخش
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 .است شده مجتمع منطقه این در جهان کالن سرمایة و ثروت هم و فرهنگي و تاریخي سابقة

 

 خود دائم و ایستدمي قدتمام غرب برابر در کشد،مي رخ به را خود خاورميانه منطقة تاریخي سابقة

 مقایسه به خودخواه و استکباري جریاني ابلمق را خود اسالمي شرق عبارتي به. دهدمي نشان را

 .کشد مي

 

 خود شرق هم، فرهنگي نظر از. نمایدمي را خود نيز منطقه فرهنگي سابقة تاریخي، سابقة بر عالوه

 و هست نيز جهان ثروت منبع بزرگترین صاحب امروزه سوابق، این بر عالوه. کشدمي غرب رخ به را

 این منابع و ثروت از زماني چه غرب که شودنمي بيني پيش عالً ف و دارد احتياج ثروت این به غرب

 نيازبي منطقه این منابع از تواندنمي غرب آینده سال صدیک تا حدّاقل. شودمي نيازبي منطقه

 منطقه این منابع به شدیداً  اروپا آن از پس و انگلستان در صنعتي انقالب عصر از کهاین ضمن. باشد

 آن به غرب کرده، وابسته خود به را غرب صنعت که ايمنطقه کنيد تصور الح. است شده وابسته

 . باشد نيز یکم و بيست قرن در فرهنگي پيام بزرگترین حامل است، بسته

 

 بهـ صلح کنفرانس تشکيل از قبل ـ ميالدي 1818 دسامبر در که« برانژ هانري» عبارات این شاید

 خليج و خاورميانه زیرین هايالیه در نهفته انرژي و نفت اهميت درجة از پرده شده نوشته کلمانسو

 :شودمي متذکر او. بردارد غربيان نزد فارس

 

 سنگين مواد وسيلة به دریاها امپراتوري. بود خواهد دارا را امپراتوري دارد نفت که مملکتي» 

 نفت، و بنزین ةوسيل به هاخشکي امپراتوري نفتي، مواد کسب وسيلة به هاآسمان امپراطوري نفت،

 و ترقيمتي مراتب به دارد، بستگي نفت حياتي مادة به که مالي قدرت وسيلة به دنيا امپراتوري

 .است زمين درون در طال از ترکنندهمسلط و ترکننده احاطه

 

 هر که حالي در. آمریکاست به متعلق جهان نفت ذخایر از% 5 از کمتر تنها که کردفراموش نباید

 .بيشتر نيز خاورميانه نفت به اشوابستگي و. شودمي افزوده نفت به امریکا احتياج زانمي بر روز
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هم آمریکا که داد هشدار بوش جرج به گزارشي در آمریکا جمهوررئيس معاون چني، دیک» حتي

 خاورميانه نفت به درصد پنج و نود 2131 سال در و درصد هشتاد 2121 سال در ،%65 اکنون

 .«است وابسته

 

 دالر ميليارد ده 1868 سال در غربي اروپاي نفت واردات. نيست آمریکا از بهتر غربي اروپاي وضع

 .شد بالغ دالر ميليارد 51 ـ 61 به 1874 سال در که بود

 

 بينيپيش شودمي تمام آینده سال چند طيّ جهان کشورهاي از بسياري نفت ذخایر که حالي در

 .داشت خواهد ادامه آینده سال 112 تا فارس خليج نفتي ذخایر عمر که شودمي

 

 .دهدمي نشان را فارس خليجمنطقة اقتصادي اهميت خوبي به زیر آمار

 

 با و نفت زیرزميني مخازن تخلية تا ماندهباقي هايسال گرفتن نظر در با توليد به ذخایر نسبت

 53: ایران ساال، 9: کانادا ل،سا 11: نروژ و آمریکا است زیر قرار به فعلي استخراج ميزان به توجه

 .سال 526: عراق و سال 116: کویت سال، 55: عربستان سال، 75: امارات سال،

 

مي اتمام به آمریکا نفتي ذخایر تمامي آینده سال 11 طيّ که حالي در دهدمي نشان اعداد این

 .آوردمي دوام سال 526 تا خاورميانه منطقة ذخایر رسد،

 

 است کم اسالمي شرق فرهنگي و مادي هايثروت و ذخایر از جوانان و ما عاتاطال ميزان متأسفانه

 .کنيممي تحليل را حوادث و نشينيممي قضاوت به ناقص، اطالعات مبناي بر و

 

 کرده تبدیل« استراتژیک جغرافياي» به را فارس خليج ویژه به و خاورميانه جغرافياي نفتي، ذخایر

 فضا و انرژي ، آب سرزمين، چون مناطقي به دسترسي یا و کنترل به استراتژیک جغرافياي. است

 .گذاردمي تأثير هاملت اقتصادي پيشرفت و امنيت بر که دارد اشاره
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 .است آنان اختيار در و مسلمانان دست در« استراتژیک جغرافياي» این حاضر حال در

 

 و آسيا منطقه این تحوالت و دارد سازي تمدن براي شگرفي استعدادهاي منطقه این حال، عين در

 را منطقه این مدام غرب که نمایدمي طبيعي شرایطي چنين در کند،مي متأثر نيز را افریقا و اروپا

 . باشد آن بر سلطه درصدد و باشد داشته نظر زیر

 

 بيداري موج است، مسلمانان اختيار در جهان« استراتژیک جغرافياي» ترینمهم که شرایطي در

 شودمي بينيپيش چنانکه نورددمي در را مرزها همة اسالم ویژه به و معنویت به ایشگر و مذهبي

 غرب نيز باره این در. داد خواهند تشکيل مسلمانان را اروپا حداکثري جمعيت آینده دهة دو طي

 :موقعيتي چنين در پرسيد باید حال. دارد جامع و کافي اطالع

 

 داشت؟ خواهد شيعيان و مسلمانان ،اسالمي شرق برابر در موضعي چه غرب. 1

 

 شوم دلتاي دهندگان تشکيل و غرب به باید موضع کدام از مسلمانان یعني منطقه این ساکنان. 2

 بنگرند؟( صهيونيستي رژیم و انگليس امریکا،)

 

 اسالمي کشورهاي ساکنان نظامي و سياسي و فرهنگي مصونيت ایجاد و تهدیدها با مقابله براي. 3

 رد؟ک باید چه

 

 برخوردار باید هایيویژگي چه از اسالمي هايسرزمين اداره براي حاکمان هاياستراتژي. 4

 باشد؟

 

  نمود؟ تربيت و داد آموزش آینده براي توانمي چگونه را جوان نسل. 5

 

 معنویت و اسالم به که بود جهان در بزرگي جمعيت فرهنگي نيازهاي پاسخگوي توانمي چگونه. 6

 کنند؟مي پيدا گرایش
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 کرد؟ پرسش اشدرباره و نگریست را غرب تمدن و فرهنگ توانمي رویکردي چه با. 7

 

 برخوردار فرهنگي و مادي معامالت و مناسبات عموم ميان در جایگاهي چه از مهدوي فرهنگ. 9

 است؟

 

« راستکبا با مبارزه جهاني روز» ايکليشه وگوهايگفت از توانمي چگونه که آن آخر کالم و

 کرد؟ حاصل خالصي

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  آمریکا حاکمه سياست در دین نقش:عنوان

  

 دکتر حضور به را آمریکا حاکمه سياست در دین نقش موضوع با ميزگردي العالم شبکه پيش چندي

 االمریکي القرار في الدین کتاب نویسنده محمدالسماک دکتر و منتقد و دانشگاه استاد وزنه کامل

 :. داد ترتيب( آمریکا هايسياست و هاگيريتصميم در دین نقش)

 در ویژه به و آمریکا گيرتصميم مراجع و حکومت دولت، بر صهيونيست مسيحيان تسلط رغمعلي

گيريتصميم عموم بر نفوذ و حضور این دادن عموميت برخي بوش جورج جمهوري ریاست دورة

 نظر بدانيم خواهيممي اندآورده ميان به سخن کمتر آن از حتي و پذیرندنمي آمریکا دولت هاي

 چيست؟ باره این در وزنه کامل دکتر آقاي

 

 کشور این در هاآن وجود و دارند پررنگ حضوري آمریکا متحده ایاالت در یهودیان: وزنه کامل

 امر این بلکه نيست بوش جورج جمهوري ریاست دوران به منحصر مسئله این. است دارریشه بسيار

 زمان یعني یهودیان حضور زمان از مسئله این. است داشته وجود هم بوش جورج زمان از پيش

 در را هاآن حضور ميالدي 1813 سال آغاز از یعني. است بوده آمریکا در یهودیان حضور آغاز
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 آمریکا سناي مجلس و نمایندگان مجلس در هاآن. بينيممي هم آمریکا کنگرة اعضاي ميان

. دهندمي تشکيل را آمریکا جمعيت درصد دو تنها یهودیان که حالي در دارند، پررنگ حضوري

 نفر 64 و هستند یهودي نفر یک عضو نفر سيزده هر از آمریکا سناي مجلس در که کنيممي مشاهده

 همة در یهودیان که است مهمي مراکز کشور این در. ستنده آمریکا نمایندگان مجلس در یهودي

 . دارند فعال حضور هاآن

 

  است؟ شده مراکز این وارد یهودي و صهيونيستي مسيحيت جنبش آیا

 

 ارتباط در خاورميانه با نحوي به که جایي هر و دارند، حضور مهم مراکز تمامي در هاآن: وزنه

 در نمایندگان مجلس یا سنا مجلس از عضوي یا یعني دارند، حضور آن در هاآن از ايعده باشد،

 . هستند هاکميته این رأس

 

 و آمریکا جاتاداره و حياتي هايشریان در یهودیان نفوذ و حضور مورد در پيش لحظه چند شما

آن تمامي بر تقریباً صهيونيست مسيحيان یا یهودیان که گفتيد و کردید صحبت آمریکایي مؤسسات

 .دهيد توضيح لطفاً دارند، طتسل ها

 

 به مربوط مسائل تمامي که دارد وجود ايکميته نمایندگان مجلس در مثال عنوان به: وزنه

 با او دشمني که« النکس تام» نام به است شخصي کميته این رئيس. کندمي بررسي را خاورميانه

مي انجام او نظر و اشراف حتت خاورميانه به مربوط هايگيريتصميم تمام. است همه زبانزد اعراب

 دیداري اخيراً النکس. شوندمي تعيين النکس تأیيد یا موافقت با کميته این اعضاي تمامي و شود

 از او. است کرده دیدار لبناني سياستمداران از برخي با و داشته بيروت از مدتکوتاه و سرزده

 از آمریکا کشور عالي دیوان در ست،ا آمریکا در رأي اصحاب از و تأثيرگذار و نفوذصاحب اشخاص

 نفر ميليون 51 حدود است ممکن آمریکا در یعني. هستند یهودي آنها نفر سه یا دو آن عضو نفر نُه

 نفر ميليون شش کشور این یهودیان که حاي در. باشند نداشته کشور عالي دیوان در نماینده یک

 . دارند دیوان این در نماینده نفر سه و نيستند بيشتر
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 نيازمند مسئله این هستند، یهودي تنها که این یا اندشده انتخاب یهودیان ميان از نمایندگان آن

 است؟ بيشتر توضيح

 

 و منافع پي در و آمریکا مردم نماینده اول درجه در که هستند یهودي نفر سه دیوان این در: وزنه

 آنها براي هم هااین و هستند نيز هودیانی و اسرائيل منابع پي در بعد مرتبه در و هستند آنها مصالح

 یعني متحده ایاالت مالي مراکز بر و جهان تمام یهودیان و متحده ایاالت یهودیان. دارند اهميت

 . دارند نفوذ و تسلط... مؤسسات و دانشگاهي مالي، مراکز

 

 مسيحيت جنبش»: بخوانيم جا این در را« االمریکي القرار في الدین» کتاب از بخشي بدهيد اجازه

 و نظارت هاآن همه بر و است رادیویي ایستگاه هزار و تلویزیوني ایستگاه صد مالک صهيونيستي

 هاآن کليساي و کندمي فعاليت جهان سطح در گسترده بسيار صورت به جنبش، این. دارد اشراف

 91 که ايگونه به است، هافعاليت دامنه گسترش نظر از آمریکا کليساي ترینبزرگ و ترینگسترده

 ميالدي هشتاد دهه در تنها و کنندمي فعاليت عقائدشان تبليغ ميدان در جنبش این کشيش هزار

 وجود به آمریکا در اسرائيل پشتيبان و حامي آمریکایي دیني سازمان و انجمن و مؤسسه 251

 .1«است آمده

 خواننده که هست جا این در سؤالي! سماک دکتر آقاي. کردند اشاره آن به وزنه، دکتر آقاي البته

 مسيحيت آیا فرمودند، وزنه دکتر آقاي که گونه همان که، این آن و داردمي مشغول خود به را

 ایاالت تمامي بر بگویيم بهتر یا آمریکا حکومت و دولت بر کامل طور به یهودیان و صهيونيستي

  دارند؟ تسلط متحده

 

 بر تأثيرگذاري امر در و داده هم دست به دست و دهش جمع هم با زیادي عناصر: سماک محمد دکتر

 عبارتند هاآن از برخي. دارند نقش بوش جورج جمهوريریاست زمان در آمریکا هايگيريتصميم

 :از

  آمریکا؛ متحده ایاالت در موجود یهودي کالسيک البي. 1

 و دارند فعال حضور آمریکا خارجه امور وزارت و دفاع وزارت دولت، در که کارانمحافظه نو. 2

 زیادي نفوذ و تأثير دیني بعد در کنيم،مي صحبت موردشان در ما که صهيونيست مسيحيان این سوم،
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 عقيدههم و سوهم آمریکا یهودیان« ایپاک» سازمان در یهودي البي و یهودیان با آنان. دارند

 . هستند

 نفوذ و تسلط آمریکا دولت هاييگيرتصميم بر کامل طور به تقریباً گفت توانمي گروه سه این

رئيس هايسخنراني در بلکه دولت، هايگيريموضع در تنها نه آن بازتاب جهت همين به و دارند

 . است مشاهده قابل نيز آمریکا، جمهور

 

 است؟ بوش جورج هايسخنراني منظورتان شما

 

 امر این به که مهم بسيار و سازسرنوشت موضوع یک به جا این در بدهيد، اجازه اگر. بله:سماک

 صهيونيستي نيروهاي مطلق استيالي بلکه نفوذ تنها نه حاضر حال در. بپردازیم است، مربوط

 جنبش ،(لبنان اخير) جنگ از پس اما. است روشن آمریکا هايگيريتصميم در یهودي یا مسيحي

. کند تأسيس آمریکا، در موجود البي مانند اروپا در مشابهي« البي» گرفته تصميم جهاني صهيونيسم

 و کرده پيدا زیادي اهميت اروپا اتحادیه از پس اروپا در هاگيريتصميم حاضر حال در زیرا

 بخشرضایت اسرائيل براي هااروپایي هايالعملعکس و هابازتاب این بر عالوه. دارد محوریت

 با اسرائيل ارتباط قطع خاطر به اسرائيل با مخالفت و دشمنانه احساسات اروپا در. است نبوده

 صهيونيستي یهودي البي یک تأسيس به تصميم جنبش این لذا. دارد وجود سامي، غير مردمان

 و دارد اهميت بسيار هاعرب هوشياري جا این در. است گرفته دارد، وجود آمریکا در آنچه مشابه

 ضد یک انجام به دست ابلمق در و کرده ایستادگي امر این مقابل در هوشياري و آگاهي با باید آنها

 آمریکاي هم اروپا اینکه تا و برود دست از فرصت آنکه از پيش عربي، البي تأسيس) بزنند حمله

 . نشود( هایهودي تأثير تحت) دومي

 

 و مالحظات احتماالً  که گفتيد جلسه ابتداي در شما. کنيممي سؤال شما از هم باز وزنه، دکتر آقاي

 از بخشي در سماک آقاي داشتيد، تمایل شما شاید دارید، سماک آقاي بکتا این مورد در نظراتي

 صحبت دیگري مسائل مورد در باید شما نظر به یا و گفتمي سخن بيشتري تفصيل به کتاب فصول

 دهيد؟ توضيح لطفاً  است، نيامده کتاب در که شدمي
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 111 آنکه وجود با کتاب این. است کامل بسيار کتاب این نتایج و مطالب و دستاوردها خير،: وزنه

 جاي که آمده آن در مطالبي اما. دهدمي خواننده به زیادي مفيد اطالعات اما نيست بيشتر صفحه

 برخي و مطالب برخي مورد در کتاب از بخشي در سماک آقاي مثال، عنوان به. دارد سؤال

 با ماست، نفع به اگر مگویمي بنده عربي، البي یک تأسيس مورد در ویژه به گفته، سخن اصالحات

 فرصت اسرائيل به و شود تأسيس( آمریکا در) عربي البي یک عربي، و اسالمي بعد دو به توجه

 و گفتگو براي پيشنهاداتي چه. بود خواهد چگونه امر این کند، ثابت را خود نيت حسن تا شود داده

 که عربي البي یک وجود که کنممي فکر من البته. دارد وجود مورد این در آمریکا با مذاکره

 البي خصوص به دیگر جهات با بتوانيم آن طریق از ما و باشد ما تاریخ و اندیشه و فکر حامي

 آیا اما شناسدمي خود از بهتر را ما مسائل صهيونيستي البي. است خوب کنيم، مقابله صهيونيستي

 فشار وجود با ویژه به است؟ فقموا آن با و دهدمي ما به را البي چنين تأسيس اجازه متحده ایاالت

 اسالمي و عربي کشورهاي ميان طرح، این موفقيت براي این بر عالوه آمریکا، در اسرائيلي البي

 . ندارد وجود همکاري

 

 . مخالفيد طرح این با شما پس

 

 .نيستم مخالف آن با من خير: وزنه

 

  بينيد؟مي دشوار را طرح این اجراي و تحقق شما پس

 

 طرح اجازة دارند، دیگري نظریات یا و مخالفند او نظریات با که کساني جمع در تواندمي انسان

 هم با امکانات و هاتوانایي و نيازها تأمين براي عربي کشورهاي آیا. بدهد را مسائلي چنين

 تبليغاتي پوشش و... مالي هايپشتيباني از صهيونيستي البي که این خصوص به کنند؟مي همکاري

 هم ما بحث اصلي نکته و ندارد وجود عرب جهان در که است چيزي این و است رخوردارب وسيعي

 . است دراین

 

  بينيد؟مي امر این در نااميدي حالت نوع یک
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 این اینجا در است، آمریکا با برخورد در آن و دارد وجود موضوع این در خاصي نااميدي حالت

 خواهيممي اگر و کنيم کامل را آن اینکه یا و کنيم قفمتو را طرح این باید آیا که دارد وجود سؤال

 شود؟ انجام کار این باید چگونه کنيم، کامل را آن

 

 چيست؟ مورد این در ایشان نظر ببينيم و بشنویم سماک آقاي از را آن پاسخ دهيد، اجازه اگر

 

جمهوريرئيس بر انیهودی نفوذ و تأثير ميزان از داریم، شما از زیادي هايسؤال! سماک دکتر آقاي

تصميم در تأثيري چه دین عنصر بوش، جورج به تا گرفته« جانسون» و« لينکلن» از آمریکا هاي

  است؟ داشته اینها هايگيري

 و وضعيت که نيست ما نفع به و است جهان در بزرگي قدرت متحده ایاالت که گفت باید ابتدا در

 آمریکا در. کنيم اميد قطع آن از کلي طور به و دهيم قرار ابهام از ايهاله در را آن حاالت

 مسلمانان مورد در که آن از پيش آمریکایي؛ کليساهاي ترمشخص طور به دارد، وجود مؤسساتي

. نداریم مسلمانان به کاري اینجا در دارند، جمعيت نفر ميليون پنج آمریکا مسلمانان کنيم، صحبت

 مجلس این. است آمریکا کنوني سياست مخالف راشو مجلس این آمریکایي، کليساهاي ملي شوراي

 که است هایيکاتوليک شامل مجلس این. است آمریکا متحده ایاالت در صهيونيسم جنبش مخالف

 مهاجرت از پس خصوص به. دهندمي تشکيل را متحده ایاالت جمعيت از باالیي بسيار نسبت

 .مکزیک و جنوبي آمریکاي از هاکاتوليک گسترده

 

 التين؟ مریکايآ مهاجرت

 

. است نقش داراي و اثرگذار متحده ایاالت در کاتوليک کليساي و هستند کاتوليک هاآن همه بله،

 و شماردمي منحرف و نادرست را هاآن راه و است مخالف کليسا این با صهيونيستي مسيحيت جنبش

 انجام به دست آنها. است انداخته راه به( جنوبي آمریکاي هايکاتوليک) آنها ضد بر هایيجنگ

. گویندمي مسيحيت تصحيح یا دوباره پيروزي آن به که اندداده جهت این در کارها مجموعه یک

 پيوسته و یافته گسترش که هم آمریکایي ارتدوکس کليساي. هستند کاتوليکي کليساي ضد آنها بله
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. است آمریکا سياست مخالف و صهيونيستي مسيحيت جنبش ضد و مخالف نيز است گسترش حال در

 کليساي شد، اشاره که گونه همان و دارد وجود نيز متعددي انجيلي کليساهاي کشور این در

 از بسياري موضع از فراتر بسيار که کرده اتخاذ موضعي کليسا این. است آنها رأس در مشيخيه

 . است اسالمي و عربي کشورهاي

 با مخالف که کليساهایي دارد، وجود یيهاپایگاه آمریکا در( عربي البي) طرح این انجام براي

 مدني جامعه در مؤسساتي آمریکا در. است همسو ما با آمریکایي، سياستمداران و هاصهيونيست

 وزنه کامل دکتر که گونه همان اصلي مشکل اما کرد، برقرار ارتباط آنها با توانمي که دارد وجود

 و گيريبهره براي اسالمي و عربي هايکشور ميان همياري و همکاري نداشتن وجود فرمودند،

 دائمي و هميشگي هم امر این البته. است آمریکا متحده ایاالت در موجود امکانات از استفاده

 . نيست

 

 تعامل آمریکایي کليساهاي و مدني مؤسسات از برخي با که دارد وجود امکان این آیا شما نظر به

 . کرد باز حسابي آنها روي و داشت

 

 . است آزاد و باز ايجامعه آمریکایي جامعه کرد، نگاه مأیوسانه دیدي با آمریکا به شودمين اساساً

 

 این با»: کنيم قرائت کردید، اشاره آن به شما که موضوعي مورد در را کتاب از بخشي بدهيد اجازه

 که ددار وجود زیادي شاعران و ادیبان و متفکران و اندیشمندان و عقال متحده ایاالت در وجود

 این مانند هم هاآن دارند، ـ کردمي زندگي پيش سال صد که انگليسي شاعرـ « کيلينگ» عقيده

 چيست؟ ندارد، پایان که درسي 2«.ندارد پایان که دهندمي هشدار درسي مورد در شاعر

 

 و اتفاق با شد آن دچار و افتاد اتفاق انگلستان امپراطوري براي که اتفاقي نزدیکي و شباهت

 به نوین امپراطوري دیدگاه با آمریکا. بياید پيش متحده ایاالت براي است ممکن که وشتيسرن

 قرن اوایل از متحده ایاالت زیرا. دیگران سرکوب و مبارزه و دشمني یعني کند،مي نگاه جهان

 اشغال را فيليپين و هاوایي که زماني یعني ساخت، مطرح جهان امپراطوري براي طرحي نوزدهم

 امپراطوري طرح اساس بر آمریکا مردم و متحده ایاالت که امشده یادآور کتاب این در دهبن. کرد
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 و هاوایي اشغال نقشه در آن نمود و سازند منتشر را آن باید که هستند رسالت و پيام یک صاحب

 انددوخته چشم خاورميانه به امپراطوري دید همين با نيز هاآمریکایي حاضر حال در. بود فيليپين

 ما این خاطر به. است جهان به امپراطوریشان نگرش همان ادامه حقيقت در هاآن دیدگاه این و

 این با رفتاري چه بدانيم تا دهيم قرار بررسي و مطالعه مورد منطقه در را آمریکا تاریخ دوباره باید

 . باشيم داشته کشور

 

 بوش جورج رابطه مورد در کتاب این نویسنده کنيم،مي سؤال شما از هم باز وزنه، دکتر آقاي

 چيست؟ مورد این در شما نظر کرده، صحبت صهيونيستي مسيحيت جنبش و آمریکا جمهوررئيس

 

 او نگرش و اعتقاد و فرهنگ. است آنان با تماس در جمهوررئيس بوش جورج شکبي: وزنه دکتر

 ما مناطق در هايونيستصه. است همسو آن با و بوده ارتباط در صهيونيست مسيحيان عقاید با نيز

 فلسطين به باید دوباره که دارد عقيده بوش جرج زیرا. شوندمي... و خرابي و ویراني باعث

 بازگردد مسيح تا شوند جمع فلسطين در باید یهودیان و کرد بازسازي را( سليمان) معبد و بازگشت

مي نشأت فکري و سياسي عقيده این به اعتقاد از بوش جورج هايگيريتصميم و حرکات تمامي و

 که کليساهایي تمام حتي و مشاوران و اندیشمندان وجود با بينيممي که است جهت همين به. گيرد

 خصوصيات کلي طور به او. دهدنمي نشان آنها به توجهي او اما هستند، بوش هايسياست معترض

 مورد در نظرش دیگر د،ش قانع ايمسئله مورد در که زماني یعني. است دارا را جمهوررئيس یک

 . شودنمي عوض آن

 

 . کند عوض و برگرداند را او نظر کسي دهدنمي اجازه یعني

 

 را سفيد کاخ در دیدار اجازه مخالفانش و معترضان به او که باري آخرین. دهدنمي اجازه بله،

 قانع زود که است کسي بوش جورج که است معروف اما. بود اشانتخاباتي تبليغات زمان در داد،

 به حال. است دشوار بسيار او عقيدة و نظر دادن تغيير شد، قانع موضوعي به نسبت وقتي و شودمي

 و جدي حدي به اعتراضات و تحرکات این. گردیممي باز مورد این در کليساها اعمال و تحرکات

 و ليتهفرما نوعي به هاآن بلکه. شود قلمداد بوش هايسياست راه در مانعي که نبود بزرگ
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 گونه این شنيدیم متحده ایاالت و آنجا کليساهاي و واتيکان از که خبرهایي یعني بود، تشریفاتي

 تشریفاتي بيشتر بلکه بکشد، اشکنوني هايسياست از دست که شود خواسته بوش جرج از که نبود

 . نبود جدي بسيار و بود

 

 . کردند شرکت آن در نفر هاميليون و شد برگزار بزرگي تظاهرات عراق مورد در اما

 

 . است درست بله،

 

 دولت سياست عليه داخلي جنگي مثابه به حقيقت در تظاهرات آن شود، نگاه آن به درست اگر

 . بود آمریکا

 

رأي که زماني اما ميليوني، تظاهرات همان بودم، نيویورک در تظاهرات زمان در خود من بله،

 از پس بازگشت، سفيد کاخ به و شد پيروز بوش جورج و درسي پایان به جمهوري ریاست براي گيري

 . نبودیم تحرکاتي شاهد دیگر آن

 

 مورد در حتي بود، نيافته سازمان و منظم ریزيبرنامه بدون شد، انجام تحرکات بعضي هم اگر

 . فلسطين انتفاضه

 

 دارد وجود بوش هايسياست و عقاید مورد در مخالفاني نيویورک، در موجود یهودیان ميان حتي

 مردم تمامي کلي طور به. است... و اجتماعي دیني، سياسي، مختلف دالیل به هامخالفت این و

 . نيستند او هايسياست موافق آمریکا

 

 کتاب در که مطالب برخي مورد در ایشان تا بدهيم سماک دکتر به را وقت دوباره بدهيد اجازه

 در است، کتاب حجم نصف تقریباً که 82 صفحه تا 58 ةصفح از کتاب این در. دهند توضيح اند،آورده

 بعد تردقيق صورت به و صهيونيست مسيحيان و ـ بوش جورج ـ آمریکا جمهوررئيس رابطه مورد

 دارد؟ نقشي چه جااین در دین. است شده صحبت فلسطين انتفاضه و عراق عليه جنگ جنگ، دیني



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 دو هر منظور البته فلسطين، انتفاضه قبال در مریکاآ سياست و عراق جنگ مورد در اختصار به لطفاً

 کنيد؟ صحبت است، انتفاضه

 

. امکرده استناد کشيشان از سخناني به کتاب این در من عراق، عليه جنگ مورد در اوالً: سماک

 عراق، ضد جنگ توجيه مورد در سخناني آمریکا، متحده ایاالت در صهيونيستي جنبش کشيشان

آن با مورد این در هم بوش جورج که است ذکر به الزم. اندنموده آن، یهودي و دیني توجيه البته

 که رسدمي جایي به حرکت این کشيشان کار. دارد آشنایي هاآن عقاید با و است عقيدههم ها

 دور هايزمان در عراق زیرا است، عراق در الهي انتقام حقيقت در عراق، ضد جنگ کنندمي اعالم

 و است عراق مردم از الهي انتقام یک جنگ این پس است، داشته نقش یهودیان رفتنگ اسارت به در

 تبليغ به دوستانه،انسان هايکمک طریق از حاضر حال در کشيشان این. عراق کل از کلي طور به

 . پردازندمي عراق در خود عقاید

 

 چطور؟ فلسطين مورد در بود، یهودیان اسارت خاطر به عراق از گيريانتقام مورد در همه هااین

 

 آنکه مگر گشت، برنخواهد آنجا به مسيح و گرددبازمي آن به مسيح که است سرزميني فلسطين

 به و مسجداالقصي هايخرابه بر مگر شودنمي برپا و ساخته هم معبد شود، برپا( سليمان) معبد

 مسيح بازگشت رایطش و شود ساخته معبد آن جاي به تا شود خراب باید مسجداالقصي این خاطر

 . شود کامل و فراهم

 

 کتاب این قوت و ضعف نقاط مورد در شما نظر بفرمایيد، دقيقه یک در و پایان در وزنه، دکتر آقاي

 چيست؟

 

 مسائل مورد در و شده عرضه بازار به خاصي مرحلة در کتاب این( که آن قوت نقطه: )وزنه دکتر

 و مسيح خاطر به یهودیان نزدیکي و آخرالزمان ايهنشانه مورد در. است کرده صحبت هم مهمي

 که سخناني در بوش که این خصوص به. است شده متمرکز اسرائيل محکوميت از دفاع ضرورت بر

 به سپتامبر 11 حوادث از پيش ماه 6 حتي او»: است گفته کرده، چاپ را آنها« پست واشنگتن» اخيراً
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 «.است اسرائيل حکومت از دفاع به مصمم او که بود کرده اعالم شارون

 

  چطور؟ کتاب ضعف نقاط مورد در. بود کتاب قوت و مثبت نقاط هااین

 

 . ندارد ضعفي نقطة کتاب این

 

 ظاهراً دارید، صحبتي چه کتاب این انتشار از پس سماک محمد دکتر آقاي آخر، سخن عنوان به

 است؟ هاکتاب مجموعه یک از جزئي کتاب این

 

 زمان از. 2115 سال ابتداي دقيقاً. است رسيده چاپ به ميالدي 2115 سال در کتاب این: سماک

 را آمریکا سياست در دین تأثر ميزان نيز هاآن که آمده دست به جدیدي عناصر کنون تا کتاب چاپ

 . سازندمي ترروشن خاورميانه قبال در

 

 کند؟مي تأیيد را شما مطالب که داده روي اتفاقاتي یعني

 

 خود امر این و دارد وجود آمده کتاب این در که مطالبي به افزودن براي مطالبي ردمو این در

 مطالب این به بيشتر دیگري محقق است الزم یا و است دیگري پژوهشگر یا جدید کتابي خواهان

 . سازد ترروشن را آن و بپردازد

 

 آقاي به و کنيممي تشکر برنامه این در حضور خاطر به سماک دکتر و وزنه دکتر جناب از پایان در

 و دیگر برنامه تا. باشد مبارکي کتاب که اميدواریم و گویيممي تبریک کتاب این خاطر به سماک

 . سپاریممي خدا به را شما دیگر، جدید کتاب

 

  

  

 :هانوشتپي
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 .18ص االمریکي، القرار في الدین محمد، السماک،. 1

 .111ص همان،. 2

 ياألمریک القرار في الدین

 السماک محمد: تأليف

   م2113 النفائس، دار: بيروت

 

  

  

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  ارتباطات عصر در ارتباط مدعيان:عنوان

  

 برخي سنت اهل عامي محافل همچنين و شيعه عامي اشخاص ميان در ادعاها برخي اخير ایام در

 و دارند( ع)مهدي امام با ارتباط ادعاي برخي و است گذاشته وجود عرصه به پا اسالمي کشورهاي

 خودِ آنها که کنندمي ادعا و نهاده فراتر را پا مردم عامه از دیگر برخي کنند،مي تبليغ ایشان براي

 و رفته فراتر قرمز خطوط و مرزها تمامي از دیگر برخي این کنار در و هستند( ع)مهدي امام

 .اندکرده نبوت ادعاي

 

 55 از بيش شاهد اخير سال پنج در مصر که رسيممي نتيجه این به 1آمارها این بر گذرا نگاهي با

 نيز عراق. اندبوده اسکندریه و قاهره شهرهاي از آنها نفر 31 تعداد این از و است بوده نبوت مدعي

 نيز هادروزي طایفة ميان در. است بوده اخير سال 11 طول در غائب امام و نبوت مدعي 23 شاهد

 :از عبارتند مدعيان آن هاينمونه از برخي... اندکرده نبوت ادعاي نفر 6

 

 نبوت ادعاي ـ مصر در( ساله 42) مناع وحيد منال. 1

 مهدویت ادعايـ  یمن در( ساله 52( )منقوش) نقاش ثریا. 2
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 مهدویت ادعاي ـ سعودي عربستان طائف، در( ساله 49) اکبر بثيل. 3

 مهدویت ادعاي ـ یمن در( ساله 36) المفلحي عبداهلل محمودبن. 4

 

 تاریخ در ویژه به و مختلف هايزمان طول در بلکه نيست جدیدي چيز بشریت تاریخ در پدیده این

 و شده ناشناخته و مشهور کنوني، جدید مدعيان کردار و رفتار... است شده تکرار بارها اسالمي

 با بسيار حاضر، حال در آن هاينشانه و هاداللت اما. است قدیمي مدعيان رفتارهاي به يهشب

 مقابل در باز درهاي گشودن دوره در ما که است این دليل به هم آن و است شدیدتر و تراهميت

 برده ميان از گسترش و پيشرفت با را هامسافت و مرزها و حد دوره، این و بریممي سر به عقل

 . تاس

 

 نهفته اجتماعي و دیني و سياسي شرایط در اخير، هايسال در پدیده این هايعلت و هاانگيزه

 و فرهنگي و رواني هايحالت و است آمده وجود به محيطي و جو شرایط، این وجود با. است

 و يعقل فضاي بودن خالي و دیني فراغ این بر عالوه. است شده هاگویيیاوه این پشتيبان ايرسانه

 تربيتي اوضاع و شرایط در تناقض وجود آن دیگر علل از. است بوده سهيم امر این در نيز فرهنگي

 بر آنکه از پيش. است شود،مي دارخنده سخنان و هایاوه گونه این گسترش به منجر که دیني و

 امام نایب) مدعيان این گذاشتن وجود عرصه به پا: که دهيم توضيح باید کنيم تمرکز آنها ادعاهاي

 از. است( عج)زمان امام و عصرولي ظهور از پيش هاينشانه از یکي( نبوت یا مهدویت یا بودن

 از که( ع)مهدي آنکه مگر شودنمي برپا قيامت»: فرمودند ایشان که شده روایت( ص)اکرم پيامبر

 و دکنن خروج دروغگو شصت آنکه مگر کندنمي خروج( ع)مهدي و کند خروج است من فرزندان

  2«هستم پيامبر من گویندمي همگي

 

 آنها مورد در مطلبي یا و ارتباطند در آنها با یا شناسندمي را دروغين مدعيان این که کساني اما

 جهت از معصومين کردارهاي و رفتارها و اسالمي اخالقيات از آنها دوري ميزان کنند،مي مطالعه

 برخي به باید اینجا در. است روشن و آشکار شانای براي آنان، هدف و صفات و هاویژگي و راه

 اشاره باطل، اهل و افراد این دروغ کردن آشکار و ساختن برمال و حقيقت به رسيدن براي مطالب

 :شود
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 ها،آیه یعني آمده اسالمي فرهنگ و ميراث در آنچه با مدعيان این هویت ميان تناقض: اول

 ایشان جاودانگي معجزة بقاي و( ص)محمد االنبياء،اتمخ با نبوت پایان اینها روایات، و احادیث

 سخت مانع خود موارد این. گذارندمي صحه آن بر و کنندمي تشریح را قيامت روز تا( کریم قرآن)

 که کنند را چيزي ادعاي خواهند،مي خود خيال به که آورده وجود به کساني برابر در محکمي و

 امام به مربوط که هایيویژگي و هانشانه یا ظهور تميح هاينشانه: دوم. نيست وجودشان در

 این از برخي ظهور، و کبري، غيبت صغري، غيبت والدت، بودن مخفيانه جمله از است،( ع)مهدي

 که آن بدون و گذارندنمي باقي ادعا براي مجالي همگي اینها و. است نشده پدیدار هنوز موارد

 تواننمي( بيداء در خسف زکيه، نفس صحيه، یمني،: سفياني) بيفتند اتفاق و شود محقق هانشانه آن

 .داشت مورد این در ادعایي چنين

 

 جهت از چه ندارد سازگاري آنها با و نيست منطبق مدعيان این بر خود معاني تمامي با امامت: سوم

 برآورده در را آنها همگي، اینها و کرامات، و هاتوانایي یا تدین و علم نظر از چه رفتار و اخالق

 و امامت جایگاه در گرفتن قرار از آنها و دهدمي نشان ناتوان اسالمي جامعه نيازهاي ساختن

 .ناتوانند مردم راهبري و فرماندهي

 

 تمامي بر اسالم برتري و زمين جاي جاي در داد و عدالت گسترش شامل که الهي وعده: چهارم

 پيامبران آرزوي و رؤیا شدن محقق و برندمي ارث به را زمين خدا صالح بندگان این و دیگر ادیان

 . است نيافته تحقق هنوز مدعيان این وجود با جهان، تمامي در یکتاپرستي گسترش بر مبني

 

 به نياز این و است آشکار و روشن نيمروز در خورشيد مانند مدعيان این هايگویيیاوه و دروغ

 تصدیق را آنها لوحساده اشخاص تنها که است هتج همين به و ندارد زیادي هايبرهان و هادليل

 کشانده تاریخ دانزباله سوي به را آنها پایان، در دروغشان و اندخورده را آنها فریب و کرده

 .است
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 :هانوشتپي

 .عربي متحده امارات کشور( 1111) شماره ـ الخليج زهرة مجلسة. 1

 .426 ص الوري أعالم. 2

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  2-دروغين منتظران:عنوان

  

 

 : اشاره

 قرار توجه مورد بسيار نيز کریم قرآن در که( ص)اکرم پيامبر با یهودیان برخورد بررسي و تحليل

 هم امروز حتي که هاآن تبليغاتي هايشيوه با را ما تواندمي و بوده آموز درس بسيار است، گرفته

 اسالم جهان با برخورد در یهود، به وابسته شنيداري و دیداري نوشتاري، هايرسانه از بسياري در

 علت بررسي از پس مقاله این در شد، گفته آنچه به توجه با. سازد آشنا گيردمي قرار استفاده مورد

 بعثت انتظار هاسال از پس چگونه یهودیان که موضوع این تحليل و جزیرةالعرب به یهود هجرت

( ص)اکرم پيامبر با جزیرةالعرب یهودیان برخورد هايشيوه پرداختند، او انکار به( ص)اکرم پيامبر

 . است شده تبيين مسلمانان و

 

 ( ص)اکرم پيامبر عليه یهود تبليغاتي حملة

: کرد تقسيم دسته چند به توانمي را( ص)خدا رسول یهودي مخالفان برخوردهاي از بخش این

 پيامبر عليه وسيع تبليغات مسلمانان، ميان تفرقه و تردید ایجاد قریش، از تبليغاتي پشتيباني و تأیيد

ایمان عليه تبليغ تورات، هايپيشگویي و حقایق تحریف مسلمانان، اعتقادات عليه تبليغ او، یاران و

 . شودمي اشاره موارد ازاین هایينمونه به که... و یهود از آورندگان

 مشرکان از حمایت( الف

 فرستادگان آنان، پرسيدند،( ص)خدا رسول دربارة یثرب یهود عالمان از قریش کافران که زماني

 را او ادعاي نادرستي و درستي و بپرسند( ص)پيامبر از که شدند رهنمون هایيسؤال به را قریش

 رفتند، مکه به یهود بزرگان از گروهي مناسبتي، به و کرد رتهج( ص)خدا رسول وقتي اما. بفهمند
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 گفتند جهود عالمان« ؟(ص)محمد دین یا است بهتر( یهود) شما دین»: پرسيدند آنان از مشرکان

 حتي 1.هستيد پيروانش و او از تریافتهراه شما و است برتر او آیين از( پرستانبت) شما دین بلکه

بت به یهودیان: اندگفته دانند،مي واقعه همين را 2نساء سورة 51 آیه نزول سبب که مفسران بيشتر

 3.دهند اطمينان آنان به تا کردند سجده قریش هاي

 افکني تفرقه( ب

 بر بود مسلمانان به نسبت حسود و جوکينه پيرمردي که یهودي قيس بن شأس: گوید اسحاق ابن

 به و نشسته هم کنار در دوستانه آنان کهاین از و کرد عبور پيامبر خزرجي و اوسي یاران از جمعي

 اینان اگر: گفت خود با شده خشمگين اندسپرده فراموشي به را جاهلي هايدشمني اسالم، واسطة

 با تا گفت را یهودي جواني رو این از. بود نخواهد سرزمين این در ما براي جایي باشند متحد

 داده رخ خزرج و اوس بين که را هایيجنگ دیگر و 4«بُعاث» روز خاطرة و بنشيند انصار جماعت

 جمع و کرد چنين جوان. بخواند برایشان اندگفته باره این در طرف دو که را اشعاري و کند زنده

 یکي و کردند مجادله و برخاسته خزرج از یکي و اوس از یکي. کشاند منازعه و تفاخر به را انصار

 و کنيممي چنين گفتند و شده خشمگين گروه، دو. جنگيميم دوباره خواهيدمي اگر: گفت آنان از

 از گروهي با و رسيد( ص)خدا رسول اطالع به موضوع. شدند رهسپار حره سوي به جنگ، براي

 : فرمود و رفت آنان پيش مهاجران،

 ميان من که صورتي در ایدافتاده جاهليت یاد به آیا. گيرید نظر در را خدا مسلمانان، گروه اي

 م؟شمای

 وسيله به هادل بين الفت ایجاد و کفر از آنان نجات و الهي هدایت یادآوري با( ص)خدا رسول

 و اندشده شيطاني هايوسوسه تسليم فهميدند که ايگونه به کرد خودشان متوجه را آنان اسالم،

 راههم و کردند معانقه یکدیگر با و افتادند گریه به پس. است بوده آنان کمين در دشمن نقشة

 که را مسلماناني چنينهم و یهودیان قرآن، از آیاتي در متعال خداي 5.بازگشتند( ص)خدا رسول

 6.است کرده سرزنش اند،خورده را آنان فریب

 

 تحریف( ج

 که است تحریفاتي هاآن ترینمهم. است فراوان راه این از یهود قوم هايدشمني و تبليغي هاينقشه

( ص)خاتم رسول دربارة الهي انبياي و تورات هايپيشگویي و داده نجاما الهي کالم به نسبت آنان
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 سوي از( لفظي تحریف) تحریف از دیگر ايگونه البته. اندداده تغيير اندخواسته که ايگونه به را

 که است اسالم تاریخ به مربوط برخي و 7اسرائيلبني تاریخ به مربوط برخي که گرفته صورت یهود

 کرده، اشاره یهود سوي از تحریف به کریم قرآن که مواردي از 9.شد خواهد رهاشا این از پس

 یهود علماي که است شده نقل آیات این تفسير در( ع)باقر ازامام. است بقره سوره 78 تا 75 آیات

مي بيان را هانشانه این که خود، قوم عوام از و دادند تغيير بود آمده تورات در که را پيامبر صفات

 8.نکنند چنين که خواستندمي دکردن

 

 تردید ایجاد( د

 در شک ایجاد و اسالم به آوردن روي از مردم بازداشتن براي یهود تبليغي حرکات از یکي. 1

 : که گذاشتند قرار چنين هم با آنان از تعدادي که بود این مسلمانان، عقيده

مي کافر آن به روز آخر و یمآورمي ایمان زبان به شده، نازل( ص)محمد بر آنچه به روز اول

 دیدیم و کردیم مشورت دانشمندانمان با و بررسي را خود هايکتاب ما گویيممي و شویم

 این. شد آشکار ما بر آیينش نادرستي و او دروغ و کردیممي گمان ما که نيست کسي( ص)محمد

 گاهآن. دانندمي خود از ترعالم و کتاب اهل را ما چون کنند، شک مسلمانان شد خواهد باعث کار

 .گشت بازخواهند یهود آیين به خود دین از

 : فرمایدمي که شد نازل 11عمران آل سورة 72 آیه مناسبت همين به

 انتهاي در و آورید ایمان روز ابتداي در شد نازل مسلمانان بر آنچه به گفتند کتاب اهل از گروهي

  11.بازگردند خود آیين از شاید شوید کافر روز

 که دليل این به و نباشد درست روایات برخي در 12«دینکم إلي» کلمة رسدمي نظر به البته

بني نژاد مخصوص که دانندمي الهي نعمتي را خود دین یهودیان زیرا ندارد، تبليغ یهودیت»

 که است شده توصيه تلمود در. پذیرندمي را او شود، یهودي کسي اگر وصف این با. است اسرائيل

 نيست، ميدان مرد اگر تا کرد تفهيم او به را قوم این هايذلت باید شود یهودي بخواهد کسي هرگاه

 یهود نقشة یعنياست، آمده مطلق« یرجعون» کلمة نيز بحث مورد آیة در 13«.نگذارد آن در پا

 . بگروند یهودیت به که این نه برگردانند خود آیين از را مسلمانان فقط که بود این

 یعني اند؛دانسته قبله داستان به مربوط را آن و آمده آیه این براي دیگري وجه نابع،م برخي در

 با نيز طباطبایي عالمة 14.خود قبلة به شب و بخوانيد نماز مسلمين تازة قبلة به صبح گفتند یهودیان
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 اول زا مقصود و آمده قمي تفسير در که کرده اشاره( ع)باقر امام از روایتي به قول، این انتخاب

 که کتاب، اهل از ايتوطئه به اشاره آیه صورت، هر در 15.است دانسته قبله گردیدن زمان را روز

 مسلمانان تبليغي، ايشيوه با داشتند نظر در که دارد یهودیانند، قرآن آیات بيشتر در آن از مراد

 . اندازند تردید به را

 آوردن اسالم از پس که است این رودمي شمار به آنان تبليغات ادامة در که دیگري حرکت. 2

 : گفتند خود کيشانهم از برخي

 رها را خود پدران آیين بودند ما خوبان از اگر و هستند ما اشرار( ص)محمد به آورندگان ایمان

 16.کردندنمي

 یهود گفتة این سبب به را 17عمران آل سوره 113 آیه آمدن فرود طبري، او تبع به و اسحاق ابن

 چون. نزول سبب نه باشد مصداق تعيين و تطبيق موارد از این رسدمي نظر به اما 19.انددانسته

 سعيّه بن اسيد سُعيّه، بن ثعلبةسلّام، بن عبداهلل: از عبارتند آمده نامشان داستان این در که کساني

ـ  مشهور ولق به بنا ـ عبداهلل است؛ بسيار یکدیگر با اینان آوردن اسالم فاصلة و عبيد؛ بن اسد و

 اسالم به( پنجم سال) قریظه بني نبرد هنگام دیگر نفر سه و 18آورده ایمان هجرت ابتداي در

 این، از گذشته 21بدانيم هشتم سال را سلّام بن عبداهلل آوردن اسالم که این مگر 21اند؛گرویده

 23.است دانسته مسيحيان از گروهي را آیه نزول سببعطاء، از نقل به طبرسي

 اول هايماه در بود، یثرب اهل مسلمانان اولين جزء که زراره بن اسعد وقتي اندنوشته مورخان. 3

« !مردنمي او یار بود پيامبر ،(ص)محمد اگر» گفتند یهودیانرفت، دنيا از بيماري سبب به هجرت

 شبيه 23.ندارم مقاومتي یارانم نه و خود براي نه الهي تقدیر برابر در من: فرمود( ص)خدا رسول

 زنان به نسبت بود پيامبر او اگر: گفت که کرده گزارش اخطب بن حيّ از سعد ابن را مطلب این

 24.نداشت رغبتي

 : است آمده عمران آل سوره 191 آیة در. 4

 و را آنان گفته ما. شنيد نيازیم،بي ما و است فقير خدا گفتند که را کساني سخن خداوند تحقيق به

 .کنيممي ثبت را ایشان سوي از برانپيام دليلبي کشتن

 عالمه. است ـ پيامبران کشتن مانند ـ قدیمي هايجنایت همان ادامة سخنان، این که این از کنایه

 25شد، نازل قرض آیة وقتي که این نخست:است کرده ذکر نزول شأن دو آیه این درباره طبرسي

. ثروتمندیم ما و خواهدمي وام ما از که است فقير خداوند گفتند اخطب بن حيي چون یهودیاني
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 قرض و زکات و نماز به را آنان و نوشت قينقاعبني به اينامه خدا رسول که این دیگر نزول شأن

. رساند را( ص)اهللرسول پيام و شد حاضر یهود درجمع بود ابوبکر که نامه حامل. کرد دعوت دادن

 اگر چون بود، خواهيم نيازبي ما و فقير داخ باشد درست مطلب این اگر: گفت فنحاص آنان بزرگ

 این گاهآن. زد فنحاص صورت به و شد خشمگين ابوبکر اینجا در. خواستنمي وام ما از بود غني

 26.آمد فرود آیه

 و آمدندمي انصار نزد که کرده ذکر را( ص)پيامبر یهودي دشمنان از تعدادي نام اسحاق ابن. 5

 کردن انفاق در. شوید دچار فقر به ترسيممي»: گفتندمي و کردندمي نهي صدقه دادن از را آنان

 : آیة است گفته وي« .آمد خواهد پيش چه آینده دانيدنمي چون نکنيد، شتاب

 عذاباً للکفرین أعتدنا و فضله من اهلل ءاتاهم ما یکتمون و بالبخل النّاس یأمرون و یبخلون الّذین

 27.مهيناً

 از خدا را آنچه و دارندمي وا کردن بخل به را مردم و ورزندمي خلب که اندکساني متکبران)

 .ایمکرده آماده پستي عذاب کافران براي ما. کنندمي پنهان داده آنان به خویش فضل

 : نویسدمي طباطبایي عالمة 29.است شده نازل بارهاین در

 گرچه. داندمي یهود دربارة را آیات این آمدن فرمود که رسيده سنت اهل طرق از فراواني اخبار

 به اخبار این ليکن کند،مي تأیيد را روایات این... گفته سخن یهود و کتاب اهل از که آیات دنبالة

 28.نزول سبب به تا دارد شباهت بيشترتطبيق،

مي شمار به آیه براي مصداقي آنان یا شده آیه این نزول سبب انفاق، دربارة یهود سخن که این

 قول مؤید تواندمي آنچه. دارد همراه به مبعّداتي و مؤیدات کدام هر که است ظرين دو روند،

 : که است این باشد دوم

  ندارد؛ یهود موضوع به ارتباطي بعد، و قبل هايآیه( الف

  اند؛نکرده داستان این به اياشاره آیه، این تفسير هنگام مفسران از بسياري( ب

 همراه اینجا در است رفته کار به یهود پوشيحق براي قرآن آیات در غالباً که« یکتمون» کلمة( ج

 اموالي نکردن انفاق و کردن پنهان» مقصود گویندمي مفسران و آمده« فضله من اهلل ءاتاهم ما»

  31«است؛ کرده عطا خداوند که است

 . باشد یهود هب نسبت آیه ظهور عدم بر ايقرینه تواندمي که آمده« کافرین» تعبير آیه آخر در( د

 ميان به یهود از سخني مفسران ولي شده تکرار آیه همين اول بخش حدید، سورة 25 آیة در( ه
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 . اندنياورده

 : است زیر امور کند،مي تقویت را اول قول آنچه اما

 یهود و کتاب اهل دربارة مطالب از بسياري نظر، مورد آیة از آیه هفت فاصلة با و نساء سورة. 1

 . است

 رفته کار به یهودیاني دربارة خصوص به و پوشيحق معني به قرآن هايآیه در« یکتمون» کلمه. 2

حق ارادة بر ايقرینه رو این از. کردند کتمان را( ص)اکرم پيامبر دربارة تورات گویيپيش که

 به را« کرده عطا آنان به خود فضل از خدا آنچه» هم اسحاق ابن. بود خواهد قوم این از تعالي

 : است گفته طبرسي و نموده تفسير تورات

 چه ـ داده خدا که فضيلتي کردن پنهان و واجبات اداي به ورزیدن بخل از اعم را آیه است بهتر

 31.بگيریم ـ عالم غير چه و عالم

 اندکرده نقل عباس ابن از اما اندنکرده اياشاره داستان این به گرچه رازي فخر و طوسي شيخ. 3

مي تورات در( ص)خدا رسول هاينشانه از آنچه به اعتراف از که یهودند اینان از مراد که

 32.کردند سفارش( موضوع این به بخل و) کتمان به هم را خویش قوم و ورزیدند بخل دانستند،

  33.است کرده معنا گونهاین هم را حدید 24 آیة حتي رازي

 37 آیة نزول شأن بر دیگر ايقرینه توانديم رباخواري و اندوزيمال و حرص به یهود شهرت. 4

 . باشد آنان درباره نساء

 .ندارد یهود با منافاتي آیه در آن ورود و است حق پوشانندة معناي به آیه این در کافر. 5

 

  تمسخر( ه

 در. است نساء سورة 46 آیة شده، نازل( ص)پيامبر با یهود روابط دربارة که قرآن آیات از یکي

 : خوانيممي شده، اشاره گروه این تمسخرآميز و نادرست رفتارهاي از برخي به که ریمهک آیة این

 و کردیم، مخالفت و شنيدیم گویندمي و کنندمي تحریف خود محل از را کلمات یهودیان، از برخي

 اطاعت و شنيدیم بگویند اگر ولي« راعِنا» گویندمي دین کردن مسخره و خود زبان گرداندن با

 سبب به را آنان خدا اما. است ترعادالنه و بهتر برایشان بگویند« أُنظُرنا» راعِنا جاي به و کردیم

 34«.آورندنمي ایمان اندکي، عدة جز رو این از و ساخته دور خود رحمت از کفرشان

 :است شده اشاره مطلب چهار به آیه این در
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 از سخن اینجا در که تحریفي اما. است شده پرداخته بدان نيز دیگر فراوان آیات در که تحریف،. 1

  35.معنوي نه است لفظيآیه، ادامة قرینة به است آن

 و شنيدیم»: بگویند( ص)اکرم پيامبر گفتار و الهي دستورهاي برابر در که آن جاي به یهودیان. 2

 . است آنان گستاخي و ادبيبي نشانة که« کنيممي مخالفت و شنيدیم»: گفتندمي« کنيممي عمل

 را تو خدا که بشنو یعني ؛«اهلل أسمَعَک إسمع»: گویدمي خود مخاطب به وگوگفت هنگام عرب. 3

 یعني« غَيرَمُسمَع إسمَع»: گفتندمي حضرت آن به( ص)پيامبر معاصر یهودیان اما. دهد قرار شنوا

 « .باشي ناشنوا که بشنو»

 ما یعني« راعنا»: گفتندمي او سخنان شنيدن با حضرت آن با وگوگفت هنگام( ص)پيامبر یاران. 4

 را واژه این جهودان، ليکن... یا بنویسيم یا بسپاریم دل به را سخنانت تا نما تأمل و کن رعایت را

 کردند؛مي استفاده« کن تحميق را ما» معناي به را« راعنا» و داده قرار تمسخر براي دستاویزي

 امام از طوسي شيخ. است کودني معناي به هک گرفتندمي نظر در« رعونت» را آن مصدر یعني

 هم مفسران از برخي 36.است ناسزا و دشنام عبري زبان در کلمه این که کرده روایت( ع)باقر

همان متعال خداي 37.است چوپان معناي به که گفتمي« راعينا» ،«راعنا» جاي به یهود اندگفته

 مفهوم همان که« انظرنا» آن جاي به و برندن کار به را کلمه این: فرمود مسلمانان به که گونه

 نفع به برید کار به را واژه این اگر فرمایدمي هم یهودیان به کنند؛ استفاده 39دارد، را( بده مهلت)

 ذکر زید رفاعةبن نام به یهود بزرگان از یکي را تمسخرآميز واژة این گویندة اسحاق، ابن. شماست

 38.است کرده

. است« سالم» کلمه جاي به 41«سام» کلمه گفتن دارد تناسب استهزا وعموض با که دیگري مورد

 و دانسته جهودان شده، اشاره آنان به 41مجادله سورة هشتم آیة در که را کساني از مراد مفسران

 : اندگفته

 که طوري به گفتندمي« سام»( ص)پيامبر به خداست، نظر مورد تحيت که سالم جاي به آنان

 با فقط را آنان پاسخ و بود مطلب این متوجه حضرت آن اما دهندمي سالم که ندکن تصور دیگران

  42گفتمي« عليکم»

 آن شمول طباطبایي عالمة اند؛دانسته یهود را آیه از بخش این نزول شأن مفسران، که آن با

 نستهدا بيماردالن و منافقان با منطبق را آیات سياق و دانسته خفا داراي را گروه این دربارة

 43.است
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 خصوص به کند؛مي تطبيق بيشتر منافقان با و ندارد یهود با تناسبي چندان آیه که است این حقيقت

 رسدمي نظر به حال عين در 44.است شده نقل نيز آنان قول از« سام» واژة روایات، در که

 نداشته نظر در را آنان آیه این گرچه اند،داشته( ص)خدا رسول با برخوردي چنين نيز یهودیان

 اندآورده را احادیثي آن در و گشوده کتاب اهل کردن سالم دربارة را بابي مسلم و بخاري. باشد

 از چونبدهيد،« عليکم» با را هاآن سالم جواب و نکنيد سالم یهود به است فرموده( ص)پيامبر که

 گروه دو هر را، هآی نزول شأن طبرسي، که است جهت همين به 45.کنندمي استفاده« سام» واژة

مي نيز شد، داده توضيح قبالً که منافقان از برخي بودن یهودي 46.است دانسته( منافقان و یهود)

 از منافقان و اندگفته یهودیان را« سام» واژة که هست هم احتمال این. کند تأیيد را نظریه این تواند

 آمده ابراهيم بن علي به منسوب سيرتف در که چنان. اندکردهمي استفاده تحيت براي دیگري کلمة

 47.رفتمي شمار به جاهليت اهل سالم که( خير به صبح)« صَباحاً أنعم»: گفتندمي منافقان که است

 مسلمانان به نسبت زیادي تمسخرآميز رفتارهاي یهودیان، خصوص به و کتاب اهل کلي، طور به

 : است فرموده و شده اشاره موضوع این به مائده سورة 57 آیة در. اندداشته

 . نکنيد دوستي گيرند،مي بازي به و کنندمي مسخره را شما دین که کافراني و کتاب اهل با

 آیة مصداق. است کرده بيان را، اذان هنگام به آنان استهزاي از اينمونه بعدي، آیة در سپس

 به مربوط هم را دوم آیة و شده دانسته یهودیان از تن دو حارث، بن سوید و زید بن رفاعة نخست،

 قبيل این از آیاتي خصوص به قرآن، در کتاب اهل  از مراد که است روشن 49.انددانسته کتاب اهل

 با ارتباطي مسيحيان زیرا بود، نخواهند یهودیان جز کرده، نهي آنان با دوستي از را مسلمانان که

 .نيست اثري آنان از مدینه در و اندنداشته مسلمانان

 

 فریب( و

 و بود حضرت آن ایمان و دین در خدشه و( ص)پيامبر شخص براي توطئه یهود، حرکات از یکي

 آنان بزرگان از جمعي رو این از. کنند تطميع یا داده فریب هم را او توانندمي کردندمي گمان

 ريبش هم او چون سازیم منحرف دینش از و بفریبيم را او بتوانيم شاید برویم او پيش بيایيد گفتند

 پيروي تو از اگر و هستيم یهود علماي و بزرگان ما گفتند آمده حضرت آن حضور پس. نيست بيش

 و ما ميان که است این آن، شرط تنها کرد نخواهند مخالفتي ما با و گروندمي تو به یهود همة کنيم

 انایم تو به گاهآن. دهي حکم ما سود به و کني داوري دارد، وجود نزاعي که دیگر گروهي
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 48 آیة شده گفته. گرداند روي کار این از( ص)پيامبر اما. کرد خواهيم تصدیقت و آورد خواهيم

 داشته برحذر جویانفتنه پيروي از را( ص)پيامبر و گفته سخن توطئه این درباره مائده سورة

 48.است

 

 :هانوشتپي

 .562ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 1

 هوالء کفروا للّذین یقولون و الطّاغوت و بالجبت یؤمنون الکتاب نم نصيباً أوتوا الّذین إلي تر الم. 2

بت و بت به دارند( مقدس) کتاب از ايبهره که کساني ندیدي آیا سبيالً؛ ءامنوا الّذین من أهدي

 «.تریدیافته هدایت مؤمنان از گویندمي کافران به و کنندمي پيدا اعتقاد پرستان

 نزول مورخان، البته ؛525ص ،2ج درالمنثور، ؛82ص ،2ج لبيان،ا مجمع ؛223ص ،3ج التبيان،. 3

 احزاب جنگ براي قریش از دعوت منظور به که دانندمي یهودیاني دیگر و ابورافع دربارة را آیه

 مکه به احد نبرد از پس یهودیان از جمعي و اشرف بن کعب گویندمي مفسران ولي رفتند، مکه به

 کعب حضور که گفت خواهيم این از پس. ببندند پيمان مکيان با خدا رسول با دشمني براي تا رفتند

 .شد مسلمانان سوي از او قتل باعث اششکنيپيمان و کفار ميان

 .شدند پيروز اوسيان آن در که است خزرج و اوس ميان جاهلي جنگ یادآور بعاث روز. 4

 .556ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 5

 .بعد به عمران آل 88 آیات تفسير. 6

 .کنيد مراجعه اعراف 164 و بقره 58 آیات تفسير به ،«حطه» لفظ تغيير مانند. 7

 .سالم کلمة تغيير و« راعنا» کلمة از سوءاستفاده. 9

 .282 و 296ص ،1ج البيان،مجمع. 8

 وآکفروا النّهار وجه ءالمنوا بالّذي ءامنوا الذین علي أنزل الکتاب أهل من طائفة وقالت». 11

 .«یرجعون لعلّهم ءاخره

 .553ص ،1ج هشام، ابن سيره ؛229ص ،2ج درالمنثور، ؛774ص ،1ج البيان،مجمع. 11

 به و برگردند خود دین از مسلمانان تا کنيد چنين: گفتندمي یکدیگر کمک به یهودیان یعني. 12

 . بگروند شما آیين

 .119ص بزرگ، ادیان با آشنایي. 13
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 .774ص ،1ج البيان، مجمع ؛259ص ،2ج الکبير، التفسير ؛318ص ،1ج األشراف، انساب. 14

 .313 و 286ص ،3ج الميزان،. 15

 .71ص ،3ج البيان، جامع ؛557ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 16

 کتاب اهل یسجدون؛ هم و الّيل ءاناء اهلل ءایات یتلون قائمة أمة الکتاب أهل من سواء ليسوا. 17

 شب دل در را الهي آیات و دارندمي پا به را قح که هستند افرادي آنان ميان در نيستند، یکسان

 .کنندمي سجده و خوانندمي

 .همان. 19

 .526ص،2ج النبوه، دالئل ؛18ص خليفه، تاریخ. 18

 .513ص ،1ج المغازي،. 21

 .119ص ،4ج االصابة،. 21

 .915ص ،1ج البيان، مجمع. 22

 .117ص ،2ج الطبري، تاریخ ؛517ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 23

 .163ص ،9ج الکبري، الطبقات. 24

 دهد نيکو وام خدا به که کيست ؛...کثيرةً أضعافا له فيضاعفه حسناً قرضاَ اهلل یقرض الّذي ذا من. 25

 «.حدید 11 و بقره 245 آیات». کند برابر چندین او براي را آن خداوند تا

 اسحاق ابن. 446ص ،3ج التفسيرالکبير، و 65ص ،3ج التبيان، ؛989ص ،1ج البيان،مجمع. 26

 ابن سيره) است نزده( ص)پيامبر نامه از حرفي ولي کرده نقل بيشتري تفصيل با را دوم روایت

 (.558ص ،1ج هشام،

 .37 آیه ،(4) نساء سورة. 27

 .561ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 29

 .366ص ،4ج الميزان،. 28

مي بحث مورد آیه به اشاره با حال عين در و کرده معنا سخن کردن پنهان را« کتمان» راغب. 31

 مفردات،)« اليماً عذاباً للکافرین اعتدنا بعده قال لذلک و النعمة کفران هو الفضل کتمان» گوید

 (.443ص

 .73ص،2ج البيان، مجمع. 31

 دربارة متعددي روایات هم مفسران دیگر ؛79ص ،4ج الکبير، التفسير ؛186ص ،3ج التبيان،. 32
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 ،2ج درالمنثور، ؛121ص ،4ج البيان، جامع. )اندکرده نقل آن دربارة آیه نزول و داستان این

 (.514ص

 .468ص ،11ج الکبير، التفسير. 33

 راعنا و مسمع غير اسمع و عصينا و سمعنا یقولون و مواضعه عن الکلم یحرّفون هادوا الّذین من. 34

 أقوم و لهم خيرا لکان أنظرنا و أسمع و أطعنا و سمعنا قالوا أنّهم ولو الدّین في طعنا و بالسنتهم ليّا

 .قليالً إلّا یؤمنون فال بکفرهم اهلل لعنهم ولکن

 .313ص ،4ج نمونه، تفسير. 35

 .434ص ،1ج البيان، مجمع ؛398ص ،1ج التبيان،. 36

 .تفاسير دیگر از نقل به 394ص ،1ج نمونه، تفسير ؛635ص ،1ج الکبير، التفسير. 37

 .114 آیه( 2) بقره. 39

 .561ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 38

 .است شده معنا مرگ و خستگي« سام». 41

 خداوند که کنندمي سالم گونهآن آیندمي تو نزد وقتي اهلل؛ به یحيک لم بما جاءوک إذا و. 42

 .است نگفته

 .18ص ،14ج البيان، جامع ؛376ص ،5ج البيان، مجمع. 42

 .189 و 184 ،182ص ،18ج الميزان،. 43

 .77ص ،9ج ثور،المن در. 44

 .133ص ،7ج بخاري، صحيح ؛344ص ،2ج مسلم، صحيح. 45

 .375ص ،5ج البيان، مجمع. 46

 .355ص ،2ج القمي، تفسير. 47

 .329ص ،2ج البيان، مجمع ؛569ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 49

 در آیه این ؛81ص،3ج درالمنثور، ؛371ص ،4ج البيان، جامع ؛567ص ،1ج هشام، ابن سيرة. 48

 اشاره هاآن از برخي به ترپيش و شده نازل یهود دربارة شودمي گفته که است آیاتي جموعهم ميان

 .شد

----------------------------------------------

 ---------------------------------------
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  خاورميانه بحران و دلتا اتحاد:عنوان

  

 جزء ـ آرماگدون جمله از و مختلف هايبهانه به ـ گسترده جنگ جبهة گشودن که برد یاد از نباید

 تا ریگان رونالد ریاست زمان از اخير، دهة سه طي چنانکه. دلتاست اتحاد جدي هايخواسته

 جزء را آن وقوع حتي و اندکرده وگوگفت آن دربارة ماجرا گردانندگانسفيد، کاخ بر بوش جورج

 .اندآورده شمار به خود آرزوهاي

 دلتا اتحاد که است« یهود اشرار ویژة استراتژي» ظهور عبارتي به احتمالي ليتحمي جنگ این

 . است شده دارعهده را آن ساختن محقق وظيفة

 تاریخ دروازة در مسلمين گرفتن قدرت و تام آمادگي ظهور از پيش تا است آن بر دلتا اتحاد

 امکان همة هولناک گيجن در غرب، اقتصادي و سياسي ارکان کامل فروپاشي از قبل و جدید،

 قدرت» قد تمام ظهور امکان هميشه براي تنها نه و کند منهدم را اسالمي شرق فرهنگي و مادي

 از مانع خاورميانه، در تمام تسلط و کامل حضور با بلکه، ببرد بين از را( قریب بيم) جهان در« دوم

 نمایدمي ختم را ياستکبارورز ماجراي هميشه براي که شود موعودي منجي توفيق و ظهور

گوشه در جاري نظامي و اجتماعي سياسي، هايبحران دامنة مسکون، ربع ساکنان انتظار رغمعلي

 است افزوده موجود تاریخي شرایط حساسيت بر وضع، این. شودمي ترگسترده روز هر جهان گوشة

 . بيندمي بحران با مواجه را خود دیگران از بيش اسالم جهان ميان، این در و

 در چه، نيست ملل و اقوام بر گذشته تاریخي هايعطف نقطه ترینمهم با مقایسه قابل شرایط، این

 حاضر؛ شرایط

 

مي دیوار و در بر را خود محتوم، مرگ با جدال در محتضري، چون غربي، زدةبحران تاریخ. 1

 .کوبد

 

 و ماهيت تمامي شده، آغاز آخرالزمان موعود مقدس نام و دین نام به که آینده، تاریخ طالیة. 2

 تحول اکمالي سير در آنکه تا خواندمي فرا چالش به را غربي منسوخ تاریخ لرزان هايصورت

 . شود سبب را بزرگ فرهنگي
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 مهياي را خود جهاني، سلطنت و سيطره دراز آرزوي در( جهاني صهيونيسم) یهود اشرار. 3

 . شناسدمي مغتنم منظور این براي نيز را لحظات و دقایق حفظ و کندمي نهایي و بزرگ رویارویي

 

 سبب را تاریخي شرایط این از غفلت نوعي اسالمي، کشورهاي عموم سران ميان در جاري غفلت. 4

 وضع حفظ به خياليخوش نوعي با را آنان مادي، آرامش و مدرنيته به یابيدست سوداي و شده

 . است نموده وادار موجود

 

 عصر اضطراب و التهاب متذکر و متوجه طبع صرافت به را مستضعفان مومع فراگير، بحران. 5

 . است ساخته مستولي آنان بر را بودن زنگ به گوش و انتظار و قراري،بي نوعي ساخته، پایاني

 

 سوار شرایط موج بر نحل، و ملل ميان از سایرین از بيش ،«پروتستاني مسيحيت» وضعي، چنين در

 و بالقوه امکان همة چنانکه،. است یافته مناسب صحنه در جانبه همه ورحض براي را مجال و شده

 و کاتوليک) مسيحيان و مسلمين عموم افکندن مخاطره به با و ساخته یهود اشرار وقف را بالفعل

 بویژه و جهان بر را جنگي کامالً شرایط غيرصهيونيست، یهودیان حتي و( سایرین و ارتدوکس

 . تاس کرده تحميل خاورميانه

  صهيونيستي؛ مسيحيت همان یا« پروتستاني مسيحيت» جریان که است الزم نکته این ذکر

 

. کندمي معرفي مدرن عصر اخالقي و فرهنگي شرایط منتقد را خود بنيادگرایانه رویکردي با. 1

 ميدان امریکا اخالقي هايناهنجاري از شدید انتقاد با ميالدي هشتاد و هفتاد هايدهه طي چنانکه

 .ساخت گسترده را خود اجتماعي حضوري

 

 حضرت دوم ظهور سازيزمينه طبل بر ـ فریبکارانه اماـ  آینده به آخرالزماني رویکردي با. 2

 .کندمي معرفي آینده تاریخ موجد و پسامدرن عصري پاسخگوي را خود و کوبدمي( ع)مسيح

 

 به نيل براي امریکا یعني هانج کشور ترینقوي نظامي و سياسي ابزار و امکان تمامي از. 3

 .بردمي بهره مقاصدش
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 .است( جهاني صهيونيسم) یهود اشرار خدمت در قدتمام. 4

 

 

 و مذهبي، شبه نحلة این گردانندگان ميان در جاري ناپذیرتوصيف لجاجت و عجله تند، خوي

 از پس سياسي انجه در« دوم قدرت» خأل از سوءاستفاده با آنان تا شده باعث الذکر،سابق شرایط

 هايپایه تحکيم و مخالفين جانبةهمه سرکوب و مبارزه مصروف، را خود همّ همة شوروي، فروپاشي

 . نمایند جهاني حکومت

 قرار المقدسبيت و فلسطين محوریت با خاورميانه را خود عمل ميدان جریان، این که آنجا از

 . است شده خسارت و آسيب نبيشتری متحمل جریان، این قِبل از اسالمي، شرق داده،

 

 :چون عواملي

 

 اسالمي دول سران ميان در جریان این استراتژي درباره آگاهي فقدان  

  اسالمي ملل ميان همدلي و اتفاق فقدان  

 و مسيحيت اسالم،) ابراهيمي بزرگ ادیان صدیق پيروان ميان صميمانه ارتباط و پيوستگي فقدان  

 را آنها و تنگ دیگران بر را عمل ميدان پيش از بيش روز هر یانجر این تا بوده باعث( یهودیت

 .کند ناخواسته جنگ و غارت و قتل خسارت، با مواجه

 

 

 غفلت و« خصم استراتژي» از اطالعيبي ايفرامنطقه و ايمنطقه مناقشات و هاجنگ عموم ميان در

 :شودمي باعث را عمده خسارت چهار« مقابله استراتژي» تدوین و طراحي ضرورت از

 

 

 هاموقعيت و مواضع رفتن دست از 

 .تهدید به آنها شدن تبدیل و هافرصت شدن سوخت 
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 هاانسان شدن مجروح و کشته 

 .امکانات و هاسرمایه انهدام

 و ارتباطات در ،«ارتباط و اتفاق آگاهي،» عنصر سه فقدان یعني رفت آن ذکر که شرایطي در

 است حالي در این و. است افزوده چهارگانه خسارات گستردة حجم بر لحظه هر مسلمانان مناسبات

 و اقتصادي سياسي، استراتژي و تاکتيک برابر در مناسب موضع اخذ به ناگزیر مسلمين همواره که

 .اندبوده آن تهدیدات و خصم نظامي

 

« تانيپروتس مسيحيت» مقاصد و اهداف و« آرماگدون ایدئولوژي» از کراراً اخير، سال سه دو طي

 رژیم و انگليس امریکا،» استراتژیک اتحاد یعني« دلتا اتحاد» گيريشکل موجب امروزه که

 مسيحيان آثار بسياري استناد به نيز« موعود نشریة» و آمده ميان به سخن شده« صهيونيستي

 . است پرداخته آنها به صهيونيستي، و پروتستاني

 

 را آن پردة پشت هدایتگر و طراح عوامل و جریان این موضوع دو از ترس اخير قرن ربع طي

 . است کرده جهان در نظامي و سياسي عمليات ميدان گستردن و سریع موضع اخذ به وادار

 ميان از خاورميانه در آمریکا رقيب و دوم قدرت گيريشکل احتمال از نزدیک، و قریب ترس

 مسلمانان

  موعود منجي ظهور احتمال از بعيد، ترس 

 . عربي و اسالمي شرق از مسلمانان ـ آخرالزماني اخبار حسب ـ

 خأل چه اگر. است شوروي و کمونيسم فروپاشي واسپس قدرت خأل محصول نزدیک، و قریب ترس

 اشرار سوداوي سر در را امریکا درايسرمایه ليبرال محوریت با جهان ادارة سوداي رقيب، قدرت

 رونده پيش و تدریجي رشد اما، انداخت داناصلي سياستگزار و گرداننده حقيقت در که یهود

 قدرت» گيريشکل احتمال ایران، در مسلمان انقالبيون یافتن قدرت و« اسالمي بنيادگرایي»

 دول سایر با جریان این اتفاق و اتحاد احتمال آنکه ضمن. ساخت اذهان متبادر را« جایگزین

 که قدرتي. است راه در« دوم قدرت» که زد دامن فرض این بر چين، و روسيه مثل شرقي، توانمند

 رفت پس و انحطاط سير گرفتن سرعت باعث و نموده جمع یکجا را« مدرنيته و بنيادگرایي ثروت،»

. شودمي سکوالریزم به مبتال جهان فرهنگي و سياسي حيات صحنة ازـ  امریکا ویژه به و ـ غرب
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 . انجامدمي شرق برابر در منحط غرب تمام و تام فروپاشي به ناگزیر که همان

 از جانبههمه انتقاد با مسلمانان، مذهبي و بنيادگرایانه رویکرد دلتا اتحاد پردازاننظریه فرض در

 از هانتينگتون ساموئل که ايواقعه. شود داريسرمایه ليبرال پرقدرت جایگزین تواندمي مدرنيته،

 بر اشروندهپيش هايترک و اهلرزش که بينيپيش این. کرد یاد« هاتمدن جنگ» عنوان با آن

 کمترین از کند احساس« دلتا اتحاد» تا بود باعث هویداست، غربي فرهنگ و تاریخ دیوارهاي

 :براي فرصت

 

 

 مافات جبران

 ليبراليسم و سکوالریزم سنت مبناي بر احياگري 

  اسالمي بنيادگرایي نضج و رشد از جلوگيري 

 . است برخوردار دگيدارن باز و ضربه کردن وارد باالخره و 

 دورتر؛ و بعيد بيم و ترس اما

قریب از ـ... و هاپيشگویي و اخبار حسب ـ« دلتا اتحاد» پردة پشت سران آگاهي از ناشي دوم بيم

. است عربي و اسالمي هايسرزمين ميان از موعود منجي مقدس ظهور شریف حادثة بودن الوقوع

 دليل به که جریاني. است شده متذکر را آن بارها خود هايپيشگویي در نوسترآداموس که همان

 خودبنيادي، از آکنده تاریخ طومار آسماني، منجي مدد به و حقيقي بنيادگرایي در داشتن ریشه

 .پيچدمي هم در را شرک و کفر

 یا« دانستمي را آینده که مردي» فيلم اولية نسخة ساخت از دهه دو از بيش که است ذکر شایان

 از پرقدرت مردي ظهور از صراحت به فيلم این در. گذردمي نوسترآداموس هاييپيشگوی همان

 . است شده سازيتصویر اشدرباره و آمده ميان به سخن« عربستان» در اسالمي شرق

. کشيد ماجرا وقوع از قبل« بازدارندگي استراتژي» اخذ ميدان به را« دلتا اتحاد» آگاهي، این

 که ميداني. است خاورميانه صهيونيست مسيحيان نظر از ستراتژيا این تحقق براي عمل ميدان

 را ترکيه و عربي کشورهاي حتي و لبنان سوریه، عراق، ایران، پاکستان، خاکي جغرافياي تمامي

 مسيح ظهور صليبي، جنگ قبيل؛ از موضوعاتي به« دلتا اتحاد» انداختن چنگ راز. گيردمي بر در

برمي موضوع این به آرماگدون، مجعول و مجهول جنگ» داختنان راه ضرورت باالخره و موعود
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 .گردد

 

 یاد ـ بازدارندگي ـ استراتژي این از بارها ـ رایس کاندوليزا خانم ـ امریکا خارجه امور وزیر

 .است کرده

 جعلي جنگ» انداختن راه نيازمند را دلتا اتحاد بعيد، و قریب بيم دو هر داشت اذعان باید

 .است کرده« ارماگدون

 وقوع محل. شودمي یاد صهيونيست مسيحيان ادبيات در« آخرالزمان جنگ» عنوان با جنگ این از

 در اردن رود باختري کرانه نزدیک و حيفا جنوب در ـ آرماگدون ـ هارمجدون صحراي آن

 از کثيري جمع کنندگانش،ابداع طرح به بنا که اتمي و فراگير جنگي. است اشغالي فلسطين

 هزار یک براي آن از پس و شوندمي کشته یهودیان حتي و کاتوليک مسيحيان اعراب، مسلمانان،

 .شودمي محقق جهان بر مسيح حکومت سال

 :دمدمي آن« حملة و باشآماده» شيپور در دلتا اتحاد اینک هم که مجعول جنگ این وقوع

 

 

مي بين از را ـ اسالمي شرق و مسلمانان ميان از ـ رقيب و دوم قدرت ظهور امکان هميشه براي

 . برد

 .سازدمي دیگرگون را خاورميانه سياسي نقشه و بنديصورت 

 . شودمي موجب را ـ دلتا اتحاد در مستتر و مندرج ـ یهود اشرار جهاني حکومت استقرار 

 

 و مقدس جنگ» پوشش در دلتا اتحاد حرکت نيازمند آرماگدون شدن محقق تا مقاصد این به نيل

 جبهه گشودن براي نيز دیگري هايدام این، جز البته و است« ظهور براي سازيهزمين ضرورت

 .لبنان به گسترده حمله جمله از و است شده گسترده« دلتا اتحاد و اسالمي شرق» ميان جنگ وسيع

 سازيزمينه و مسيح دوم ظهور از نفوذ صاحب انجيلي مبلغان مستمر وگويگفت که برد یاد از نباید

 :دارد را امکان چند خود با المقدسبيت در اشحکومتي پایگاه تأسيس و حضرت آن ظهور

 

 از حمایت براي امریکا و انگلستان در ساکن پروتستان مسيحيان کثير جمعيت برانگيختن. 1
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 .اسالمي شرق عليه دلتا اتحاد اقدامات و استراتژي

 و پروتستان کليساي به تمایلم مذهبي نظر از کشور دو این حداکثري جمعيت که است ذکر شایان

 . هستند انجيلي

 

 آن وقوع شرایط مصنوعي ایجاد و. «دجال و موعود منجي آخرالزمان،» موضوع از سازيبدل. 2

 .هابرنامه و هاطرح دادن جلوه مشروع براي

 

 جملة و مسلمين عليه دلتا اتحاد گرایانةسرکوب و خشن حرکات و اعمال همة دادن جلوه محتوم. 3

 (.مجعول اخبار و هاپيشگویي اتکاء به. )جهان نقاط سایر و غرب در صهيونيسم الفانمخ

 

 و هاصهيونيست از جانبههمه حمایت و خاورميانه در دلتا نيروهاي حضور دادن جلوه مشروع. 4

 اهداف پيشبرد و شرایط کنترل ها،فرصت از استفاده براي منطقه در مسلحانه و دائمي حضور

 .الذکرسابق تژياسترا مطابق

 

 جزء ـ آرماگدون جمله از و مختلف هايبهانه به ـ گسترده جنگ جبهة گشودن که برد یاد از نباید

 تا ریگان رونالد ریاست زمان از اخير، دهة سه طي چنانکه. دلتاست اتحاد جدي هايخواسته

 جزء را آن وقوع تيح و اندکرده وگوگفت آن دربارة ماجرا گردانندگانسفيد، کاخ بر بوش جورج

 .اندآورده شمار به خود آرزوهاي

 دلتا اتحاد که است« یهود اشرار ویژة استراتژي» ظهور عبارتي به احتمالي تحميلي جنگ این

 . است شده دارعهده را آن ساختن محقق وظيفة

 تاریخ دروازة در مسلمين گرفتن قدرت و تام آمادگي ظهور از پيش تا است آن بر دلتا اتحاد

 امکان همة هولناک جنگي در غرب، اقتصادي و سياسي ارکان کامل فروپاشي از قبل و جدید،

 قدرت» قد تمام ظهور امکان هميشه براي تنها نه و کند منهدم را اسالمي شرق فرهنگي و مادي

 از مانع خاورميانه، در تمام تسلط و کامل حضور با بلکه، ببرد بين از را( قریب بيم) جهان در« دوم

 .نمایدمي ختم را استکبارورزي ماجراي هميشه براي که شود موعودي منجي توفيق و ظهور

 .بسازند خود هواجس مطابق را آینده تاریخ تا برآنند دیگر عبارت به
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: که است آن از غافل عبارتي به. پزدمي خام خيال سر در نامقدس، و« شوم اتحاد» این گمانبي

 و شکست کامل تجربة تا وحشي، غول این که کرد فراموش نباید ا،ام« نزند پهلو معجزه با سحر»

 .کرد خواهد نابود را هاگل و هابوستان از بسياري خود هايگام با سقوط

 :رسدمي نظر به ضروري زیر موارد به توجه موقعيتي چنين در

 

 

 خاستگاه ،نامقدس اتحاد این گيريشکل انگيزه و علل جدي و جانبههمه بررسي با است الزم 

 عموم به الزم آگاهي ویژه، شرایط حسب و گيرد قرار مطالعه مورد آن فرهنگي و ایدئولوژیک

 . شود منتقل اسالمي شرق در منتشر و صميمي مسلمانان

 و افشا استراتژي این اسباب همة از استفاده با ،«شوم اتحاد» استراتژي جامع شناسایي با است الزم 

 .است خصم فرهنگي سالح خلع مقدمة راتژي،است افشاي.شود حمله بدان

 

 ادیان صميمي پيروان و زعما با وگوگفت ميدان آگاهانه، و سریع اما جانبههمه هايزمينه ایجاد با 

اتحادیه» ایجاد امکان و باز آخرالزمان و گرایيمنجي موعودگرایي، موضوع محوریت با توحيدي

 با جریان این که داشت دور نظر از نباید.آید فراهم ادلت گروه اعتقادي و فرهنگي جبهة عليه« اي

 هايسرزمين درون از جدید ايجبهه ایجاد در سعي اسالمي، شرق نقاط اقصا در گسترده تبليغات

 .دارد« صهيونيست مسلمانان» عنوان با احتماالً و اسالمي

 و ـ التين امریکاي ساکنان ویژه به ـ کاتوليک مسيحيان با فرهنگي رابطة بازبيني ميان این در

 و مشارکت جدید هايجبهه ایجاد و پروتستان غير کليساهاي سایر پيروان و ارتدکس یهودیان

 .است ضروري ادیان موعود موضوع حول  آنها با همراهي

 

  ... 

 هايرسانه اخير دهة سه طي چه، دارند مسئوليت سایرین از بيش فراگير هايرسانه ميان این در

  و غربي

 . اندداشته جهان و غرب در اندیشه این ترویج در ايعمده نقش ايماهواره هايشبکه ژهوی به

 و کشيد بند به هاشاعرانه گسترة در را موعودگرایانه و مهدوي مباحث توان مي کي تا راستي به
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 کرد؟ اخذ آن از ـ معاصر جهان ویژة شرایط حسب را ـ موضوع جانبههمه طرح مجال

 

برنامه تأثير از و داد قرار ايرسانه هايبرنامه جملة الخطاب فصل را تجاري تبليغات توانمي کجا تا

 کاست؟ جدي هاي

 اتخاذ... و اقتصادي سياسي، مختلف سطوح در نمانخ هايتحليل و اطالعات اتکاء به توانمي کي تا

 کرد؟ موضع

 و اسالم به تمام خدمت براي را جدي فرصتي مختلف هايرده در هاصندلي و مناصب از یک هر

 جدي مواخذة آن از غفلت که آوردمي فراهم تهدید و آسيب از آنها داشتن نگه امان در و مسلمين

 پي در را( ع)الزمانصاحب حضرت اوصيا، خاتم و( ص)مصطفي محمد مرتبتختمي حضرت

 .داشت خواهد

 والسالم

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  1-جهان فرجام و هاليوود:عنوان

  

 دليل به بشر آنکه یکي: است شده دنبال اصل دو اساس بر اصوالً  هاليوود دیدگاه از جهان فرجام

 و شد، خواهد زمين کرة در حيات ابودين باعث اتمي بمب نهایت در و ايهسته انرژي به پرداختن

 و موعود مسيح عليه( مسلمانان و اعراب) کافر و شرّ  نيروهاي بين نهایي برخورد یک آنکه دیگر

 جنگ همان این و انجامدمي جهان شهرهاي اکثر تخریب و نابودي به اسرائيل بزرگ کشور

 پنجم یک که است امریکا انجيلي بنيادگرایان اعتقادات از بخشي حاوي که است« آرمگدون»

 حضور ـ واقعه آن منتظر صهيونيسم، با مسيحيت آميختن در ضمن آنها. دهند مي تشکيل را آمریکا

 هايخرابه بر« سليمان هيکل» معبد ساخت و اسرائيل بزرگ مملکت برپایي ، ـ( ع)مسيح

 . هستند مسجداالقصي

 

 براي غرب دنياي توسط که است ممکن يهاروش ترینمهم از یکي هاليوود سينماي در سازيفيلم
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 امکانات کليه با و وسعت با دنيا پایان زمينه در غربي ایدئولوژي و فرهنگ انداختن جا اصطالح به

 تخيلي ـ علمي گونه یا« ژانر» از استفاده با سازيفيلم نوع این در. است گرفته قرار استفاده مورد

 از استفاده با تا شده سعي و گردیده ترسيم گيرا و داستاني شکلي به آینده از تصویري همواره

 خواهد گونه آن جهان آینده که بقبوالند هافيلم گونه این بينندة به شگفتي و هيجان و تحليل عناصر

 ايافسانه ـ علمي کتب و دارد ادبيات در ریشه تصویري مسئلة این. کنند مي تصویر آنها که بود

 تعدادي و« کالرک آرتورسي« »ولز جرج هربرت» ،«رادبريبري» ،«ورنژول» چون نویسندگاني

 .گيردمي بر در را تخيلي ـ علمي هايرمان نویسندگان از

 به آوري فن و علم به دسترسي با سفيدپوست غرب که شده اشاره نکته این به تنها آثار این تمام در

 در. بيندازد چنگ ستي،ه عالم ارکان همه بر و شده مسلط چيز همه بر انگيزحيرت هايپيشرفت

 و فرعونيت نداي توانمي خوبي به آنها نگريآینده در ویژه به و غربي جويسلطه اندیشه در واقع

 ايمسئله همواره آینده در هاانسان با مبارزه و معارضه آنها دیدگاه از. شنيد را« األعلي ربّکم انا»

 .است شده حل

 و پيشرفت چنين معيار. انددانسته افتادهعقب و رفتهپيش قطب دو شامل همواره را جهان هاغربي

 در است، اقتصادي و نظامي و سياسي هايقدرت و ثروت انباشت و صنعتي و علمي ترقي رفتي،پس

 در ویژه به ابتدا از غرب و شرق اختالف که گردیده افشا حقيقت این همگان براي دیگر که حالي

 انتخاب با را آنان تا مردم تحميق براي بود سياسي بازي یک( 1846ـ1881) سرد جنگ هايسال

 چيز ماجرا حقيقت آنکه باشند؛حال داشته پشتيبان و سرپرست و قيّم عنوان به برقدرت دو از یکي

 بعداً حتي. بود جویيسلطه و استکبار هم آن که داشتند ماهيت یک ابرقدرت دو هر. بود دیگري

 .است بوده اندوزمال غرب فعل آلت  و زایيده خود مارکسيست شرق که شد افشا

 فاجعة و جمعيت انفجار اي،هسته بمباران خطر آینده، جهاني جنگ دربارة همواره هاليوود

 طریق از فراواني تبليغات غيره و مهلک و گيرهمه هايبيماري و زیستمحيط گرسنگي،آلودگي

 پردة پشت و اصلي هدف. است داشته جهان سرتاسر به ديويدي و ديسي و ویدیویي نوار فيلم،

 و شده ساخته پيش از هايحلراه تحميل دنيا، مردم ترساندن آمریکا سينمایي گزارانسياست

 که خطراتي به را هاانسان توجه بخواهند آنکه نه است، آنها اسارت و بردگي هايبند کردن محکم

 جنگ یک تصویر جهان، حقيقي رتصوی واقع در که کرد توجه باید. کنند جلب دارد، رو پيش در بشر

 سياسي و اقتصادي ترفندهاي همة با استکباري هايقدرت یکي: است نيرو دو بين اساسي مبارزة و
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 و عظيم هايتوده دوم و جمعيارتباط وسائل شامل وسيع تبليغاتي شبکة یک به مجهز و فرهنگي و

 و متمدن اصطالح به کشورهاي انهم در حتي جهان، سرتاسر در که هاانسان چندميلياردي بيکاران

 .دارند حضور قلدر و ابرقدرت

 

 دليل به بشر آنکه یکي: است شده دنبال اصل دو اساس بر اصوالً  هاليوود دیدگاه از جهان فرجام

 و شد، خواهد زمين کرة در حيات نابودي باعث اتمي بمب نهایت در و ايهسته انرژي به پرداختن

 و موعود مسيح عليه( مسلمانان و اعراب) کافر و شرّ  نيروهاي بين نهایي برخورد یک آنکه دیگر

 جنگ همان این و انجامدمي جهان شهرهاي اکثر تخریب و نابودي به اسرائيل بزرگ کشور

 پنجم یک که است امریکا انجيلي بنيادگرایان اعتقادات از بخشي حاوي که است« آرمگدون»

 حضور ـ واقعه آن منتظر صهيونيسم، با مسيحيت ميختنآ در ضمن آنها. دهند مي تشکيل را آمریکا

 هايخرابه بر« سليمان هيکل» معبد ساخت و اسرائيل بزرگ مملکت برپایي ، ـ( ع)مسيح

 سالح یک عنوان به ايهسته انرژي از استفاده تاریخ به نگاهي اینجا در. هستند مسجداالقصي

 .داشت خواهيم کشتارجمعي

 

 

 یهودي منداندانش نقش و اتم بمب کشف

 خبر که بود افرادي جمله از مجارستان، اهل یهودي فيزیکدان« لئوسيالرد». م1838 سال در

 شود، شکسته اورانيوم مقداري اگر که دانستمي وي. کردمي دنبال را اورانيوم هسته شکستن

 کمي ليخي مقدار انفجاري نيروي عالوه به. بود خواهد انفجاري و زیاد بسيار آن از حاصل انرژي

محدودیت و طلبيتوسعه دليل به او. است برابر معمولي منفجره مواد از تن هزاران با اورانيوم از

 در و کرد مهاجرت امریکا به و گفته ترک را اروپا بود، کرده ایجاد یهودیان براي« هيتلر» که هایي

 چندي. کرد مالقات ود،ب کرده فرار آلمان از نيز وي که یهودي دانشمند« انيشتين آلبرت» با آنجا

رئيس ـ« روزولت فرانکلين» به اينامه که واداشنتد را انيشتين امریکا در یهود قوم بزرگان بعد

 شرح را آن به هيتلر دستيابي امکان و جدید اختراع این وضعيت و نوشته ـ امریکا وقت جمهور

 گرچه نساخت، اتمي بمب مدو جهاني جنگ دوران در نازي آلمان که است ذکر به الزم البته. دهد

هسته تحقيقات برنامة مسلماً بودند، کرده فرار کشورشان از که آلماني فيزیکدانان از زیادي تعداد
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 تحقيقاتي برنامه و شد منفجر نروژ کشور در آنها اساسي مخازن 1842 سال در اما. داشتند اي

بمب ساختن در را خود نظامي اتتحقيق آلمان بعد به تاریخ آن از. گردید رکود دچار آنها نظامي

 درازي راه نازي آلمان 1845 سال تا که کرد اضافه باید و ساخت متمرکز خودکار دارراکت هاي

 .داشت پيش در ايهسته سالح ساختن در

. کرد توصيه وي به را اتمي بمب توليد و ساخت طرح و نوشت روزولت به اينامه انيشتين حال هر به

 که شد پيشنهاد معروف انيشتين آلبرت به 1847 سال در. دارد وجود اریخيت اينکته اینجا در

 منصرف نهایت در ولي بود پذیرفته را پيشنهاد این تقریباً او. باشد اسرائيل جمهوررئيس اولين

 .گردید

 جهاني جنگ بعد، ماه یک و بود 1838 آگوست ماه دوم آمریکا، جمهوررئيس به مذکور نامة تاریخ

 بمب توليد دستور روزولت باالخره 1841 سال دسامبر هشتم تاریخ در. گردید آغاز وپاار در دوم

 متحده ایاالت و کرد حمله« هاربورپرل» به ژاپن ارتش ، بعد روز درست. کرد صادر را ايهسته

 نيز آنها از بعضي که انگلستان و امریکا مقيم دانشمندان. یافت دوم جهاني جنگ درگير را خود

 اسرار به هيتلر اینکه از کردند، اعالم علناً  بودند، ایتاليا کشور و آلمان کشور از فراري یهودیان

 این در که شدمي بينيپيش حتي و دارند وحشت کند توليد را آن و برده پي اتم بمب ساختن

 یک نيز 1841 سال در. شد خواهد جهان دولت قدرتمندترین آلمان و جنگ فاتح هيتلر صورت

  کميتة

 توليد خواستار انگلستان دولت به محرمانه گزارشي طي( MAAD) ،«ماد» نام به سياسيـ  ميعل

 .داشت خواهد جنگ در قاطعي نتایج امر این انجام تردید بدون که کرد تأکيد و شد اتمي بمب

 

 

 اتم عصر آغاز و مانهاتان پروژه

 و بود سرّي بسيار پروژه این. شد تأسيس آمریکا در اتمي تحقيقات نظامي پروژة یک 1842 سال در

 هزاران که نکشيد طولي. شد خرج آن تحقيقاتي هايایستگاه ساختمان براي دالر هاميليون

 در قبالً که ایتاليایي دانشمند« فرمي انریکو». شدند استخدام آن در مهندس و تکنسين دانشمند،

 مفيدي هايپژوهش اتم ههست با آنها برخورد و هانوترون سرعت مورد در 1831 دهه هايسال

 ايزنجيره هايواکنش زمينه در تحقيق گروه رهبري و شد پناهنده آمریکا به نيز بود داده انجام
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 آمریکا ارتش ژنرال یک کنترل تحت مانهاتان پروژه. گرفت عهده بر را اتم هسته شکستن از حاصل

 تيم سرپرستي« اوپنهایمر برترا.جي» نام به آمریکایي فيزیکدان یک و بود« گرووز لسلي» نام به

 عهده بر بودند« فرمي» مانند جهان فيزیکدانان تریندرخشان از برخي شامل که را تحقيقاتي

 .داشت

 این در. بود شده ساخته فرمي زیرنظر شيکاگو در 1842 سال در ايهسته راکتور نخستين البته

 کنترل ايزنجيره واکنش و گرفتمي صورت مداوم طور به اتم از نيرو توليد یا هسته تجزیه راکتور

 همچنين و اتمي بمب ساختن که دادمي نشان آميزموفقيت تجارب این. بود آمده دست به هم شده

« اتم عصر» آغاز را رویداد این. است پذیرامکان جویانهصلح مقاصد براي اتمي نيروي از استفاده

 .نامندمي

 بمب چند در استفاده براي کافي پلوتونيوم و اورانيوم گوناگون هايروش از استفاده با آن از پس

 بار وسيله به توانمي چگونه که نمودند بررسي و کردند ریزيطرح را بمب مهندسان. شد توليد

 . شد تکميل 1845 سال اواسط تا هاتجربه این و کرد منفجر را آن« تي.ان.تي»

 ...دارد ادامه

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  2- جهان فرجام و هاليوود:عنوان

 

 

 یکي: است گردیده مطرح موضوع دو براساس اصوالً  هاليوود دیدگاه از جهان فرجام که گفتيم... 

 کرة در حيات نابودي باعث اتمي، بمب تنهای در و ايهسته انرژي به پرداختن دليل به بشر آنکه

 یک که کندمي دنبال هایشفيلم در را عقيده این امریکا سينماي آنکه دیگر و شد خواهد زمين

 بزرگ کشور و موعود مسيح عليه ـ مسلمين و اعراب یعني ـ کافر و شر نيروهاي بين نهایي برخورد

« آرمگدون» مسئلة همان که. شد خواهد منجر جهان شهرهاي آکثر تخریب و نابودي به اسرائيل

 .است امریکا انجيلي بنيادگرایان نظر مورد

 دوران به نهایت در که یهودي دانشمندان نقش اتم، بمب کشف به داشتيم نگاهي بحث این دنبال به

 ایاالت در اتمي بمب نخستين انفجاري آزمایش. م 1845 سال در. رسيدیم دوم جهاني جنگ
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 اتمي بمب توسط ناکازاکي و هيروشيما شهرهاي سال همان آگوست ماه در و دش انجام نيومکزیکو

 هم سابق شوروي به را خود قدرت واقع در امریکا و یافت خاتمه دوم جهاني جنگ و شدند بمباران

 گردید مطرح الملليبين مجامع در ايهسته دانش از استفاده خطر سر بر بحث بعدها. داد نشان

 .زدند دست آزمایشاتي چنين به زني کشورها سایر ولي

 

  1848 تا 1831 هايسال بين هاليوود سينماي

 در سپس و حاد اقتصادي رکود یک ابتدا 1845 و 1831 هايسال فاصله در متحده ایاالت کشور

 بزرگ اندازه همان به که گذراند سر از را درخشاني اقتصادي بهبود دوم جهاني جنگ هايسال

 ترینضروري هزینه به تنها که بود حدي به مردم اکثریت درآمد 1831 دهه هاولي هايدرسال. بود

 . رسيدند خود سطح ترینپایين به سهام بورس در هاقيمت. رسيدمي شانزندگي مایحتاج

 جمهوررئيس گردن به را اقتصادي بحران فاجعه جمهوري ریاست انتخابات در« روزولت فرانکلين»

 به دادن رونق براي هایيگام روزولت دولت. شد پيروز و نداختا« هوور هربرت» یعني قبلي

 هايشرکت هايفعاليت به شد تشکيل 1833 سال در که« ملي بهبودي دولت» برداشت کشور اقتصاد

 اغماض دیده به بودند یهودیان اختيار در دو هر که اليگوپولي و هاتراست تشکيل مانند بزرگ

 بر سياست دو هر. کرد رفتار بيشتري مداراي با هم کارگري هايهاتحادی با حال عين در و نگریسته

 هايسال در را دیگري بحران و بود ناموزون اقتصادي بهبود این. داشت جدي تأثير هاليوود

 جنگ یافت پایان اقتصادي رکود اقتصادي امور در دولت دخالت با. آورد وجود به 1837ـ39

بي 1841 دسامبر 7 تاریخ در هارپرپرل به ژاپن حمله تا کاامری ولي شد آغاز اروپا در دوم جهاني

 از خارج در را خود محصوالت که یافتند اجازه تسليحاتي هايشرکت 1838 نوامبر از. ماند طرف

 کشور در بيکار ميليون 3 زمان آن در ولي شد جنگ وارد 1841 سال در امریکا. بفروشند کشور

 . داشت وجود

. رفت باال ظاهر به زندگي سطح و خرید قدرت. گردید متحده ایاالت در اقتصاد توسعه باعث جنگ

 افزایش بيشتر یا درصد 51 ميزان به غالباً  را خود فروش صنایع، بيشتر ولي داشت وجود کاال کمبود

 جنگ زمان رونق از هم سينما صنعت سينماها، در مردم حضور ميزان نظيربي افزایش با. دادند

 . شد مندبهره

 کمال و بلوغ از هایينشانه یافتن پي در دوم جهاني جنگ پایان از پس دوران در سينمایي دانمنتق
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 و 1846 هايسال طي که رسيدند نتيجه این به آنها از بعضي. بودند هاليوود در اجتماعي و هنري

. بود یافته چشمگيري افزایش هاليوود در اجتماعي و مستند نيمه ژورناليستي هايفيلم توليد 1847

 . داشت بسيار تأثيري ایتاليا نئورئاليسم آثار ویژه به اروپایي کشورهاي از غله واردات

لوکيشن در و کردند ارائه خوب هاايحرفه اندازة به را کارشان که آماتور بازیگران از استفاده

 تابع زمان آن تا که امریکا سينماي در بودند شده ساخته مصنوعي هايمکان در نه و واقعي هاي

 مانند مستند، تمهيدات از داستاني هايفيلم غالب در. گذاشت تأثير بسيار بود، استودیویي سيستم

 واقعي، موضوعات غني گنجينة به ارجاعات و( داستان وقوع واقعي مکان) لوکيشن در فيلمبرداري

 . شدمي استفاده

 هايفيلم از ايمجموعه توليد به اقدام 1848 تا 1845 هايسال بين یعني دوران همين در هاليوود

 اجتماعي و نژادي تبعيض چون حساسي مسائل با که نمود تجاري حيث از آميزموفقيت دارمسئله

 حد به هاگيريسمت و هاگرایش این که نبود انتظار البته. داشتند سروکار یهودیان و سياهان عليه

 .باشند امریکایي نمایيسي فرهنگ بر تأثيرگذاري به قادر نهایت در و رسيده کمال

 دو. بود شده مشاهده کردند،مي حکایت سياسي تغييرات از که فراواني هاينشانه 1845 سال در

 منظور به نویسندگان کنگرة برگزاري براي هاليوود هاياتحادیه که هنگامي تاریخ این از پيش سال

 از و مطبوعات جانب از هاآن هايتماس شدند، ملحق کاليفرنيا دانشگاه به جنگي امور به کمک

 هنگامي و گرفت قرار حمله مورد« کمونيستي توطئه یک» عنوان به کنگره هايکميته از یکي جانب

 طریق از شد، اروپا در دوم جبهة گشایش خواستار نيویورک در سخنراني یک در چاپلين چارلي که

 . گرفت قرار نکوهش مورد کشور سراسر در و هاليوود

 ارتباط جنگ با مستقيماً  هاليوود محصوالت ازکل نيمي از بيش 1841 دهه آخر تا 1844 سال از

مي نوشخواري و سکس جنایت، نمایش به که جنایي هايفيلم توليد در جنگ ادامه با. نداشت

 1846 سال در. بود گسترش به رو نيز مذهبي هايفيلم ساخت. آمد پدید افزایش نوعي پرداختند،

 ترینموفق هاليوود که طوري به شد،مي فروخته سينما بليط نودميليون ودحد امریکا در هفته هر

 نفوذ بررسي براي« غيرامریکایي هايفعاليت کميته» نيز 1847 سال در. کرد سپري را خود سال

 در باالخره و. گردید تهيه مظنون افراد از سياهي فهرست و شد تشکيل هاليوود در هاکمونيست

 .بود نهاده گسترش به رو سينما صنعت براي جدي تهدید یک عنوان به تلویزیون 1849 سال
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 ايهسته انرژي مسئلة و هاليوود

مي آميزموفقيت تجاري جهت از و دارمسئله مضامين به هاسال این در هاليوود شد اشاره چنانچه

 اندک هزینه صرف با که بود زمان آن معروف هايگونه از یکي تخيلي ـ علمي سينماي. پرداخت

 مطرح اتم عصر در که ايسوژه. باشد ايهسته انرژي مسئله تبيين براي مناسبي محمل توانستمي

 به داشت قصد آغاز همان از هاليوود. بود اتم بمب یعني اتمي انرژي از استفاده منفي هايجنبه بود

 زمين کره و خود نابودي موجب نهایت در زیرا نشوند آزمایشات گونهاین وارد که بگوید همه

 هايبرنامه رأس در اتم بمب و اتمي انرژي واسطه به نابودي و تخریب ترتيب این به. شد خواهند

 به تخيلي ـ علمي هايفيلم با مناسب هايمایهدرون طریق از و گرفت قرار هاليوود توليدي

 خطرناکي و گبزر تهدید فيلم طریق از تماشاگر که شدمي ارائه نحوي به کار. شد ارائه تماشاگران

 . کند احساس دانشمندان و دانش سوي از را

جنبه خصوص در فيلمي کمتر شد توليد مورد این در بعد به 1845 سال از که هایيفيلم ميان در

 نظریه و دیدگاه طبق تخيلي ـ علمي سينماي. شد ساخته اتم، بمب و ايهسته انرژي آميزصلح هاي

 مسائل درازمدت هايریزيبرنامه با و بودند یهودي الباً غ که هاليوود سياسي پردازاناندیشه

 خطر همواره هافيلم گونهاین غالب در. کردمي عمل داشتند، نظرتحت را اجتماعي ـ سياسي

 .شدمي مطرح فناوري و دانش این به پرداختن از ناشي نابودي

 و جذاب هم همواره وودهالي فيلمسازان براي آن انساني عواقب و اتمي بمب سوژه دیگر طرفي از

 اصول با همواره نيز ايسوژه چنين به پرداختن البته و است بوده کنندهتحریک هم و کنندهافسون

 این بر عالوه. است داشته کامل تضاد هاليوود سينماي فرجامخوش هايملودرام و برانگيزشادي

 موارد خصوص در کمي اربسي هايفيلم اخير هايسال تا حتي و آن از بعد دهه سه طي اینکه

 و کارگردانان نویسندگان، که باشد سبب این به است ممکن است، شده ساخته اتم بمب نابودکننده

 تمایلي اتم بمب مفاهيم به پرداختن به نسبت سينما تماشاگران همچون شخصاً  هاليوود، کنندگانتهيه

 . ندنداده نشان خود از

 هاليوود سوي از که است تالشي نخستين تاروگ نورمن ردانيکارگ به( 1846)« پایان یا آغاز» فيلم

 دوم درجه و مشهور کارگردان( 1988ـ1891)« تاروگ نورمن». آمد عمل به مورد این در

 هايفيلم. کردمي کار پارامونت و مایرگلدوین و متد هايکمپاني براي بيشتر که است امریکایي

مي( 1841)« جوان ادیسون تام» ،(1839 دو هر) ،«اپسره شهر» ،«سایر تام ماجراهاي» او معروف
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 موزیکال هايفيلم و« پوککله سه» به معروف ،«استوج برادران» کمدي هايفيلم همچنين او. باشد

 .است کرده کارگرداني 61 دهه هايسال در را جاز معروف خوانندة پرپسلي الویس

 و اصل که بود این آن از هدف و شد تهساخ امریکا دولت دقيق نظارت تحت پایان، یا آغاز فيلم

 فرو ناکازاکي و هيروشيما شهرهاي بر را آن که بود شده گرفته تصميم چرا اینکه و اتمي بمب اساس

 واقعي ماجراي یک براساس هرچند بود تخيلي فيلم، داستان چهارچوب. دهد نشان را بریزند

 همسر و فيزیک دانشمند یک بين عاشقانه روایت یک اصلي داستان کنار در. بود شده ساخته

 . بود مطرح نيز جوانش

« فرمي» نقش به« کاليا جوزف» فيلم این در. بود« مانهاتان پروژه» ماجراي بازسازي فيلم این

 که بودند معروفي بازیگران فيلم هايشخصيت سایر و شدمي ظاهر ایتاليایي فيزیکدان و دانشمند

 در اندکي اطالعات فيلم این. کردندمي ایفا را ماجرا در درگير سياستمداران و هافيزیکدان نقش

 این در« دانلوي براین». دادمي تماشاگر به بودند ساخته را آن که افرادي یا و اتمي بمب خصوص

 مانهاتان منطقه پروژه که ارشدي افسران نمادین نقش نيز و ناشناخته تأسيسات به اشاره ضمن فيلم،

 ولي« دهيد قرار آنجا در را سيکلوترون شکناتم دستگاه»: گویدمي بودند، کرده سازماندهي را

 و شک دچار که جوان نابغه یک نقش در« درک تام». شد سانسور امنيتي دالیل به بعدها صحنه این

 به نسبت دیگران ولي اندیشدمي صلح براي اتم از استفاده به او. گرددمي ظاهر است، شده تردید

 . هستند توجهبي وي

صحنه از یکي. کندمي جلوه مضحک اياندازه تا و ضعيف اثري صورت به کلي نگاهي در فيلم ینا

 به فيلم آغاز در و شده ساخته قالبي طور به که است مستند خبري فيلم آن شاید آن دارخنده هاي

 را زمان کپسول یک فيلم اتمي دانشمندان از گروهي که بينيممي آنجا در ما و آید،مي در نمایش

 روي بر نهایت در و گيردمي صورت مکزیک آالموسلوس در بمب آزمایش نخستين. کنندمي دفن

 . شودمي انجام ژاپن شهر دو

 موضع دارد، دنبال به اتمي بمب انداختن مورد در که بحثي و جنجال جهت از پایان یا آغاز فيلم

 بهتر خاطر به باید بشر یعني است، آن عنوان از برگرفته فيلم پيام و. کندنمي انتخاب را خاصي

 این غير در یا و درآورد کنترل تحت و کرده مهار را ايهسته انرژي انساني زندگي پيشرفت و شدن

 کردن مهار این که است آن منظور البته. بود خواهد پيش در زمين کره کامل نابودي امکان صورت

 دیگر هايفيلم در چنانچه وگرنه. آیدرميب امریکایيان ما عهده از تنها انرژي گرفتن نظر تحت و
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 معرض در را جهان اتمي اسلحه داشتن دست در با همواره و شده قدرتمند افراد ایمدیده هاليوود

 کم ماجراهایي طي از پس را آنها شر نهایت در انگليسي یا امریکایي قهرمان و اندداده قرار خطر

 صفر دو مأمور باند جيمز هايفيلم ها،فيلم آن نمونه ینبهتر البته و اندداده نجات را جهان و کرده

 .باشدمي هفت

 نيز بود معروف سينمایي سریال عنوان با که زمان آن سينمایي هايمجموعه در اتم بمب به پرداختن

دستگاه شوند مي محسوب اتم عصر سينمایي هايسریال نخستين که هافيلم این در شودمي دیده

 هنرپيشه( 1846)« جنگل گمشده شهر» فيلم در مثالً. گيرندمي قرار ستفادها مورد اتم ضد هاي

 به را جهاني سوم جنگ هيماليا هايکوه باالي از که بينيممي را« اتویل الیونل» زمان آن معروف

 اتمي هايبمب است قادر که عنصري تنها عنوان به 245 متوریوم عنصر ارائه با او. است انداخته راه

 . کندمي فعاليت سازد نابود را

 که شودمي کشف سيکلوترودایکس ماده ها،سریال همين از( 1844)« پوشسرخ» شبح فيلم در

 ناکار را اتمي هايسالح است قادر که کندمي ایجاد کوتاه مدار یک آن از ناشي قدرتمند تشعشات

 عليه بر اتمي مرد» و( 1847)« پوشسياه بيوه» هايدرفيلم شرور افراد آنکه باالخره و. سازد

 استفاده خود اهداف به رسيدن براي اتمي نيروي از هستند، سریال دو هر که( 1851)« سوپرمن

 . داشت ادامه 1856 سال تا و آغاز 1812 سال از داردنباله هايفيلم نوع این توليد کنند،مي

 تماشاگران مخصوص يشترب که بودند خوردي و زد و هيجان سراسر پرحادثه، هايفيلم غالباً  اینها

 یک هايقهرماني شرح به آميزيمبالغه نحو به هافيلم این در. شدندمي ساخته جوان و نوجوان

 به خطرناک ماجراهاي در و بود نيز خوبي و عدالت مدافع ضمناً که ايافسانه و زورمند شخصيت

 اهداف از تصویري اقعو در که شدمي پرداخته بود، مشغول زورمند و متعدد دشمنان با مبارزه

 با و کردمي ارائه تماشاگر به سطحي و کنندهسرگرم صرفاً کار یک قالب در را هاليوود سياسي

 سوء تأثيرات که کردمي ایجاد را واقعيت از دور و تخيلي جهاني تماشاگر، رؤیاي در فریبکاري

 . ماندمي باقي او فکر و ذهن در هاسال تا آن اجتماعي و سياسي

 ...دارد هادام

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  3-جهان فرجام و هاليوود:عنوان
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 هايفيلم در دوران همان از حيات رفتن ميان از و زمين کرة نابودي اثر بر دنيا کار پایان مسئلة

 از ناشي مسئله این 1871 دهة هايسال اواخر تا و ودب مطرح تخيلي ـ علمي گونة در و سينمایي

 خطرناک امري نهایت در که بود اتم بمب از استفاده و ايهسته انرژي فناوري و دانش به پرداختن

 تاحدي و آمریکا منظور) شاخص و پيشرفته بسيار کشورهاي جز به و شدمي محسوب نابودکننده و

 .دانستنمي مجاز مسائل این پيگيري براي ار کشوري هيچ ،( فرانسه و انگلستان هم

 مکتوب یا تصویري صورت به هولناک ايمسئله همواره بشر براي رویداد این به تهدید یا دنيا پایان

 هاينگرش با و پيچيده ايمسئله 1871 دهة اواخر هايسال تا سازانفيلم براي و. است شده مطرح

 یا بشر نجات براي دیني برگزیدة یا پيشوا یک دخالت خاطر به را آن هابعضي. است بوده متفاوت

فيلم از گروهي و است، بوده الهي عالیم و هانشانه جنبة داستان در که اندنگریسته هاانسان بر نفوذ

 از که مستندي هايفيلم و ویژه تمهيدات کمک با و انددانسته محتمل امري را رویداد این نيز سازان

 هاسال همان از. اندکرده ارائه جذاب ايمایهدرون با را فيلمي بود هشد گرفته طبيعي مصائب

 هافيلم این در دنيا پایان. داشت ویژه نگاهي نيز الهي و مذهبي مسائل به تخيلي ـ علمي سينماي

 اتمي انفجارهاي طبيعت، با انسان افتادن در بشر، دست ساختة هيوالهاي وجود واسطة به گاهي

 خارج به دنيا یافتن پایان مصيبت ریشة گاهي. بود آن نظير مسائل و ناشناخته مناطق کشف شدید،

مي قرار آن بر الهي مشيت گاهي هافيلمبعضي در شد اشاره چنانچه ولي شدمي مربوط زمين از

 نجات آخر لحظة در هم گاهي و گرفته قرار نابودي معرض در کامل طور به زمين کرة که گرفت

 عباراتي قيامت روز یا نهایي داوري و دنيا پایان تخيلي، ـ علمي هاييلمف اکثر در. یافتمي

 .بودند یکدیگر مترادف

 دیده( 1821 ـ دوالک ژرمن)« خورشيد مرگ» تجربي فيلم در مایهدرون این از استفاده نخستين

 به بعدي مذهبي هايفيلم و( 1828ـ  کورتيز مایکل)« نوح کشتي» مانند مذهبي هايفيلم. شودمي

 . دادند ارائه بشر زندگي در را خداوند حضور غيرمستقيم و مستقيم صورت

 را الهي ذات ناپيداي و پيدا حضور گاهي آمریکا سينماي در 1841 و 1831 هايدهه هايسال در

 جمهوررئيس کمک به جبرئيل( 1833)« سفيد کاخ فراز بر جبریيل» فيلم در مثالً که هستيم شاهد

« شنویدمي که بعدي صداي» فيلم در و کندمي فصل و حل را مملکت مسائل و شتابدمي آمریکا
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 . دهدمي تغيير را اشزندگي و آمده انسان کمک به خداوند( 1848)

 

 پنجاه دهة

 کشورهاي همة که حالي در. شد آغاز متحده ایاالت اجتماعي مسائل در تضاد نوعي با 1851 دهة

 براي طرف یک از. یافت ادامه سال 3 مدت به و شد آغاز هکر جنگ کردندمي مطرح را صلح غربي

 دادبي محروميت و فقر دیگر سوي از و داشت وجود فراواني امکانات و ثروت اجتماع از اقشاري

 . کردمي

 و بود آورده ستوه به را زیاد ايعده نژادي تبعيض که حالي در پرداختندمي آزادي بيان به همه

 شوروي سوي از هم آن اتمي، جنگ از ترس ولي بود حاکم جا همه بر نسبي آرامش که حالي در

 معين درساعاتي هادبيرستان یا هادبستان در. بود داده قرار تأثير تحت شدت به را مردم سابق

مي پناه نيمکت یا ميز زیر به هاآن. کردندمي تمرین را اتمي بمباران با مقابله نوجوانان و کودکان

 واقع در که هاسال آن در. کردندمي استفاده هاساختمان کنار و زمين کف از باز فضاي در و بردند

 خوشدست اروپا و آمریکا جامعه رفت،مي شمار به غرب و شرق قدرت ابر دو بين سرد جنگ آغاز

 جوانان جدید نسل شهرها، اطراف در زندگي شهروندان، حقوق جنبش مانند جدیدي مسائل

 شده تلویزیون ظهور و اندرول راک رقص اشتراکي، فرهنگ ها،آن هویژ پاپ موسيقي و سرکش

 به نسبت شوروي و آمریکا دوم جهاني جنگ پایان از پس. بودند پنجاه دهة عالئم همه هااین و بود

 عقاید دنيا آیندة پيشرفت دربارة هاآن از یک هر. ترسيدندمي هم از واقع در و شدند مظنون هم

 سهيم هاانسان تمام برابري اصل و طبقاتي مبارزات ظاهراً  کمونيست نرهبرا. داشتند مخصوصي

 که خواستندمي و کردندمي دنبال را مرکزي حکومت در قدرت تمرکز عدم و مالکيت در بودن

 داريسرمایه نظام پيرو که آمریکایيان که حالي در. شود جاگيرهمه کمونيستي نظام و انقالب

 گسترش از جلوگيري هاآن هدف و دانستندمي بزرگي زندان را کمونيستي کشورهاي بودند،

. آورد وجود به را سرد جنگ تفکر طرز همين، و داشتند واهمه دیگري حملة از هاآن. بود کمونيسم

 آمریکا. شد ماندگار غربي اروپاي در روسيه هايپيشروي از جلوگيري بهانة به آمریکا ارتش

 غربي اروپاي کشورهاي از دفاع براي لشکر و سالح توانستمي و بود جهاني قدرت ثروتمندترین

 شده شناخته سالح ترینقوي که بود کشوري تنها هاآن همة از ترمهم و بگذارد هاآن اختيار در

 ولي داشت اختيار در بيشتري سربازان شوروي روسية گرچه. داشت اختيار در را اتم بمب یعني
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 را روسيه شهرهاي تمام تواندمي که بود مدعي آمریکا چون دادنمي خود به حمله جرأت گاههيچ

 . کند یکسان خاک با بمب این وسيلة به

 آزادي بود قادر که دانستمي اهریمني نيروي را کمونيسم نيز آمریکا جمهوررئيس« ترومن هاري»

 زادآ مردم» از جا همه در که دادمي قول مردم به هایشسخنراني در او. کند سرکوب را فردي

 که نيز مارشال طرح. رفتمي شمار به آمریکا سياسي شگرد یک خود این و کند حمایت« جهان

 که را غيرکمونيستي کشور تعدادي کمربندي همچون نيز شد، اعالم آمریکا خارجة وزیر توسط

 تشکيل را شمالي آتالنتيک پيمان یا ناتو هم بعد برگرفت در نبودند، کمونيسم آهنين پرده جزء

 کرة نفع به آمریکا که آمد پيش کره جنگ 1851 سال از قبل. بود فرانسه آن مرکز که ددادن

 به کره خاک تمام بر هاکمونيست کامل تسلط از جلوگيري براي ظاهراً  شمالي کرة برابر در جنوبي

 آمریکایي فرماندة. رفت پيش چين مرز تا حتي و شد جنگ وارد ملل سازمان نيروهاي عنوان

 هايپایگاه داشت قصد بود دوم جهاني جنگ قهرمان آرتور مک ژنرال که ملل زمانسا نيروهاي

 با درگيري بحث مجدداً  و شد بحراني بسيار اوضاع. کند بمباران منچوري در را چين جنگي

 و کردند اخراج را آرتور مک ژنرال« ترومن» دستور به اما شد مطرح اتم بمب از استفاده و شوروي

 . شد آغاز 1852 الس در صلح مذاکرات

 برابر در و آورند دست به دوست کشورهاي خود براي  آسيا، سرد جنگ از توانستند هاآمریکایي

 یا آسيا شرقي جنوب پيمان سازمان عنوان اتحاد این به کنند دفاع منطقه از کمونيسم گسترش

 اصلي منظور. دندش متحد مورد این در خاورميانه کشورهاي با هایيآمریکا و شد اطالق« سيتو»

 گسترش از تا شود ساخته نظامي هايپایگاه سلسله یک شوروي جنوبي مرزهاي دور که بود آن

 حفاظت بود، غربي کشورهاي نياز مورد که نفت مخازن از و کنند جلوگيري جنوب به کمونيسم

 .کنند

 

 1851 دهة در تخيلي ـ علمي سينماي

 از که سينمایي گونة این. بود برخوردار خاصي رونق از 1851 دهة در تخيلي ـ علمي سينماي

 هايسال تا ارزان سينمایي تمهيدات و اندک هزینة دليل به شدمي ساخته سينما پيدایش ابتداي

 توليد براي کنندگانتهيه و شدمي محسوب( ب) رتبة هايفيلم یا سينما دوم درجه هايفيلم 1871

 را ثابت مضمون چند 1851 دهة هايسال در هافيلم این. کردندمي دستيپيش یکدیگر بر هاآن
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 فن ورنر» توسط شده ساخته موشک با واقعي دنياي در که بود فضایي مسافرت یکي: کردمي دنبال

 . گردید ایجاد آن امکان دوم، جهاني جنگ در« براون

 دنيا ابودين و دنيا کار پایان باالخره و جهان، در انسان اهميت شناختن رسميت به مضمون دومين

مک قضية البته. بکوشد آن تخریب در اتمي، هايآزمایش جمله از  طریقي به بشر که صورتي در

. بود گذاشته باقي را خود تأثير سينمایي گونة این در هم غرب و شرق بين سرد جنگ و کارتيسم

 مطبوعات، طریق از تهدیدکننده اهرم یک عنوان به دائماً  هاشوروي وسيلة به بمباران از ترس

 با نيز تخيلي ـ علمي هايفيلم. شدمي تکرار تلویزیون یعني هاسال آن جدید اختراع و رادیو

 در. کردندمي وحشت دچار را جامعه فضاي زمين کرة به فضایي بيگانگاني حملة از هایيداستان

 و متمدن جامعه کشف به خود تحقيقات با دانشمند یک( 1852)« سرخ سيارة مریخ،» نام به فيلمي

 اداره خداوند شخص وسيله به سياره این بردمي پي و. شودمي نائل مریخ کرة روي بر ايپيشرفته

 رفته ميان از مذهبي حيات تجدید نوعي خاطر به زمين کرة که بينيممي فيلم این در ضمناً. شودمي

 شد اشاره نچهچنا ولي. اندساخته سرنگون را خود ملحد و کمونيست دولت شوروي مردم و است

  هايفيلم اصلي مایهدرون

 .بود اتم بمب انفجار فاجعة دیگري و دنيا کار پایان یکي دوره آن در تخيلي ـ علمي

 ویژه به غرب شگردهاي از یکي آینده از جذاب و داستاني شکلي با آینده از تصویري ارائة

 تماشاگر و خواننده به خواهندمي شگفتي و هيجان و تخيل عناصر از استفاده با هاآن. آمریکاست

 تصویري یا مکتوب آثار کلية در. بود خواهد کنند،مي ترسيم هاآن که گونهآن آینده که بقبوالنند

حيرت هايپيشرفت چنان به آینده در آوريفن و علم که شودمي گفته همواره تخيلي ـ علمي

مسئله هاانسان با مبارزه و معارضه اهر این در. شود مسلط چيز همه به تواندمي که رسدمي انگيزي

 طبيعي عوامل با یکي آینده در پوست سفيد غربي بشر که اندگفته همواره هاآن. است شده حل اي

 . شد خواهد درگير و کرده مبارزه است ساخته خود که هایيماشين و مواد با دیگري و

 فاجعة جمعيت، انفجار اي،هسته نبمبارا خطر آینده، جهاني جنگ دربارة فراوان تبليغات و طرح

 و بشر ترساندن براي صرفاً واقع در مهلک، و گيرهمه هايبيماري و زیست محيط آلودگي گرسنگي،

 هايبحث از یکي. است اسارت و بندگي بندهاي کردن محکم و ساخته پيش از هايحلراه تحميل

 دنياي شرّ از باید ابتدا که بوده آن تخيلي، ـ علمي نویسندگان نظر از جدید دنياي ساختن فرآیند

 طریق از تا شدمي تالش ابتدا از بنابراین. آورد وجود به را جدید دنياي سپس و شد خالص قدیم
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 روي بر سرخ هايلکهشمسي، منظومة ناپایداري در مختلف هايفاجعه خلق به پردازيداستان

 جان اثر زمستان، در دنيا کتاب مانند) بندانیخ عصر به زمين کرة بازگشت مشتري، سيارة

 به نامعلوم نقطة از رادیواکتيویته آسماني هايسنگ پرتاب و فضا، در سمي گازهاي( کریستوفر

 و محيطيزیست هايناهنجاري مخرب، هايآزمایش زميني، بالهاي ایجاد هدف با زمين سوي

 انسان سوي از دهندهنجات آرويفن و اندیشه تنها بعد و گردد ایجاد ايهسته هايجنگ باالخره

 . گردد ارائه غربي سفيدپوست

 هايفيلم ترینباشکوه از یکي. دارد قبل هايسال در ریشه آن بازسازي و دنيا نابودي به پرداختن

 در که است کوردا الکساندر کنندگيتهيه به« آینده چيزهاي» فيلم 1831 دهة در تخيلي ـ علمي

 هايرمان معروف نویسنده« ولز جرج هربرت» نوشته نام همين به کتابي از اقتباس با 1836 سال

 واقع در فيلم این. است شده ساخته انگلستان در« منزیز کامرون ویليام» توسط تخيلي ـ علمي

 در که بود دالر ميليون نيم و یک اروپایي فيلم این هزینه. شودمي محسوب آینده بينيپيش نوعي

 کریسمس ایام در که است قرار این از فيلم داستان. شدمي بمحسو باالیي بسيار رقم زمان آن

 و بمباران را« تاون اوري» شهر هواپيماها زودي به و شودمي آغاز دیگري جهاني جنگ 1841 سال

 از. یابدمي ادامه هاسال جنگ. شودمي احضار خدمت به نيز« جان» نام به خلبان. کنندمي ویران

. شوندمي تلف زمين سکنة از نيمي بعد سال چهار و کندمي پيدا شيوع مهلکي بيماري 1866 سال

 تحت مردان گاهگه که گيردمي قرار رئيس به معروف خبيثي مرد سلطة زیر شهر هايویرانه سپس

 که است اميدوار و فرستدمي شهر اطراف هايتپه به بازماندگان معدود شکار براي را فرمانش

 خيزنفت هايسرزمين به و درآورد پرواز به را اختيارش در افتادة رکا از هواپيماهاي ناوگان روزي

 مهندسان و دانشمندان از تشکيالتي نمایندة و آیدمي فرود عجيبي هواپيماي روزي. کند پيدا دست

 برپا آرويفن پایة بر نوین تمدني و داده پایان را جنگ دارند نظر در هاآن. شودمي پياده آن از

 هايبمب با تشکيالت هوایي نيروي بالفاصله و کنند زنداني را آن دهدمي دستور رئيس اما کنند

 دهه از قبل دهه دو حدوداً که فيلم این در. یابدمي ادامه همچنان ماجرا و رسندمي سر صلح گاز

 زیاد استعمال اثر بر رئيس. شودمي تعریف آن از حاصله نتایج و جامعه فروپاشي شده ساخته 1851

 او از پس و گيردمي را او جاي است دانشمندان نمایندة که جدیدي فرد و شودمي کشته حصل گاز

 . شودمي معرفي دیگري دیکتاتور نيز

 به را دنيا آینده هايسال در اتمي بمب یک« اوبولر آرک» کارگرداني به( 1851)« پنج» فيلم در
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 موجودات تمامي و مانده زنده زمين کرة ساکنان از نفر پنج تنها ميان این در. کشاندمي نابودي

 بقاي حفظ خاطر به انساني کوچک جامعة این حتي که بينيممي ولي شوندمي نابود و سوخته دنيا

ویژگي و حسادت نژادي، تعصب اعتمادي،بي افراد ميان در. بماند پایدار تواندنمي دیگران و خود

 در فيلم این. مانندمي زنده مرد و زن یک اتنه داستان پایان در. دارد وجود دیگري ناشایست هاي

 و اتمي فاجعة یک بروز دليل به زیست محيط نابودي از ناشي رواني هايناراحتي تأثير زمان آن

 به دست که بگوید خواهدمي ضمناً  ولي کندمي بررسي شناسيروان بعد از را دوباره زندگي ایجاد

 . است شده فجایعي چنين بروز موجب ايستهه هايسالح توليد در مختلف کشورهاي شدن کار

 تخيلي ـ علمي رماني از که( ماته رودولف ـ 1851)« کنندمي تصادف هم با دنياها وقتي» فيلم در

 آغاز آنجا از فيلم داستان است، شده اقتباس« پالمر ادوین» و« وایلي فيليپ» نوشته نام همين به

 ستارگان ميان در را اسرارآميزي و مشکوک اتحرک مختلف کشورهاي شناسانستاره که شودمي

 در پایگاهي از عکس تعدادي که شودمي داده مأموریت جواني خلبان به. کنندمي مشاهده آسمان

 یک که شودمي متوجه پرواز این طي وي. کند حمل آمریکا شناسيستاره مرکز تا جنوبي آفریقاي

 افراد اميد تنها. ساخت خواهد نابود را آن و کرده برخورد زمين کرة با زودي به سرگردان ستارة

 خطربي که سياره آن به مربوط ماهواره یک در بتوانند دانشمندان از گروهي که است آن بشر

 شدن آماده و افراد انتخاب. بيایند فرود داراست، را زمين کرة مانند محيطيزیست شرایط و بوده

 فرماندهي نژادي، تبعيض نيز جااین در. گيردمي بر در را فيلم زمان بيشتر مخصوص هواپيماي

 که حالي در است، حاکم فيلم داستان بر شدت به آمریکایي قهرمان رهبري و غربي، سفيدپوست

 در هواپيما این. هستند هواپيما مسافران جزء مختلف نژادهاي و کشورها نمایندگان از نيمي تقریباً

 همسفر آن با تا شودمي انتخاب زوج یک ايزنده موجود هر از و دارد را نوح کشتي حکم واقع

 . هستند آمریکایي فرمانده یک سرپرستي تحت که بپذیرند باید همه حال هر در ولي. باشد

 جزو حاضر حال در که شودمي ساخته وایز رابرت کارگرداني به 1851 سال در دیگري معروف فيلم

 از زمين که روزي» عنوان با فيلم ینا. گرددمي محسوب تخيلي ـ علمي سينماي هايکالسيک

 شهرت اشايهسته هايآزمایش ضد و طلبصلح مضامين دليل به سينما تاریخ در« ایستاد حرکت

 بزرگي روبات همراه به را اينماینده اي،سياره فدراسيون یک فيلم داستان اساس بر. یافت زیادي

 سرباز. دهند هشدار ویرانگرشان ايهسته هايآزمایش دربارة زمين مردم به تا فرستدمي زمين به

 سربازان از تعدادي روبات. کندمي شليک مذکور نمایندة طرف به و افتدمي وحشت به آمریکایي
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 که نماینده. کند نابود را زمين وي، که شودمي آن از مانع فدراسيون نمایندة ولي کشدمي را

 به جاآن در. گيردمي پناه زني اياجاره ةخان در و گریخته نظامي بيمارستان از است شده زخمي

 هايدولت با تواندنمي چون حال هر به. نيستند بدکردار زمين مردم تمام که شودمي متوجه تدریج

 قهرمان. کندمي ثابت هاآن به را قدرتش زمين، گردش کردن متوقف با کند برقرار ارتباط زميني

 کرة اهالي دارد مأموریت او است العادهفوق وشه با فضایي برتر موجود یک واقع در داستان

 نيز ايالعادهفوق قدرت از او. کند دعوت آميزمسالمت همزیستي و سياسي اخالق به را زمين

 آن او اصلي قدرت ولي. کند متوقف تواندمي زمين کرة در را برق نيروي مثالً است برخوردار

 مردم نابودي موجب و بپرهيزند ايهسته گيريدر از قدرتمندان و سياستمداران شود سبب که است

 جااین در و دارد ترهابزرگ با مشورت به اشاره فيلم از ايصحنه در حتي و نشوند زمين کرة و

 .داندمي درایت و اندیشه مظهر را او و دهدمي نشان است، آمریکایي که را موسفيد مردي

  1852)« آمریکا متحده ایاالت به حمله» فيلم

 ايفاجعه بازماندگان خصوص در« پنج» فيلم مانند که است هایيفيلم جمله از( گرین.ئي ردآلف ـ

 وگويگفت از آن آغازداستان که هدفمند و سياسي است فيلمي اثر، این. کندمي صحبت اتمي

 که کشدمي آنجا به هاآن بحث. شودمي آغاز سرد جنگ خصوص در مختلف اقشار از گروهي ميان

 پذیرد صورت متحده ایاالت به سابق شوروي جماهير اتحاد سوي از اتمي حملة یک اشدب قرار اگر

 و کنند حرکت یکدیگر با تا گيرندمي تصميم و دارند ايبرنامه و طرح هاآن از یک هر. کرد باید چه

 ايتوطئه هاآن نابودي براي و شده متوجه را چيزهمه شوروي جاسوسان ولي. باشند متحد

 هاآن از بعضي و گرفته قرار خطر معرض در ايحادثه طي افراد این از یک هر. کنندمي طراحي

 قرار و بوده هيپنوتيزم تأثيرات واسطه به هااین همه که شودمي آشکار بعد ولي شوندمي کشته

 آینده در جنگي هر براي کنندمي سعي شده، متحد هم با مردم، ولي بگيرد صورت ايحمله نيست

 و امکانات آوريجمع سازي،مهمات و اسلحه کارخانجات انداختن کار به با هاآن. دشون آماده

 . شوندمي آماده دشمن با نبرد براي خون انتقال مراکز به مراجعه

 آمریکا، به( سابق) شوروي اتمي حملة احتمال از را فراگير وحشتي خواهدمي وضوح به فيلم این

 نظامي، هايبودجه افزایش براي را داخلي زمينة یک که است آن اصلي هدف هرچند. کند ایجاد

 سالح از استفاده براي آمادگي همه از ترمهم و مهمات و اسلحه کردن انبار و ارتش توان باالبردن

 حملة اندیشه حتي سابق شوروي ها،سال آن در وگرنه. گرداند هموار آمریکا دولت براي ايهسته
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 . نداشت سر در نيز را متحده ایاالت به اتمي

 ميالدي 3111 سال در نيویورک شهر در آن داستان که( 1852)« اسير زنان» نام به دیگري فيلم در

 به هاآن تبدیل و زنده موجودات شکل تغيير موجب اتمي فاجعة که کنيممي مالحظه افتد،مي اتفاق

 نوعي واقع در فيلم نای. کنندمي حمله دختران و جوان زنان به هاآن و شده دهشتناک هيوالهایي

 و سطحي فيلمي را آن طنزآميزش قالب و شودمي محسوب جوانان ویژة آورهيجان سرگرمي

 .دهدمي نشان غيرجدي

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  4-جهان فرجام و هاليوود:عنوان

  

 

 آن از بعد و 1881 دهه هاليوود

 در آمریکایي فيلم نقش شدن تربرجسته با همراه کارگرداني هايعرصه تنوع 1881 دهة اوایل از

 هايفيلم اساس بر هایيسریال تلویزیوني هايشبکه. آورد وجود به جدیدي وضعيت معاصر زندگي

 چيره جهان پسندعامه فرهنگ بر آمریکایي هايفيلم مولد هيجان کلي طور به و ساختندمي موفق

 مناسکي به« اسکار» همان یا« آمریکا سينمایي هنرهاي و علوم آکادمي جایزة اعطاي مراسم». شد

 زمينة در که ناپذیريسيري عطش از برداريبهره با پسندعامه سينمایي مجالت و شد بدل جهاني

 در 1881 دهة ایلاو در. یافتند دست هایيموفقيت به بود، آمده وجود به سازيفيلم دنياي شایعات

 محصول فيلم 411 الي 311 تنها که شد ساخته سينمایي بلند فيلم 4111 به نزدیک جهان سراسر

 را دنيا گيشة درآمد درصد 71 تعداد همين اما. بود هاليوود همان یا آمریکایي بزرگ هايشرکت

 همچنان خود، سالگي صد در 1884 سال در آمریکا سينماي خالصه طور به و داد اختصاص خود به

 . بود جهان سينماي صنعت نيرومندترین فرهنگي و اقتصادي نظر از

 ذات در که آمریکا سينماي آنکه دليل به. داشت نام تصویر دنياي که بود شده آغاز جدیدي عصر

 را استفاده بهترین تصویر از دانست،مي قدرت را علم نهایي هدف و بود طلبتفوق خود تکنولوژیک

 سود یک با و سال در فيلم 711 رقم به حتي یکم و بيست قرن اوایل در هاليوود اليانةس توليد. کرد
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 79 که گردید مشخص دقيق برآورد یک طبق زمان همان در. رسيد دالر ميليارد 15 بر بالغ خالص

 . شوندمي تغذیه آن از جهان هايتلویزیون و سينماها درصد

 همواره آمریکا سينماي. است نساخته خنثي و هدف بدون فيلم هاليوود اصوالً که است آن مهم نکتة

 این به و کرده ترجمه تصویر زبان به است اهدافش و هاایده محصول که را خودش نظري مباني

 .است کلمه هزار معادل تصویر هر که است واقف نيز شناسانهروان نکته

 یکي شده؛ مطرح شهر، نآرما یا فاضله مدینة پيرامون جدي نظریة دو 1881 دهة هايسال در

 فوکویاما« تاریخ پایان» دیگري و گردید مطرح پدر بوش جرج طرف از که« جهاني نوین نظم»

 فرهنگ یک ایجاد و شدن جهاني در غرب سياست نيت نحوي به مسئله دو این که ژاپني دانشمند

 .دادمي نشان جهان بر را آن تحميل و جهاني

 نمایانگر وخواسته برآورندة گذشته از بيش دوره این در ليوودها صهيونيستي و زدهیهودي سينماي

 و منجي ظهور سينمایي قالب در صهيونيستي هايخرافه از یکي مثالً. بود صهيونيسم جهاني سياست

 کليساي پيروان همان صهيونيست، مسيحيان نظر از. است مطرح موعود سرزمين به سفر

 اَبَر یک بلکه نيستند، الهي آیين یک پيروان تنها یهودیان ،هااوانجليست عبارتي به یا پروتستانيسم

 و کرده ظهور هاآن ميان از دیگري منجي سختي، و عسرت مواقع در نيز دليل همين به و نژادند

 که است منجي آن نه منجي این که کرد توجه باید ولي. بردمي موعود سرزمين به را ایشان

 .اوست انتظار در بشریت

 خود تسخير به را دنيا تمام نبي، داوود فرزند سليمان یعني یهود قوم منجي اولين فرزند که آنجا از

 به و داندمي خود طبيعي حق را سليمان ملک بر فرمانروایي نيز الملل بين صهيونيسم درآورد،

 ايبر ايمقدمه تنها« فرات تا نيل» افسانة آن و. دارد را دنيا تمامي بر سلطنت داعية هم دليل همين

بني قوم زیرا. است منجي دومين( ع) موسي حضرت. است یهود قوم و صهيونيسم جهاني هاينقشه

 سرزمين به خود با را ایشان سرانجام و داد عبور دریا از و بخشيد رهایي فرعون ستم از را اسرایيل

 .است خویش منجي سومين انتظار در یهود قوم بعد، به تاریخ آن از و برد موعود

 مجموعة در« دورانت ویل» مثالً اند؛کرده ظهور نيز تريکوچک منجيان بعد به تاریخ آن از ولي

 مصائب از کاستي منظور به که داندمي االصلپرتغالي یهودي یک را« کلمب کریستف» تمدن، تاریخ

 به نهایت در و کرد آغاز موعود ارض جستجوي در را مقدّس سفري 15 قرن اروپاي در یهودیان

 نيویورک شهر و دانندمي خود موعود سرزمين را آمریکا هاصهيونيست دليل همين به. رسيد آمریکا
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 الگوي همين مبناي بر. است شده شناخته المللبين صهيونيسم پایتخت عنوان به دیرباز از نيز

 به نيز اروپا سينماي و کشيده تصویر به را بسياري اياسطوره سفرهاي کنون تا هاليوود اساطيري،

 ،«جونز ایندیانا» مجموعه نظير هافيلم که این جالب. است کرده تأسي خود آمریکایي رقيب

 همين مبناي بر( فورد جان)« خشم هايخوشه» حتي و( 1885 ـ رنولدز کوین)« آب دنياي»

 :است مطرح هاليوودي رواني الگوي چهار مجموعاً بنابراین. اندشده ساخته رواني الگوي

 موعود؛ سرزمين به خود امت ردنب و منجي ظهور. 1

 آمریکا؛ در ویژه به و غرب توسط تنها کند؛مي تهدید را آن آینده که خطراتي از جهان حفظ. 2

 است؛ جهان تروریستي هايحرکت مرکز فارس خليج. 3

 ظهور آن نتيجه و بود خواهد معتقد و آزاد جهان و کفر دنياي بين نهایي نبردي بعدي، جنگ. 4

 .است جهان پادشاه عنوان به عيسي حضرت مجدد

 کرد خواهد راهبري را مقدس و نهایي جنگ این متحده ایاالت دولت که معتقدند« هااوانجليست»

 وحشت و رعب ایجاد باعث مقدس نهایي جنگ آغاز از قبل که را جهان سراسر در مسيح مخالفان و

 را اسرائيل و آمریکا پيمايارهق ايهسته هايموشک آنها. داد خواهد شکست اند،شده جهان در

 فراهم را. م1881 سال در عراق عليه« صحرا توفان» عمليات و نامندمي مقدس جنگ شمشيرهاي

 . دانندمي مقدس جهاني جنگ براي ايمقدمه آورندة

 و کندمي مداخله اسرائيل دولت سود به خاورميانه امور در هميشه مسيح که معتقدند همچنين آنها

 در فرات، رودخانة تا نيل رودخانة از بزرگ اسرائيل کشور تأسيس و اسرائيل دولت يهاخواسته

 معبد بناي و المقدسبيت در صخره مسجد و مسجداالقصي تخریب لذا و است مسيح خواست واقع

 واقع در و موعود مسيح ظهور محل محل، این زیرا هدف؛ همين براي است ايمقدمه نيز سليمان

 . بود خواهد مسيح جهاني حکومت محل

 آغاز از قبل و افتاد خواهد اتفاق حتماً ميالدي 2111 سال از پس حادثه این که باورند این بر آنها

 که آن مهم نکتة و گرفت خواهد فرا را اروپا و آمریکا جامعة وحشت و رعب مقدس، نهایي جنگ

 درظهور تسریع براي مسيحيان و نداشته معنایي هيچ جهان در صلح مسيح، دوبارة ظهور از قبل

 .سازند فراهم را جهان نابودي و مقدس نهایي جنگ مقدمات بایستي

 و متحده ایاالت در فرقه این مذهبي رهبران توسط ميالدي 1881 دهة هايسال در اعتقادات این

 سينمایي هايفيلم ترمهم همه از و نوشته کتاب هاده آمریکا در و شد تبليغ شدت به انگلستان
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 .درآمد نمایش به و ساخته بسياري

 

 سينمایي هايفيلم مضامين

 به هاليوود ویژه به غرب در شده ساخته سينمایي هايفيلم مضامين تاکنون 1881 دهة هايسال از

 چهار همان اساس بر علمي ايافسانه ژانر زمينة در قبل هايسال هايفيلم در موجود مضامين جز

 پایان و اتمي بمب خطرات خصوص در البته. است یافته دامها شد، اشاره آن به که روایي الگوي

 دشمن شوروي، جماهير اتحاد فروپاشي از پس و بوده تکراري حدي تا هافيلم مضامين دنيا کار

 هافيلم در خاورميانه ویژه به و شرق از یا و ناشناس سرزمين از دیگر، ايسياره سوي از یا مهاجم

 . است شده مطرح

 ،«بوت پاورز»: شرکت با و« شولدر جک» کارگرداني به( 1881)« دمسپيده نور ولينا با» فيلم در

 به اتمي افکنبمب یک خدمة که بينيممي« لندو مارتين» و« جونز ارل جيمز» ،«دومارني ربکار»

 ارتش کنترل نوميدانه دارد سعي آمریکا جمهوررئيس که حالي در کنند،مي حمله شوروي جماهير

 ايهسته تبادل یک در و حادثه یک طي او هليکوپتر کهآن از پس هم آن بگيرد ستد به را خود

 دکتر» و« خورده شکست امنيت» فيلم به زیادي شباهت فيلم این نامةفيلم. کندمي سقوط محدود

 تالش و زن خلبان کمک و خلبان بين ارتباط ضمناً فيلم. شد اشاره آنها به قبالً  که دارد« الو استرنج

 . دهدمي نشان جهاني بزرگ جنگ یک کنترل براي را جمهوررئيس شخص

 مجدداً نيز« لروي دیک» و« جکسون دیوید» کارگرداني به( 1881)« اتمي قطار» تلویزیوني فيلم

 خواهدمي اتمي هايزباله شرکت یک فيلم داستان، اساس بر. پردازدمي شوروي جماهير اتحاد به

 کردن پنهان با تا گيردميتصميم شرکت کارمندان از یکي و ندک حمل را روسي ايهسته بمب یک

 مواد حاوي همچنين قطار این. کند ميل و حيف خود سود به را آن هزینة باري قطار یک در آن

 بدون و شده ترمز خرابي دچار راه ميان در ناگهان که هست نيز زایيآتش و خطرناک شيميایي

 خرابي یک از بيش اشنتيجه شود منفجر بمب اگر. کندمي حرکت« دِنور» شهر سوي به کنترل

بي که کنند متوقف را قطار که کنندمي سعي قطار خدمة تمام و آهنراه بازرس یک. است معمولي

 را شهر و آوريجمع را خود خانوادة تا دارند سعي حال همين در نيز دنور شهروندان. است فایده

 از باید را قطار که است چنين پيشنهاد یک. اندکمين در نيز شورشي و راهزن گروهي. گویند ترک

 در ولي شد خواهد عظيم انفجاري معبر نيز پيشنهاد این انجام ولي شود متوقف تا ساخت خارج خط
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 .شودمي خير به ختم کارها افراد، درایت و سعي با نهایت

 .کنندمي نقش ایفاي« دیویس کریستين» و« لوو راب» فيلم این در

 فليم تماشاي سمت به را او و نشيندمي تماشاگر دل به اصطالح به آنچه معموالً هاليوود مايسين در

 فيلم دو این. است عاطفه و عشق چاشني با همراه تعقيب آور،اضطراب پليسي، فضاي کندمي جذب

 یا اتمي بمب به سابق شوروي شدن مجهز خطرات که خود سياسي مراتب برداشتن در ضمن نيز

. نيست عاري نيز الذکرفوق فضاي از سازد،مي مطرح را آنها دفع مسئلة و اتمي هايبالهز داشتن

 سازي سرگرم بر عالوه خواهندمي اندشده ساخته وفور به سينما تاریخ در که هافيلم گونهاین

 .شود توجه نيز چنينياین سياسي اهداف به تماشاگران

 اند؛داشته تصویري هايتالش جهاني فاجعة زمينة در گاهي نيز اروپایي کشورهاي هاليوود جز به

 پایان تا» نام به 1881 سال در را فيلمي  مشترکاً  استراليا و فرانسه ،آلمان کشورهاي جمله آن از

. کردند تهيه و گذاريسرمایه آلماني معروف کارگردان« وندرس ویم» کارگرداني به« جهان

 خارج کنترل از که اتمي ماهوارة یک. است داده قرار جراما وقوع زمان را 1888 سال فيلم داستان

 نيز پليسي گریز و تعقيب داستان یک ميان این در کند،مي تهدید را زمين کرة آیندة ،است شده

 .دارد جریان

 افتدمي کار از کامپيوتري ابزار تمام و کندمي منفجر را شده خارج کنترل از ماهوارة آمریکا دولت

 قرار و نيست چنين که شودمي معلوم بعداً  ولي کنندمي تلقي جهان کار پایان نشانة ار آن ايعده و

 مورد این به فرعي موضوع عنوان به و مستقيم غير نحو به فيلم این. گردد آغاز 2111 سال است

 تماشاگر بر تأثيرگذاري نظر از که است عاطفي درام یک آن اصلي پليسي داستان ولي دارد اشاره

 .باشد تخيلي ـ علمي فيلمي صرفاً آنکه تا نشيندمي دل به بيشتر مسلماً

 دو. شد ساخته 1881 سال در که« کامرون جيمز» کارگرداني به« داوري روز: 2 نابودگر» فيلم

 مراقبت براي هاآن از یکي. آیندمي آینده زمان از که دهدمي نشان را انساني ظاهري با روبات

 و گيرد عهده بر را کامپيوتر عليه انسان مبارزة رهبري آینده در است رقرا که آمده ايپسربچه از

. آیددرمي شکلي هر به تواندمي و است تررفته پيش بسيار که دارد نام« هزار تي نابودگر» دیگري

 بين از مهاجم روبات نهایي رویارویي در و شودمي آغاز واردیوانه صورت به فيلم در گریز و تعقيب

 . رودمي

 که دوزخي از بشر نسل رستگاري خواهدمي و است منجي یک فيلم قهرمان که گویدمي ما به فيلم
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ریشه و عميق اشاراتي مطلب این که سازد ميسر خودش مخلوق ماشيني دست با تنها آفریده، خود

 و ماشيني دنياي یک و دارد طریق این از هاانسان رستگاري و آخرالزمان منجي به انحرافي دار

 بشر غفلت در را جهاني فاجعة و کندمي بينيپيش بشر آیينة براي را پيچيده هم در بسيار ايایانهر

 .داندمي هاکامپيوتر و هاماشين نکردن کنترل از

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  غيب عالم ساکنان:عنوان

  

بي انساني هر اطراف حکما، از بعضي قول به و است وسيع بسيار برزخي موجودات حضور دایرة

 بعضي براي خواب در گاهي و هستند آمد و رفت حال در ملکوت نامرئي قواي و مالئکه حصر و حد

 که جورهمين اما. گرددمي مفتوح الهي فضل از بابي و شودمي ایجاد شروعي نقطة مراقبه اهل از

 هر دارند، انواع ملکوت عالم موجودات اینکه از غير. هستند متنوع و متعدد بسيار اینها کردم عرض

 و آیات در انسان اگر و دارد بسيار کار جاي بحث این و هستند خاص مسئوليتي داراي هم نوعي

 قواي ظهور. داشت خواهد او براي زیادي برکات باشد داشته تدبر آمده، زمينه این در که روایاتي

 و دارد توحيد در ظهور برگي هر. است گرفته را جا همه اعتبار یک به و نظر یک از ملکوت لمعا

 .الهي توحيد از است دفتري

 ناصري جعفرشيخ والمسلميناالسالمحجت با وگوگفت

 

 :اشاره

 و مهدوي و اخالقي معارف مبلغان و محققان جمله از ناصري جعفر شيخ المسلمين و االسالمحجت

آیت شانگرامي پدر همچنين و( ره)کشميري عبدالکریم سيد اهللآیت اخالقي شاگردان ةجمل از

( ع)الزمانصاحب علميه مدرسة مسئوليت حاضر حال در ایشان. باشند مي آباديدولت ناصري اهلل

 با. دارند عهده به را( مهدوي و اخالقي مباحث زمينه در) دارالهدي فرهنگي مؤسسه نيز و اصفهان

 کبري، غيبت عصر در( ع)غایب امام مشاهدة و رؤیت غيب، عالم با ارتباط موضوع اهميت به توجه

مي تقدیم موعود خوانندگان حضور به را آن که پرداختيم صميمانه وگویيگفت به ایشان با
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 .باشد امر این مدعيان محک براي صادقي راهنماي که کنيم؛باشد

 

 مي شامل را موجوداتي چه غيبي عالم بفرمایيدساکنان لطفا  گفتگو این زحمت قبول از تشکر با 

 شوند؟

 متعال خداي و. ملکوت در چه و ملک در چه دارد؛ را خودش سير عالم که باشيم داشته توجه باید 

 غيبي عوالم ساکنان و برسد حقایق شهود به اینکه براي کرده صالح عمل و ایمان به مأمور را انسان

 ارواح دارند، ايجداگانه عالم که هستند موجوداتي برزخي موجودات. نيستند مالئکه به منحصر

 که است قالبي در برزخ عالم در مؤمن روح. دارند ايجداگانه عالم که هستند لطيفي موجودات هم

 لطيفي اجسام مالئکه. است لطيف و مجرد اما است شبيه بسيار او زندگاني و حيات ایام به قالب آن

مي صورت را هاانسان مجسم اعمال ملکوت، از بخشي اصالً. دارند دیگري بقال ارواح اما هستند

 الهي قرب مقام تا که آیددرمي فردي صورت به مؤمن حج مؤمن، روزة مؤمن، نماز یعني دهد؛

 .1کندمي پيدا عروج

 

 اینجا در. دارند ايجداگانه عالم هستند اعتقادات و عبادات ممثلة صور که عبادي هايقالب این

 را هاانسان عمل آنها و دارند آتش از لطيفي جنس هم شياطين که بشویم هم مطلب این متذکر باید

 شهود به هنوز مؤمن خود چون. است خطر در هميشه مؤمن اخالص خاطر همين به و بينندمي

 ولي داشت نقص آن کجاي و درآمد صورت چه به خواندمي که را نمازي داندنمي است، نرسيده

 نماز این موقع همان خواندمي شبي نماز صالحي عبد وقتي. شوندمي حاضر بالفاصله شياطين

 قرب مقام تا و دارندبرمي را آن مالئکه. شودمي صورتي به ممثّل و کندمي پيدا ملکوتي صورت

 را مؤمن عمل تواندمي آیا ببيند رساندمي را خودش بالفاصله شيطان ولي برندمي باال الهي

 عجب به را مؤمن تواندمي آیا ببرد؟ بين از را عملش و بزند آسيب مؤمن اخالص به و دکن مخدوش

 ارتقا قدرت و شودمي مخدوش ممثل صورت آن شد ریا و عجب دچار مؤمن وقتي کند؟ مبتال ریا و

 ابنائش و خودش عهده به را مسئوليت این شيطان. داشت نخواهد را قرب مقام تا طریق طيّ و

 دیدن اصالً . است جریان و سریان در آدمبني ریشة و رگ در خون همانند شيطان. است گذاشته

 شيطان اولياي کار آید،مي شمار به مجرد اجسام از  که شيطان دیدن. نيست کسي هر کار شيطان

 که است کساني و انبيا کار یا و آمدمي او سراغ شيطان و دیدمي را شيطان فرعون چنانکه. است
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 2.ببينند را او کاريخراب و را او توانندمي که هستند آنها. شندبا شهود اهل

 

 کرده طي را مسيري شيطان باالخره. کنند خراب را مؤمن عمل چگونه که دانندمي خوب شياطين

 خلقت ابتداي در که ببينيد شما. است داشته هزارساله شش هايسجده اميرالمؤمنين فرمایش به و

« معلوم وقت روز» تا را تو فرمود متعال خداي خواست، خداوند از فرصت و وقت شيطان وقتي

 ظهور زمان تا متعال خداي ولي بود خواسته فرصت قيامت  تا او که درحالي داد خواهيم فرصت

 ألغوینّهم فبعزّتک»  که کرد یاد قسم او و داد فرصت او به ـ الفداءلهروحي ـ اهللبقيه حضرت

 مگر کرد خواهم گمراه را اینها تو جالل و عزت به من خدایا مخلَصين؛ال منهم عبادک إلّا أجمعين

 حضرت خلقت ابتداي. بودند نيامده دنيا به مخلَص بندگان هنوز که زمان آن 3«را مخلَصت بندگان

 از وقتي صالحي عمل هر داندمي او. داشت احاطه کارش کيفيت و خودش کار به او ولي بود آدم

 در عمل آن که. شود صادر اخالص روي از که عملي مگر استخدشه قابل شودمي صادر مؤمن

 از لذا ببيند را عمل آن تواندنمي شيطان که کرد خواهد پيدا ارتقا و شد خواهد صادر ايزاویه

 نامریي او براي عمل آن اینکه دليل به. کرد استثنا را مخلصين عمل و خالص عمل آن اول همان

 کيفيت و دارند کار به زیادي احاطة شياطين. باشد داشته احاطه آن بر تواندنمي او و بود خواهد

 4.است دیگري مواد کارشان مواد و جنس آنها. هستند بلد خوب را کردن خراب

 

 از کند وارد آسيب آنها به و ببيند تواندمي را...  و نماز ایمان، حلم، یعني خودش کار مواد شيطان

مجرد موجودات که است شده پاک و الیق قدر آن او شمانچ و شده شهود اهل که کسي طرف آن

 .دارد نگه آفت از را خود اعمال تواندمي خدا فضل به یا کند، درک تواندمي را ملکوت

 

 بنديدسته قابل که صورتي در و خير؟ یا هستند بنديدسته قابل آنها ساکنان و غيبي عوالم آیا 

 شوند؟مي بنديدسته صورت چه به هستند،

 موضوع این روایات و قرآن نظر از و هستند مراتب داراي آنها ساکنان و غيب عوالم حال هر به 

 باید را ایشان تعبيري به که است( ع)جبرئيل حضرت غيب ساکنان از یکي. است بدیهي امري

 که روایاتي. باشد داشته متعددي هايزیرمجموعه ایشان که است طبيعي و بخوانيم ملکوت سلطان

 است طبيعي. فهميد توانمي را آنها مقام و درجات روایات این ضمن در کنندمي معرفي را همالئک



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

  موکل که ايمالئکه که

 محضر در هميشه که( ع)جبرئيل حضرت با مقامشان و درجه هستند باران هايقطره آوردن فرود

 .کندمي فرق است، بوده( ع)اميرالمؤمنين استادش و عظام انبياي

 

مي روایات و آیات به رجوع و وسيع تحقيق یک و نيست آساني کار ملکوت ساکنان بنديدسته

 مراتب و آنهاست مراتب حسب به غيب عوالم ساکنان بنديدسته که بگویيم باید کلي طور به. طلبد

 کنندمي خدمت( ع)بيتاهل شيعيان به که ايمالئکه. آنها مسئوليت و آنها معرفت حسب به هم آنها

 به و دهندمي ارتقا را نماز که ايمالئکه. رسانندمي( ع)اباعبداهلل حضرت به را يعيانش سالم و

 آن مهم و هستند شده بنديدرجه و بنديدسته خودش جاي در اینها. رسانندمي الهي قرب مرتبة

 و شده اشاره معنا این به بسياري آیات در که ببيند بتواند و کند پيدا بصيرتي قوه انسان که است

 شهود بصيرت، مراتب از یکي و باشند بصيرت داراي که اندکرده ترغيب این به را مؤمنين و مردم

 .است ملکوت ساکنان

مي نيز( ع)اميرالمؤمنين. شد پيدا وسيعش بسيار حد در شهود این( ع)ابراهيم حضرت براي

 دارم آنکه از بيش یقيني من براي بروند کنار هاپرده اگر یقيناً؛ ازددت ما الغطاء لوکشف»: فرماید

 الّا و است پرده ما براي پرده. بيندمي را پرده پشت دائم بزرگوار آن اینکه براي« .شد نخواهد پيدا

  منتهاي تا که بزرگوار آن براي

 

 همراهي را حضرت آن بصيرت داشتن سبب به معراج شب در و دیده را( ص)اکرم پيامبر معراج

 ربوبي قرب تریننزدیک به مشرف خدا رسول جسم همراه به زرگوارب آن روح روح، آزادي و کرده

 .بود نخواهد غطائي و پرده هيچ است، شده

 

 ا اختيار در ارتباط این شود؟آیا مي حاصل چگونه غيب عالم موجودات با انسان اتصال و ارتباط 

 هست؟ نسان

 و صالح عمل ایمان، با قطف که گفت باید بود، موجودات این با اتصال و ارتباط نحوة مورد در 

 . رسيد مقام این به توانمي شهود به رسيدن

 و باز باید باطن چشم دو این و داریم هم باطن چشم دو داریم، ظاهر چشم دو که طورهمان ما
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 اتصال و ارتباط بتواند تا شود باز چشم باید. ممثّله برزخية باطنية حقائق درک براي شوند روشن

 بعضي براي قدر شب در گاهي. اندرسيده شهود این به که اندبوده خدا وليايا برخي. کند برقرار

 از یکي نصيب دالیلي به گاهي. اندکردهمي مشاهده و رفتهمي کنار( هاپرده) خدا اولياي از

 5.اندکردهمي مشاهده و بوده زیاد شهود خدا اولياي

 آقا پرسيدندمي آنها از وقتي و شد صبح اذان اندگفتهمي بيابان در که کنندمي نقل اوليا از بعضي

 شهود به انسان وقتي. آمدند روز مالئکة و رفتند شب مالئکة که فرمودندمي فهميدید؟ کجا از شما

 . داشت خواهد حصري و حدّبي برکات رسيد

 در دارد امکان که موجودات از دسته آن با البته) غيبي موجودات با انسان ارتباط اینکه خالصه

 :شودمي تصور دوگونه به( بگيرند قرار انسان حس قلمرو

 هروقت که معنا این به نيست، اختياري این که است مالئکه همچون مجرد موجودات با گاهي اول،

 خداوند اذن مقدمات آمدن فراهم بر عالوه بلکه کند، برقرار رابطه آنها با بتواند کند اراده انسان

 همچون شوندمي ظاهر انسان صورت به بسا چه مشاهده صورت در. ردگي تعلق آن به باید هم متعال

 : شد متمثل بشر صورت به( س) مریم حضرت براي که روح ملک ظهور

 . 6«سویّاً بشراً  لها فتمثّل»

 

 با ارتباط بودن اختياري احتمال بسا چه گيرند قرار انسان تسخير در است ممکن هم برخي دوم،

 .جن خيرتس همچون باشد، مطرح آنها

  است؟ چگونه بيداري، در چه و خواب در چه ها،انسان حيات در موجودات این حضور دایرة

بي انساني هر اطراف حکما، از بعضي قول به و است وسيع بسيار برزخي موجودات حضور دایرة 

 بعضي براي خواب در گاهي و هستند آمد و رفت حال در ملکوت نامرئي قواي و مالئکه حصر و حد

 که جورهمين اما. گرددمي مفتوح الهي فضل از بابي و شودمي ایجاد شروعي نقطة مراقبه اهل زا

 هر دارند، انواع ملکوت عالم موجودات اینکه از غير. هستند متنوع و متعدد بسيار اینها کردم عرض

 و اتآی در انسان اگر و دارد بسيار کار جاي بحث این و هستند خاص مسئوليتي داراي هم نوعي

 قواي ظهور. داشت خواهد او براي زیادي برکات باشد داشته تدبر آمده، زمينه این در که روایاتي

 و دارد توحيد در ظهور برگي هر. است گرفته را جا همه اعتبار یک به و نظر یک از ملکوت عالم

 . الهي توحيد از است دفتري



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

  روید شعر زمين از که گياهي هر

 ـویـدگ لـه الشــریک وحــده

 

 ما این و هستند او همراه تربيت براي ملکوتي قواي رویدمي زمين از که گياهي است طبيعي 

 اگر بخش این و. افتدمي دارد اتفاقاتي چه عالم در که ببينيم و کنيم باز دل و چشم باید که هستيم

 مقام از يبخش. محکم و متقن راهي بود، خواهد شناسيامام سمت به راهي شود باز انسان براي

 را ملکوتي قواي برود، پيش مقدار یک انسان. شودمي روشن انسان براي جریان این از بعد امام

 این از بعضي باطن چشم با کند، احساس را آنها مراتب و انواع کند، درک را آنها عظمت بشناسد،

 توانست که وقتي. ندهست امام فرمان و امر به و مأمورند اینها همه که ببيند بعد و ببيند را مسائل

حرکت وگرنه. بشناسد را امام مقام از بخشي توانمي وقت آن باشد داشته باز چشمي و زالل دلي

 با که است حرکتي حرکت، این(. ع)امام با اوليه ارتباط از باشد دور تواندنمي هم اوليه هاي

 اهللحجاب نحن»: دندفرمو که بزرگواران آن. یابدمي پایان امام با و شودمي شروع( ع)امام

امام از بيرون را خداشناسي تو. بود خواهد شناسيامام تو، راه پایان انسان اي یعني« االکبر

نمي. هستيم ما خداشناسي داريپرده یعني« االکبر اهللحجاب نحن». بيابي توانينمي شناسي

 شناسيامام در اینها متما. بروي شناسيامام طریق غير از خداشناسي سمت به و بزني دور تواني

 . است

  از که کردم برخورد زیبا بسيار روایتي به

  که است صحيح روایت این آیا! اهللرسول یابن» که شد سؤال( ع)صادق امام محضر

 هر از که دادند تعليم را ابواب از باب هزار من به( ص) خدا رسول: فرمودند( ع)اميرالمؤمنين

 راوي« .است بوده چنين این است، صحيح آري»: فرمودند ضرتح« شد؟مي مفتوح باب هزار بابي

 اهللرسولیابن»: کرد عرض. برسد گيرينتيجه یک به مقایسه یک در خواست و کرده تعجب گویا

« باب دو یا باب یک»: فرمودند حضرت« دارند؟ را هاباب این از مقدار چه شما محبان و شيعيان

 یک محبين و دارند را هاباب این از باب دو خالص شيعيان یعني باشد؛ مرتب نشر و لف هم شاید

 باب دو باب ميليون یک این از اند،بوده پایانبي دریاي خودشان که کاملي شيعيان حتي یعني. باب

 از آنچه که شودمي روشن ما تکليف حدودي تا که اینجاست و است امام به مخصوص بقيه. دارند را

بي دریاي. است پایانبي دریاي این از ناچيزي ايقطره اندسيدهر آن به ما بزرگان که معارف
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 رسيده دریا آن از ايقطره خالص شيعيان به که دارد گوهرهایي و درّ حصر و حدبي امامت، پایان

 .باشد پایانبي دریاي نسبتاً قطره آن ولو

 

( ع)معصومين ئمها مثل دیگر اشخاص با را اشخاص این و شودمي مشتبه انسان بر امر چگونه 

 گيرد؟مي اشتباه

مي خواب در انسان که قضایایي در خيال قوة تأثير. است والزمي به مبتال موضوع موضوع، این 

 زیاد ظهور و تجلي مردم براي مالئکه چه شياطين چه مجرد موجودات اصوالً و است فراوان بيند

 چهارده تکليف اما بود کافر فردي وا. شده بيان قرآن در مصر عزیز خواب بکنيد نگاه شما. دارند

 و باشد کافر فردي است ممکن پس. بود صحيح و صادقه او رؤیاي. دید خواب در را آینده سال

 حضرت سلوليهم که زنداني نفر دو آن یا. ببيند بتواند را آینده اتفاقات و صحيح برزخي قضایاي

مي انگور دیدم من خمراً؛ أعصِرُ  يأران إني»: گفت یکي. بود صحيح خوابشان هردو بودند، یوسف

 همين به و شد خواهي پادشاه شراب ساقي تو: گفتند حضرت« .شراب کردن درست براي فشردم

 روي دیدم من ؛7الطيرمنه تأکل خبزاً رأسي فوق أحمل أراني إنّي» : گفت دیگري. رفت هم سمت

مي اعدام را تو: مودندفر حضرت« خوردندمي و آمدندمي هاپرنده و کردممي حمل نان سرم

 .بود صحيحي هايخواب هایشانخواب باز ولي بودند کافر هردو اینکه با نفر دو این. کنند

 

 تأثير تحت که داریم هم زیادي مؤمنين. بينندمي سقيم و صحيح خواب هردو کافر چه و مؤمن چه

مي که را قضایایي هيگا حتي و انددیده گذشته روزهاي یا روز در که را هایيصحنه خيال، قوه

. هستند مساوي کافر و مؤمن. نيست امتيازي این ولي بينندمي خواب در صورتي به ببينند خواهند

 فراوان هم طرف آن. بودند دیده صحيح خواب و نبودند هم مسلمان که کردم عرض را نمونه سه

 کرد اعتماد توانمي سختي به. بينندمي غيرصحيح خواب ولي اندمسلمان که کساني است،

 در( ع)معصومينائمه دیدن و اهللبقيه حضرت دیدن. باشد قاعده از خارج که قضایایي مخصوصاً

 صحيح و دارد مشکل خواب این شودمي معلوم کند،مي نقل را خوابش بيننده خواب کمال در باید

 شوندمي آن دچار زیاد ما مردم االن که مشکلي. است زیاد خواب این در خيال قوة تأثير. نيست

 طرف وقتي. کندمي فرمایشي فرد آن و بيند،مي را فردي شود،مي مشتبه امر گاهي که است این

. بود( ع)معصومين ائمه از یکي فرد آن که رسيدمي نتيجه این به خواب در حتي یا شود،مي بيدار
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 نحو به باشد وميعم مسئله اگر و بشود آن با باید برخورد یک و است امري باشد شخصي مسئله اگر

 پيغام ما مبادا. داد انجام مسائل این در باید را احتياط کمال. کرد برخورد آن با باید دیگري

 بيداري و خواب در تشرف مسئله. کنيم خواب یک به مستند را ـ الفداء له روحي ـ اهللبقيه حضرت

 که معنا این به. شودمي ثلو دارد قضيه این االن متأسفانه و است سنگيني و شده حساب بسيار کار

 زمان امام که توقيعاتي از یکي در. شودمي بيداري در حتي و خواب در امام شهود مدعي هرکسي

 خدمات و حقيقي علمدرجة باالترین به که مفيدي شيخ اند،فرموده صادر مفيد شيخ جناب براي

مي او به توقيع این ضمن حضرت. بود رسيده اخالص درجه به و( ع)بيتاهل شيعيان به اجتماعي

 شيخ جناب« .کنيم مشرف ايمکاتبه به را شما که یافتيم اجازه و دیدیم را شما عبادات ما»: فرمایند

جریان و هاداستان از بعضي. شودمي مکاتبه یک به مشرف تالش، و سعي همه  آن از بعد مفيد

 خيلي کند،مي پيدا عوارضي چه اید،شنيده و هستيد جریان در شما که شودمي گفته اخيراً که هایي

 یافتهراه علماي بين در و خدا اولياي صلحا، اتقيا، بين در که حالي در شودمي امام به مستند زود

 .است نبوده هاحرف این از

 

 پيدا تشرفي که شخصي از محضرشان در وقتي یک. را کشميري اهللآیت مرحوم کند رحمت خدا

آیت مرحوم. شد صحبت بودند، گنجانده تشرف آن در را طوالني ربسيا داستان یک و بود کرده

 اکثر. بيداري عالم در تشرف نه باشد مکاشفه این که رسدمي نظرم به من که فرمودند کشميري اهلل

 و ظهور قدرآن گاهي مکاشفات و قوي مکاشفات از بوده هایيصحنه افتادهمي اتفاق که قضایایي

 یا افتاد اتفاق خارج عالم در قضيه این آیا. نيستند تشخيص قابل رفط خود براي که دارند تجلي

 در داشت ايطوالني داستان که را تشرف این وقتي ام؟دیده مکاشفه صورت به من که بود ايقضيه

 خواب به شبيه و شده حاصل او براي که بود کشفي من نظر به: فرمودند ایشان گفتند، ایشان محضر

 اهللآیت مثل فردي از قضایا نوع این»: فرمودند بود، زیبا که فرمودند هم ار جمله این اما. است

 اندداشته پرهيز ما علماي از بزرگان و« نيستند قضایا این مدعي هم اینها که شودمي شنيده بهجت

 نيابت مدعي و تشرف مدعي رسدمي بازار و کوچه از فردي هر االن. شود لوث تشرف مسئله این که

. بگویم دیگران به که دهندمي پيغام من به و گویندمي من به را اجتماع مسائل حضرت که شودمي

 اظهار و بودند کرده ندامت اظهار بالفاصله و بود شده برخورد آنها با مورد چند در خوشبختانه

 توسعة و گسترش از لذا. دادیم را ناروا هاينسبت این ما و شد مسلط ما بر شيطان که بودند کرده
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 این خطرناکي افراد هم گاهي و شودمي مشتبه واقعاً  قضيه این گاهي. کرد پرهيز باید مطلب ینا

 در. کردمي نفوذ خوابش در شيطان« باب سيدمحمدعلي» مثل فردي. گيرندمي بازي به را قضایا

 دام به را او باالخره تا داد پيغام و دستور و شدمي چيره او بر شيطان چگونه که هست تاریخ

 ما براي آنها منش و روش و سبک که داریم علمایي ما منتها. است ننشسته بيکار شيطان و انداخت

 نداشتند را اضافي و مکرر ادعاهاي این که شدمي شنيده بزرگاني از هابيان جوراین. هست حجت

آیت مرحوم از. نشده شنيده کشميري اهللآیت مرحوم خود از. نشد شنيده قاضي مرحوم از ولي

 مرحوم دیگري جمله و. است خودشان دل در است بوده هم اگر اینها. است نشده شنيده بهجت اهلل

 یک براي بابي یک خواب عالم در اگر: فرمودند نيست لطف از خالي که داشتند کشميري اهللآیت

 عنایتي مورد یا و شودمي بيدار سحر و خواندمي را ايآیه یک که کنيد فرض) شود باز سالکي

مي پيدا ارتباطي یک و  کندمي پيدا توسلي یا ذکري یک خواست وقتي هر که گيردمي قرار خاص

 آن کند نقل جا دو اگر( کنندمي راهنمایي را او و گویندمي او به خواب در را چيزي یک که کند

 بار یک وقت هرچند هابعضي که است چگونه. دهدمي دست از را آن و شودمي گرفته او از حال

 هيچ و برندمي و آورندمي پيغام دهند،مي انجام را فرّي و کرّ آن با و کنندمي نقل را تشرفي یک

  کرد تواننمي نفي البته. باشد بوده قضيه کنار و گوشه در مشکلي شاید. افتدنمي هم اتفاقي

 الزم قضيه این براي احتياط و دقت کمال اما بوده خالص علماي بين در هست، و بوده تشرفات

 .است

 

مي تمهيداتي و مقدمات چه با و چيست آنها مرز و حد چيست؟ رؤیا و مکاشفه رؤیت، ميان فرق 

 رسيد؟ دیدار تا صادقه رؤیاي از عاليه مراتب به توان

 قضيه این گویا که جهت این از. کند فراوان را خودش غيب خزانه از انسان نصيب متعال خداي 

 و حدبي عشق و فراوان خواست و نيست تأثيربي خالص نيت و حصال عمل اما. است خاص نصيبي

 از مؤمن براي است طبيعي و کندمي باز خداوند ناحية از را ابوابي و کندمي نزدیک را انسان مرز

 مؤمن و گذاردمي خاص تأثيري انسان درون در صالح عمل و ایمان آرامآرام. شودمي شروع رؤیا

 البشري لهم» کندمي پيدا را لطيف عوالم به عروج و صعود امکان او روح رود،مي خواب به وقتي

مي شروع رؤیا و خواب عالم از که رسدمي مؤمن به هایيبشارت ،9«االخرةفي و الدنيا الحيوة في

 اشتغاالت. شودمي حذف انساني تعلقات از زیادي بخش رؤیا و خواب عالم در اینکه خاطر به. شود
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 و مختلف شئون در و دارد تعلق بدن به روح بيداري، عالم در که است طبيعي. ودشمي کم نفساني

 در که مؤمني براي خواب عالم در اما. است ساماندهي مشغول زیادي بسيار زوایاي و متفاوت ابعاد

 یا رنگکم یا رودمي نفساني اشتغاالت آن از خيلي دارد،برمي گام تقوا طریق و تهذیب مسير

 سبک عالي مقاصد به نيل براي خواب عالم در مؤمن روح که شودمي باعث این و است محذوف

 ائمه و خدا اولياي خدمت و کند مشهود را معنا عالم بزرگان و کند درک را برزخي حقایق تا باشد

بالسبک خواب عالم در که هم مؤمن روح دهد،مي هم دست به دست اینها. شود شرفياب( ع)اطهار

 براي مخصوصاً  خواب در تشرف امکان خالصه. شودمي اوليا محضر به تشرف و روجع آماده است تر

. است بيشتر است تبليغ و تهذیب طریق در شانروزانه اهتمام و سعي که مخلص و صادق نفوس

 .الفداءلهروحي اهلل،بقيه حضرت مسير در ویژه به و اميرالمؤمنين والیت تبليغ مخصوصاً

 

. بکند انتخاب را مستقيم طریق انسان زمان این در که است بزرگي و يرخط امر این حال هر به

 را این و باشد( ع)اهللبقية حضرت ترویج و تبليغ فقط هدفش و بگذارد کنار را نفساني هايانگيزه

پي ايگونه به مهدوي هايفعاليت که دارد ارزش اما بود خواهد سخت کار این که کنم عرض هم

. بياورد بار به ميوه فراوان( ع)اهللبقيه حضرت به توجهات و برکات از یندگانآ براي که شود گيري

 .  ماست همة وظيفة این

 که برزخي حقائق دیدن و انبيا خدا، اولياي محضر به تشرف مؤمنين از بعضي براي رؤیا در اصوالً

 براي. تاس مکاشفه حالت به رسيدن بعدي بخش. شودمي شروع دارند متفاوتي و مختلف عوالم

 در ابتدا که را تعلقي قطع آن که است این بعد مرحله رسندمي حقایقي به رؤیا در ابتدا که کساني

 توجه و محبوب یاد کثرت و خدا ذکر به اشتغال کثرت اثر در آرامآرام شد،مي حاصل باید خواب

 حاصل بيداري رد تعلق عدم حال این( ص)اکرم پيامبر و( ع)اطهار ائمه و اهللبقيه حضرت به دل

 بنشيند فارغ تواندمي هم بيداري عالم در که شودمي محبوب به مشغول ايگونه به نفس و شودمي

 خواب و کند درک را برزخي اتفاقات و هاصحنه و نباشد خواب و ببيند دل چشم با را برزخي صور و

 .نباشد

 

مي شروع اندکشيده زحمت رمسي این در که کساني براي و اوليا براي اینجا از مکاشفات بخش

 به بيداري در یا خواب در را برزخي صور مؤمني تا دارد که فراواني هايسختي رغمعلي. شود
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 وضعيشان آثار که هست چيزها بعضي. رودمي پيش آسان نسبتاً  اینجا تا ولي ببيند مکاشفه صورت

. دهندمي انسان به را لطيف معاني درک قدرت و قوت و کنندمي بينا را دل چشم که است این

 به را انسان زودتر که اعمالي آن از یکي رساندمي مرتبه این به را انسان زودتر اعمال بعضي

 مخصوصاً و بيتاهل عشق به یا و خدا محبت و خوف از یا است زیاد گریه رساند،مي مشاهده مرحله

  را چشم. کندمي باز ار دل چشم سيدالشهدا حضرت براي گریه. سيدالشهداء حضرت براي گریه

 صور و لطيف قضایاي بتواند تا دهدمي قدرت انساني روح به و کندمي لطيف را درک و زالل

 سيدالشهدا حضرت براي گریه. دریافت و درک ائمه و اوليا ارواح هايصورت حتي را برزخي

 بيداري اقلحد است، مؤثر خيلي هم شب بيداري اساتيد، از بعضي فرمایش به و است مؤثر خيلي

 را انسان زود. است مؤثر خيلي هم شب نيمه در قرآن خواندن و باشد سحر همان که شب از بخشي

 این و است رؤیت و حضرت خدمت رسيدن که بعدي مرتبه تا کندمي موفق حقایق از بعضي درک به

 . نيست آساني کار

 

 سفر بيست حدود بزرگوار این. بينيدمي زیادي لطائف و نکات مهزیار بنعلي تشرف جریان در شما

 اما شنویممي چيزي یک ما(. ع)اهللبقيه حضرت عشق به فقط بقيه واجب، سفر یک رفت حج به

. افتادمي راه ایشان زیارت و( ع)اهللبقيه حضرت عشق به اهواز از. است بوده سخت بسيار قضيه

 ائمه حرم در نجف، رسيدممي کردممي حرکت که اهواز از من که کندمي نقل جاها بعضي دیدم

 عبادت و کردممي گریه و گشتممي مجنوني مانند سهله، مسجد کوفه، مسجد السالم،وادي اطهار،

 رسول حرم رفتيممي که مدینه به. ببينم را( ع)اهللبقيه حضرت تا کردممي پيدا توسل و کردممي

مي. شدنمي حاصل توفيق ولي کردممي التماس  کردم،مي زیارت را( ع)بقيع ائمه و( ص) خدا

. شدنمي بازهم مطاف، سعي، مسجدالحرام، مشعر، منا، قسمت، به قسمت حج، اعمال مکه، آمدم

 به دیگر سال دوباره تا! اندوهي و غم چه با اما گشتمبرمي. شدنمي بازهم و شدمي تمام حج اعمال

 حضرت زیارت براي کردن تحمل را شد و آمد و هاسختي و رفتن گونهاین سفر نوزده منوال، همين

 در را واسطه آن وقتي تازه. کردند زیارت را( ع)اهللبقيه حضرت باالخره اینکه تا بود( ع)اهللبقيه

 ـ الفداءلهروحي ـ اهللبقيه حضرت خود واسطه آن کندمي گمان ابتدا بيند،مي مسجدالحرام

. ببرم حضرت محضر به را شما امآمده هک هستم ايواسطه من نه دهدمي جواب ایشان ولي هستند

 شخص. بگيریم اجازه باز باید که داشت نگاه را او خيمه در پشت برد، را مهزیار بنعلي ایشان وقتي
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 و تشرف اجازه که باش خوشحال گفت او به آمد، بيرون بعد اندکي  و رفت خيمه داخل واسطه

 سفر بيست از بعد است، آساني کار کنيدمي نگما شما شد وارد مهزیار بنعلي وقتي. یافتي مالقات

 وارد وقتي. است کرده جفا او به معشوق که کندمي گمان ابتدا در که دارد حالي عاشق شخص

 دقائق و نکات از یکي که باشد داشته عجيبي طلبکاري حال عاشق یک که است طبيعي شد خيمه

. دادند تغيير را صحنه جمله یک با( ع)زمان امام. است اوليه مالقات بخش همين تشرف این بسياري

 و کشيده بکشد، بایدمي زحمتي هر که است کسي حال است، عشق حال مهزیار بنعلي حال

 : فرمودند جمله یک با حضرت ولي کرده جفا او به معشوق

« 

 امري هچ بودیم تو آمدن منتظر روزشبانه ما! مهزیار پسر ؛8!اباالحسن یا نهاراً و ليالً  نتوقـّعک کنّا

 به سفر نوزده که من که عجيب. شد متحير مهزیار پسر« آمدي؟ دیر چرا شد، تو آمدن دیر موجب

 بکند؟ جمع را اینها چطور بودیم؟ تو منتظر روزشبانه فرمایندمي حضرت حاال آمدم، حضرت عشق

 آقا ،اهللرسول یابن»: کرد عرض دادید،مي را جواب همين بودید هم شما شاید که داد جوابي یک

 با و بودند نشسته زانو چهار حضرت گویدمي« .کند داللت شما وجود به مرا که نيافتم را کسي من

 کرد بلند را سرشان کردم عرض که را جمله این کردندمي اياشاره زمين سمت به سبابه انگشت

 بيست فرستاد تو دنبال به را کسي االن که کسي آن نه،. نيست این دليلش. اباالحسن یا: فرمودند

 سه کردند شروع حضرت که دارد دليلي چه پس بودم متحير من و بفرستد توانستمي هم پيش سال

 حج سفر نوزده که کسي است، عاشق که کسي مهزیار، علي به خطاب هم آن قضيه این براي دليل

 آقا. آقا خاطر به فقط دیگر سفر نوزده و بوده واجب سفر اولش سفر. آقا زیارت خاطر به کرده

: فرمودند. شيعه همه به نسبت کردند تمام را خطاب و شود حاصل او براي خاطر تکدّر که نخواستند

 کسي اگر یعني ایدبوده اموال کردن زیاد درصدد شماها مهزیار پسر اي« .األموال کثّرتم ولکنّکم»

. باشد مانيزامام دلش تمام و وجودش تمام باید کند پيدا( ع)زمان امام محضر تشرف بخواهد

 رحم مراعات شما« .الرّحم قطعتم و األموال کثرتم لکنکم و». گذارندمي دست را کجا حضرت ببينيد

 بين عاطفي و دیني حقوق و حق. نکردید را است شده شما بين حقوق و حق براي که سفارشاتي و

 تو براي رفيتش اگر که کردند سفارش حضرت که بود دومي مسئله این. نکردید مراعات را خودتان

 آنکه حرام، خواهيزیاده نه. داشتي اموال به نسبت که بود خواهيزیاده یکي دليلش نشد حاصل

 و کرد کنترل هم را مسئله این حتي و بود خالص زمانيامام باید یعني. حالل بلکه و است خارج
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 گردن بر حقي که کساني بين عاطفي هايارتباط به رسيدگي و رحمصله مسئله هم بعد و شد زاهد

 مؤمنين فقراي به نسبت وقت یک اگر« .المؤمنين فقراء علي تجبّرتم و الرحمقطعتم و». دارند انسان

 روا ظلم آنها به نسبت ايگونه به یا گرفتيد، استخدام به را آنها شما. گرفت صورت هایيتوجهيبي

 را فقرا حقوق و حق شما ،(تمتحيّر) که دارد تعابير از بعضي در کردید متحير را آنها که داشتيد

 باید کردید حس مؤمن در را فقر وقتي شما یعني گرددبرمي اول مسئله به باز هم این. کردید خلط

 توجه و بودیدمي قائل باید او ایمان طبق را انساني هايارزش همه و کردیدمي نگاه او  ایمان به

 نيست مشکلي که دیدید و گذاردید ضعيف فردي پاي بر را خود پاي اگر و نبود مسئله این به شما

 زمين روي مهزیار بنعلي که کنندمي بيان مؤمنين همه به خطاب را این حضرت. دادیدمي فشار

 البأس» فرمودند حضرت« اإلقاله اإلقاله سيدي التوبه التوبه» که کردن گریه به کرد شروع و نشست

 .هزیارم بنعلي براي شد ايدلگرمي که بود اینجا« عليک

 و شودمي افراد بعضي نصيب که است خاص رزقي یا. است مشکلي خيلي کار تشرفات هايجریان

 متعال خداي فراوان، خواست اثر بر و کنند سير ایمان عالي مراتب در خواهندمي که افرادي یا

 به یاتعنا این و اندداشته را رزق این بعضي که است بوده هم زمان همين در که کندمي آنها رزق

 ممکن اهللبقية حضرت محضر تشرف هم اکنون که کرد تواننمي انکار را مسئله این و شده آنها

 این از رزقي و اندداشته معنا این از نصيبي که دلسوخته بزرگان و علما از اندبوده بزرگاني و. است

 به رسيدن و تقوا به ازگشتنب نهایتاً دهدمي ارتقا را انسان که تمهيداتي و مقدمات. اندبرداشته سفره

 . است( ع)اهللبقية حضرت و تعاليحق محضر در حضور و تقوا از تريعالي مراتب

 امکان این آیا است مثبت جواب این اگر خير؟ یا دارد وجود غيبت عصر در تشرف مسئلة اساساً آیا

 خصوص؟ یا است عموم براي

 برخي در ثانياً و است وقوعش آن امکان بر دليل نبهتری اوالً  دارد، امکان غيبت زمان در تشرف بله 

مي عرضه عهد دعاي در که عبارتي نظير. است مطلق عبارت شده، دیدار درخواست که دعاها از

 این خواص اما دارد وجود هم بزرگان نظر به تشرف امکان« الرّشيدة الطلعة أرني ألّلهم»: داریم

 است ممکن ايشکستهدل پيرمرد هستند سوختهدل افراد دارند، تشرف رزق که خواصي مسئله،

لهروحي ـ اهللبقيه حضرت به عشق غمّش و همّ  تمام که ايکشيدهزحمت دلسوخته شود، نصيبش

   استـ  الفداء

 پيدا نصيب است اجتماعي موقعيتي داراي ظاهري صورت به که شخصي است ممکن حال عين در و
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 درک که افرادي اندبوده اما افتدمي اتفاق ندرت به هگرچ است ممکن افراد براي رزق این. نکند

 .اندبرده بهره و اندکرده را بزرگوار آن محضر

 

 کدامند؟ شرائط این است؟ شده ذکر تشرف به نيل براي خاص شرایطي یا شرط آیا 

 چندساله حضرت که عسکري امام خود زمان در که است پيچيده ايگونه به تشرف مسئلة البته 

 اتمام براي دادندمي نشان شيعه خواص از بعضي به را( ع)اهللبقيه حضرت احياناً  حضرت بودند

 باید را اوليه شرائط آیدمي نظر به جمله چند در تشرفات قضایاي مجموع از که شرطي و حجت

 . صالح عمل و تقوا و ایمان اضافة به بود دارا

 شده حاصل شخصي براي نسبي عصمت یعني. باشد داشته وجود سنخيت باید معصوم با ارتباط براي

 :است آمده مفيد شيخ به( ع)حضرت آن توقيع در. باشد بيگانه گناه با و

 عنهم تأخّر لما عليهم بالعهد الوفاء في القلوب من اجتماع علي لطاعته اهلل وفّقهم أشياعنا أنّ  ولو

  المعرفة حقّ  علي بمشاهدتنا السعادة لهم لتعجّلت و بلقائنا اليمن

 «.11منهم النؤثره و نکرهه ما بنا مایتّصل إلّا عنهم یحبسنا فما منهم صدقها و

 این در عمر یک باید. خواهدمي فراوان اشک و فراوان دلسوختگي و شکستگيدل یک این از غير

 کالسي اینکه. گذارندنمي کسي هر سر طبيعي طور به که است تاجي این. باشد کرده سعي مسير

 را حضرت ترم چند از بعد در تا اندگذاشته هاشهرستان از بعضي در که شنيدم اینکه کما بگذارند،

 افراد براي که است ارتباطي یک این. است نشده  شنيده بزرگان بين در اصالً بدهند، نشان

 است این تصور و کندمي نصيب متعال خداي خاص، ارتباطي و خاص موقعيتي حسب به دلسوخته

 توجه مورد شانزندگي ابتداي از و هستند توجه مورد نحوي به دارند خاص رزق که افرادي که

 به تا هستند توجه مورد اینها. دارند خاصي دلشکستگي یک و مانندمي محفوظ اینها. اندبوده

 نه،. دارند حضرت خواص و حضرت اصحاب از غير که تشرفاتي براي حتي. برسند خودشان محبوب

 گناهان سري یک اند،بوده الهي حفظ و عصمت نوع یک در آمده يشپ گاهي عموماً که تشرفاتي

مي موج جانشان در عشق این و بوده آنها در دلسوختگي این و نکرده سنگين را اینها دوش سنگين

 .است زده

 

 شود حاصل بيداري در دیداري اگر است؟ چقدر تشرف امر براي غيرمعصوم اختيار دامنة اساساً 
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 است؟ امام شخص آن که شد نمطمئ توانمي چگونه

 حتماً که شد قائل تضميني برایش تواننمي را( ع)اهللبقيه حضرت خدمت تشرفات مجموع البته 

 از متخصصين کار این و است بوده قضيه بر صدقي شواهد که مواردي در مگر اندبوده حضرت خود

 قمي عباس شيخ حاج مرحوم کنيد، نگاه را بغدادي عليحاج جریان. است بوده ما رفتة راه علماي

 را هاسفارش همين که است هایيسفارش تشرف این حاصل ولي. کنندمي نقل الجنانمفاتيح صاحب

 و عاشورا نافله، به است مردم دادن سوق تشرف این نتيجه اند،داشته مختلف هايزبان به دیگر ائمة

 مشکل دچار را جامعه االن که است نبوده آن حاصل مالي امور و شخصي امور جامعه، زیارت

کردهمي بيان دیگر زبان به دیگر ائمه را نتيجه همان بودمي تشرف در حاصلي و اينتيجه اگر. بکند

 حضرت مگر کرد تلقي غيرمعصوم براي اختياري بتوان قضيه این در که آیدمي نظر به بعيد و اند

لهروحي ـ اهللبقيه حضرت مونس و انيس و ایشان توجه مورد و( ع)اهللبقيه حضرت باب که خضر

 آن عشق و دارند( ع)اهللبقيه حضرت به توسل که کساني است مناسب بسيار چه و هستند ـ الفدا

 فعالً  بزرگوار آن که چرا باشند داشته خضر حضرت به هم توجهي زندمي موج دلشان در بزرگوار

 . مأنوسند ایشان با حضرت و هستند( ع)اهللبقيه حضرت باب

 هست، قضيه این در هایيمحدودیت و باشد اختياري که نيست ايگونه به تشرفات دامنه حال هر به

 این از بکنند خواستند را کاري هر و نشود مدعي کسي هر و نشود لوث تشرفات قضيه اینکه براي

 .باال هايمراقبه و تقوا و ایمان اهل از خواص به محدود ولي هست این باالخره. نشوند وارد کانال

 

 دائرة هاحلقه این معرفي ضمن الغيب؛رجال و ابدال اوتاد،: نظير حضرت گرد هايحلقه به راجع 

 امام طرف از ايعده است ممکن هم اینها جز آیا است؟ چگونه افراد این اختيارات وظائف،

 شوند؟ داده مأموریت

 روایات از که آنچه اما. يردبگ قرار صحبت مورد جدا که دارد دیگري فرصت به احتياج سؤال این 

 مختلفي مراتب یا اسامي و هستند جناب آن اطراف در افرادي بله، که است این آیدمي دست به

 کند رحمت خدا. کندمي زندگي مردم با و هستند هم جامعه در که هستند کساني« ابدال». دارند

 برخورد ابدال از بعضي با اندبوده که نجف در که کردندمي نقل قندهاري مولوي آقاي مرحوم

 ابدالي مقام به خواهندمي که را کسي امنشنيده دیگر جاي من: کردندمي نقل ایشان. کنندمي

 و شود مشغول او که فرستندمي را دستوري و ذکري و پيغامي او براي( ع)اهللبقيه حضرت برسانند
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 خود تا کندمي پيدا ارتقا کمکم و فرستندمي او براي را ايبرنامه پيغام با یا حضوري است ممکن

مي ایشان که بزرگاني از یکي براي که بود ایشان از تعبير این و کند درک را حضرت محضر بتواند

 از اسمي حضرت و بود رسيده ـ الفداءلهروحي ـ اهللبقيه حضرت طرف از پيغامي که شناختند

 انجام را دستور و ذکر این که بودند فرستاده او براي و نوشته زیتون از برگي بر را تعالي حق اسماء

 حال هر به. باشد موفق مسير این در بتواند بيشتر و شود مفتوح او بر الهي رحمت ابواب تا بدهد

 بتوانيم آنها از بعضي به فقط ما اگر که است مفصلي جریان الغيب،رجال و ابدال اوتاد، جریان

 .است مناسب وقتضيق این با کنيم اشاره

 در اند،بوده ايرفتهراه آدم هم خودشان و اندبوده بزرگ شعراي از که شوشتري اهللمالفتح ابجن

 مرحوم عرفان و اخالق استاد) شوشتري آقاسيدعلي مرحوم که کنندمي ذکر هایشانکتاب از یکي

 به يهایبرنامه. اندرسيدهمي( ع)اهللبقيه حضرت خدمت و بودند ابدال از( همداني مالحسينقلي

 این به که کساني اندبوده شيعه علماي بين در. داشتند تشرف حضرت محضر به و بود ایشان عهده

 مقدس ناحيه از گاهي که افرادي از جمله من. بودند کرده درک را حضرت خدمت و رسيده مرحله

 این کشيکچي حسينحاج دربارة زماني یک اصفهان در است بوده ایشان عهده به مأموریتي حضرت

. شودمي الحراماهللبيت عازم اصفهان تجار از شخصي و دارد مفصلي جریان که شد مشهور ماجرا

 امکرده خداحافظي من که کردهمي زاري و گریه هامدت و افتدمي عقب قافله از رسدمي عراق به

 او به يعل حضرت که بيندمي خواب در. ندارم را ایران به برگشت روي و مکه به بروم خواهممي و

 و آیدمي سهله مسجد به اصفهاني تاجر این. فرستندمي را تو فرزندم سهله مسجد برو: فرمایندمي

 هستيد؟ شما فالن بنفالن: فرمایندمي بزرگوار آن. کنندمي برخورد سوارياسب شخص با ناگهان

مي اياشاره رتحض افتادي؟ عقب قافله از و مکه بروي خواستيمي فرمایندمي! آقا بله گویدمي

 حسينحاج همان دیدم گویدمي. شد ظاهر پيرمردي گویدمي! حسينحاج. زنندمي صدا و کنند

 اصفهان به را او هم اعمال از بعد و برسان مکه به را پيرمرد این فرمودند. است خودمان کشيکچي

 مقدسه ناحيه از مأمورتي که کساني اندبوده اینکه خالصه است مفصل خود جریان این که برگردان

 .است شدهمي واگذار آنها به

 را ما رزق و دهد قرار حضرت آن خالص شيعيان و خاصّان و یاران از را ما متعال خداي شاءاهللإن

 فضل به و کنيم مشاهده را اشنوراني جمال و کنيم درک را بزرگوار آن محضر که بدهد قرار هم

 .نشویم جدا او از آخرت و دنيا در الهي
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 .الطاهرین آله و محمد علي اهللليوص

 

 :هانوشتپي

 سرش باالي که بيندمي احتضار وقت در مؤمن که شده مضمون این به اشاره متعدد روایات در. 1

 من گویدمي یکي. توام نماز من گویدمي یکي هستي؟ که تو پرسدمي اندنشسته زیبایي بسيار افراد

 از که آنها از یکي و ايبوده معتقد و ايخواندهمي که هستم قرآني من گویدمي یکي. توام روزه

 .هستم( ع)اميرالمؤمنين به تو والیت من گویدمي است زیباتر همه

  یک داخل به( ع)عيسي حضرت که است حدیثي در. 2

 زاهد. کردمي زندگي زاهدانه بسيار بزرگوار این. کند استراحت تا رفت راهي بين دیواري چهار

 نيمه آنجا در البيتي، اثاث نه و ايخانه نه. نداشت استراحت براي حتي جایي هيچ و دبو حقيقي

 اي»: فرمود شيطان به خطاب. شد حاضر شيطان بالفاصله. کشيد سر زیر به را آن دید را خشتي

 شيطان. «رساندي را خودت تو که کردم چه من مگر شدي؟ حاضر دفعتاً چرا آمدي؟ کجا ملعون

 که کنممي القا او به و روممي گفتم کشيدي سر زیر به را خشتينيمه دیدم! خدا برپيغم اي»: گفت

 که است القائاتي قضيه دنبال و« کرد متکا به تبدیل را خشت یک و کرد زندگي این از بهتر توانمي

نيمه« ببيني؟ توانينمي ما به هم را خشتينيمه»: فرمودند اهللروح عيسي حضرت. دارد شيطان

 .رفت هم او خوابيدند، و زدند کنار را خشت

 .41 آیة ،(15)حجر سورة. 3

 داده تکيه شمشير به و نشسته هاخيمه نزدیک( ع)سيدالشهداء حضرت عاشورا شب در ببينيد شما. 4

 مبارک چشمان بر خواب مقداري گویا و بودند گذاشته شمشير دسته روي را مبارکشان سر یا بودند

 کردند، حس را دشمن هجوم( س)زینب حضرت. کردند حمله شمند لشکر. کرد غلبه حضرت

 و گشودند چشم حضرت« امّي ابن یا اهللأباعبد أخي»: داشتند عرضه و برادر خدمت آمدند

 شده نزدیک دشمن« العدو منّا قُرب قد»: کردند عرض زینب حضرت خواهرم؟ شده چه فرمودند

 حضرت و بيتاهل اضطراب دیدند هک وقتي( ع)اباعبداهلل حضرت خواهند؟مي چه. است

 .« الشيطان بحلمک الیذهبنّ »! خواهرم: فرمودند گرفته فرا را( س)زینب

 ایشان. است بزرگان بعضي اساتيد از تعبيري به یا و دوستان از که ابهري هاديحاج مرحوم. 5

 و ما نزلم آمدندمي نجف بودم رسيده ایشان خدمت کودکي سن در من خود شاید. بود بکّاء خيلي
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 و بوده مشاهده و شهود اهل بزرگوار این چقدر که شنيدیم ما بعدها. بودند دوست پدرم با

 از که پدرش بخوابد، خواستهمي هاشب بعضي گاهي که اندکرده نقل ایشان از. بود باز چشمانش

. کن تاستراح و بخوان من براي نماز رکعت دو پسرم گفتهمي و آمدهمي او روح بود، رفته دنيا

 و اندآمدهمي امواع همة و اقوام مادر، خواند،مي پدرش روح براي نماز رکعت دو. شدمي بلند

 چون نکنيم، درک ولي بيفتد ما براي اتفاق این شاید. بخوان ما براي نماز رکعت دو اندگفتهمي

 در دیگري کلمش یا و نابيناست ما چشم یا. کند درک را آنها لطيف قالب تواندنمي ما باطن چشم

 .است انسان خود به مربوط عمدتاً که است کار

 .67 آیة ،(18) مریم سورة. 6

 .36 آیة ،(12) یوسف سورة. 7

 .64 آیة ،(11) یونس سورة. 9

 (است مهزیار پسر کنيه اباالحسن. )8

 .488 ص ،2 ج طبرسي، احتجاج. 11

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  دیگر نگاهي از دجال:عنوان

  

 شمرده( ع)مهدي امام حضرت ظهور از قبل هايفتنه از یکي عنوان به ما روایات در« دجال» فتنه

 پرسيده( ع)معصوم امامان مشخصات دربارة که گوناگوني هايپرسش پي در هرچند. است شده

 در ما، دوران در چنان هم موضوع این اما. اندپرداخته دجال از هایيویژگي بيان به ایشان شده،

 .دارد قرار ابهام از ايهاله

 

 است، شده برشمرده آن براي روایات در که غریبي و عجيب هايویژگي وجود با را دجال گروهي

 به گروهي و پردازدمي فریبکاري به و شده ظاهر لزمانآخرا در که دانندمي واقعي موجودي

 زبان به بيشتر او مورد در روایات معتقدند و دانسته نمادین موجودي را دجال هاویژگي همين دليل

 . اندگفته سخن استعاره
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 :زیر مشخصات با آیدمي انساني زمان آخر در که است آمده( ع)بيت اهل روایات در

 .دارد چشم یک. 1

 .اوست پيشاني وسط در او چشم یک. 2

 .درخشدمي ستاره مثل اوست پيشاني وسط در که او چشم یک. 3

 توصيف چنين که است خري بر سوار انسان این. است شده مشخص« دجال» نام به انسان این. 4

 :است شده

 .است راه ميل یک او گوش دو بين 

 .شودمي دریاها داخل 

 .شودمي دیدهنور هم در او پاي زیر زمين 

 .است آتش و دود او جلوي 

 .بينندمي نان را آن مردم که است چيزي سرش پشت 

 .است بلند سازي او موي هر سر از 

 .کندمي دفع خرما 

 .هستند زنازادگان و یهودیان از طرفدارانش اغلب 

 براي ايعده و عزادارند خود دین براي ايعده: شوندمي تقسيم دسته دو به او زمان در مردم 

 .خود دنياي

 

 

 نظریه

 شاید که بزنيم حدس توانيممي دارد، وجود آن رد یا و صحت احتمال که نظریه یک عنوان به

 ما با را حقایقي سال چهارصد و هزار حدود که ايفاصله از اشاره زبان با اندخواسته( ع)معصومين

 اساس بر. کنند جلب است داده رخ ما زمان در که واقعياتي عمق به را ما توجه و بگذارند ميان در

 :داشت نظر در را زیر تعابير توانمي احتمال این

 

 

 چشم یک انسان. 1
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 با که چشمي یک بين؛حقيقت چشم و بينطبيعت چشم: است داشته چشم دو هميشه تاریخ در انسان

« چشم کی انسان» تعبير. است دیدهمي را خدا آن با که چشمي دیگري و دیدهمي را دنيا آن

 تصور او بينطبيعت چشم: دارد چشم یک تنها که است ماتریاليست و مادي انسان پيدایش به اشاره

 .ندارد واقعيت و حقيقت چيز هيچ طبيعت جز که کندمي

 

 اوست پيشاني وسط در چشم یک. 2

 تقارن قانون لحاظ از را خود صورت نقص و عيب انسان، و است شده خلق متقارن انسان صورت

. مساوي فاصلة با تقارن خط سوي دو در گوش دو ولي تقارن خط روي دهان یک: کندمي زیابيار

 تقارن خط روي یعني. اوست پيشاني وسط در بعدي یک و چشميیک انسان چشم این فرمایندمي

 چشم به نياز احساس نتيجه، در. است نخورده هم به چشم یک با او صورت تقارن و اوست صورت

 هاکمونيست مخصوصاً  و هاماتریاليست. ایمبوده روروبه آن با که است واقعيتي این و. کندنمي دوم

 به که کساني و دانستندمي محض علم را آن و ناميدندمي علمي فلسفة را خود فلسفة

 در نقص احساس گونههيچ و نامندمي واپسگرا و مرتجع و مانده عقب را بودند معتقد ماوراءالطبيعه

 .کردندنمي خود صيتشخ سيماي

 

 درخشدمي ستاره مثل او چشم یک. 3

 از نور که بود این بر عمومي تصور هيثم، ابن توسط مرایا کتاب انتشار زمان تا بطلميوس زمان از

 طرز بار اولين براي هيثم ابن. شوندمي دیده اشيا چشم، نور پرتو در و تابدمي اشيا بر انسان چشم

 اختراع را عدسي و تاریک اتاق و نمود مطرح را نور بازتاب و تابش انينقو و کرد کشف را چشم کار

 چشم» قوي، چشم به اصطالحاً  و ماند باقي ادبيات در« چشم نور» اصطالح زمان همان از ولي. کرد

مي اصطالحاً  شده ضعيف او چشم که کسي و دارد وجود هم هنوز اصطالح این و شد گفته« پرنور

 قوت به اشاره ستاره مثل چشمي یک انسان چشم درخشش تعبير. است شده کم او چشم نور گویند

 انسان بينطبيعت چشم. هستيم نيز آن شاهد امروز ما و است انسان این بينطبيعت چشم

 .کند توصيف و ببيند را هاکهکشان سوپر تا اتم از تواندمي که شده قوي اياندازه تا ماتریاليست

 

 ...که است خري بر سوار. 4
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 به کهآن جاندار هايمرکب همة بين از. است مقصد به مبدأ از رسيدن وسيلة مرکب و مرکب خر،

 عاجز خود راکب با عاطفي رابطة یک کردن برقرار از خر زیرا است، خر است ترشبيه« ماشين»

 .است طورهمين دقيقاً نيز ماشين و است

 

 است راه ميل یک او خر گوش دو بين. 5

. دارد زیاد فاصلة به اشاره و است کامل عدد یک جا این در ميل یک و است یيشنوا مرکز گوش،

 .است آورده فراهم را طوالني فواصل با شنوایي ایجاد امکان ماشين امروز

 

 شودمي نوردیده درهم او پاي زیر زمين و شودمي دریاها داخل. 6،7

 .است آورده راهمف بشر براي امروز ماشين که است امکاناتي به اشاره امر، این

 

 است آتش و دود او جلوي. 9

 و شد جهان نقاط سایر و اسالم جهان وارد آتشين اسلحة با تکنولوژي خر بر سوار ماتریاليست انسان

 آتش و دود او روي پيش در فرمایندمي دليل همين به. داد گسترش را خود سلطة وسيله بدین

 .است

 

 بينندمي ننا را آن مردم که است چيزي سرش پشت. 8

مي نان را آن مردم که است چيزي سرش پشت اندفرموده بلکه است نان سرش پشت اندنفرموده

 کشورهاي همة در که است بيشتر رفاه و بهتر زندگي وعدة مدرنيزاسيون، به اشاره. بينند

 طور به بيشتر رفاه و بهتر زندگي به هااستعمارزده ميان از کس هيچ ولي شد، داده استعمارزده

 .نرسيد واقعي

 

 است بلند سازي او موي هر سر از. 11

 یک موي هر. است تعبير همين امروز جهان در الملليبين ارتباطات تشریح براي تعبير بهترین

 خود جاي سر بر هاآن بقية که حالي در کند را موي یک توانمي. است مستقل سيستم یک جانور،

 .کنندمي پيدا نمو و رشد طریق آن از و تغذیه نخو یک از ها«مو» همة ولي بمانند باقي
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 روزنامة نظير هستند؛ مستقل سيستم یک حقوقي نظر از امروز جهان در ارتباطي وسایل از یک هر

 انحصاري جریان همان که خون یک از هاآن همة ولي... و سودان خبرگزاري یا و پاکستان جنگ

 غربي کشور سه خبرگزاري چهار وسيله به جریان این و شوندمي تغذیه است الملليبين خبررساني

مي اداره دومند جهاني جنگ فاتح که مسيحيت دنياي انگلوساکسونـ  یهودي ـ پروتستان جناح از

 .کنندمي مخابره چهان سراسر به خبر کلمه ميليون چهل روزانه خبرگزاري چهار این. شود

 

 کندمي دفع خرما. 11

 بنديبسته کاالي به ترشبيه خرما هاميوه همه ميان از. است اشينيم توليدات به اشاره خرما دفع

 .هم اندازة تقریباً  همه و غذایي مواد آن داخل در و رو بر زرورق یک است شده

 

 زنازادگانند و یهودیان طرفدارانش اغلب. 12

 زادگانيزنا افزایش و غرب در خانواده فروپاشي و صهيونيسم مسئله به اشاره و است روشن ظاهراً

 .اندجهاني تکنوکراسي هايچرخ گردانندگان عمالً  که دارد

داشته مهمي نقش عرب ارتجاع اهداف پيشبرد در زنازادگان نيز اسالم صدر در است انگيزشگفت

 ...ابيه ابن زیاد و عمروعاص نظير اند،

 

 عزا خود دنياي ايبر ايعده و دین براي ايعده شوندمي تقسيم دسته دو به او زمان در مردم. 13

 دارند

 مادي شعارهاي بعضاً یا و دیني شعارهاي با که است ضداستعماري هاينهضت به اشاره امر، این

 .آمدند وجود به...( و مسکن نان، نظير)

 

 .است فریبنده بسيار معني به لغت در دجال. 14

 

 :نوشتپي

 .شسرو رادیویي،انتشارات سازيبرنامه آیين: کتاب از برگرفته* 

----------------------------------------------
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  آخرالزمان نبرد:عنوان

  

 «آرماگدون» واقعه و« قرقسيا» نبرد تطبيقي بررسي

. پردازد مي کردن جنگ به هم آنجا در و رساند مي قرقيسيا به را سپاهيانش( سفياني: )نفر هزار صد

 به را سپاهي سفياني آن از پس. شوند مي کشته ستمکاران و جباران از نفر هزار صد جنگ این در

 14.دارد مي گسيل کوفه

 که دهد مي روي حوادثي آن در که شود مي ساخته شرق طرف در شهري: نفر هزار صد چهار ـ

 که دده مي روي شام در دیگر حادثه یک و. ... باشند ندیده را نظيرش زمان آن مردم هرگز

 ... .گذارد مي جاي بر کشته هزار صد چهار مجموعاً

 

 

 «آرماگدون» واقعه و« قرقسيا» نبرد تطبيقي بررسي

 

 

 قرقيسيا 

 قرقيسيا جغرافيایي موقعيت. 1

 شهر کيلومتري شش در و« الجزیره» استان در سوریه، کشور شمال در که است شهرکي قرقيسيا،

 نام« کيرکسيون» اسالم از پيش شهر این 1.دارد قرار ابورخ و فرات رود دو التقاي محل در« رقه»

 . شد ناميده قرقيسيا و فتح مسلمانان دست به. ق 18 سال در و داشت

 عراق مرزهاي به نزدیک و کنوني سوریه شهرهاي از« دیرالزور» نزدیک قرقيسيا از هایي خرابه

 و عراق با کيلومتر 111 حدود رقيسياق  2.است نزدیک نسبتاً نيز ترکيه تا آن فاصلة که ماندهباقي

  3.دارد فاصله ترکيه  با کيلومتر 211

 

 قرقيسيا دربارة روایات پيشگویي. 2
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 که است شده نقل داد، خواهد رخ آن در که بزرگي حادثة و منطقه این دربارة متعددي روایات 

 کنيم؛مي اکتفا عنوان این ذیل به هاآن از مورد یک نقل به تنها

 دهد مي پاسخ او و پرسند مي را( قرقيسيا) قرقيسا تا فاصله ،«مسير» از( ع)محمدباقر امام حضرت

 ادامه چنين را خود صحبت( ع)حضرت آن. دارد قرار فرات ساحل در ها نزدیکي همين که

 :دهند مي

 تعالي، و تبارک خداوند که زماني از آن مانند که داد خواهد رخ اي واقعه ناحيه این در اما  

 آن مانند هستند برپا زمين و ها آسمان که زماني تا و نيفتاده اتفاقي آفرید، را زمين و هاانآسم

 4.شوند مي سير آن از آسمان پرندگان و زمين درندگان که است اي سفره. افتاد نخواهد اتفاق

 

 قرقيسيا بزرگ نبرد. 3

 ترین شاخص« سفياني» هک است آشوبي و جنگ دهد، مي رخ قرقيسيا در که اي حادثه ترین اصلي 

 :است آن درگير طرف

 اندازند مي راه به سخت جنگي و شوند مي قرقيسيا وارد او سپاهيان عراق مسير طول در... سفياني 

 5.شوند مي کشته آن در نفر هزار صد که

 

 درگيري و رویارویي انگيزه. 4

 است گنجي قرقيسيا، نگج وقوع علت که است این شده، ذکر روایات در اتفاق طور به که مطلبي 

 جنس از شده تصریح روایات در که طور همان است ممکن گنج این و کند مي نمایان را آن فرات که

 6.باشد( آن غير یا نفت مانند) دیگري جنس از که دارد احتمال نيز و باشد نقره و طال

 

 جنگ زمان. 5

 شمرده بر وي هايفعاليت زمره در قرقيسيا نبرد و دارد برمي شورش به سر رجب ماه در سفياني

ـ  منطقه این در متحدانش آخرین و شود مي مسلط شام بر ابتدا  سفياني که آنجا از اما است، شده

جنبش آغاز از حاکي که روایاتي نيز و 7کنند، مي بيعت او با رمضان ماه در - کلب بني قوم یعني

 معرکه قوي، بسيار احتمال به هستند، شوال ماه در هاجنگ ابتداي و ها جمعيت شدن نمایان ها،

 9.گردید  خواهد پا بر ظهور از پيش شوال ماه در قرقيسيا
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 قرقيسيا در درگير طرفين. 6

 این در که این فرض باشد،مي هنگفت ثروتي تصاحب صرفاً که قرقيسيا در جنگ انگيزة به توجه با

 روایات در که این کما نيست، يذهن از دور مطلب  داشت، خواهيم درگير طرف دو از بيش ميدان

 ميدان این در حاضران که گفت توان مي خالصه طور به کرد؛ مشاهده توان مي را مطلبي چنين نيز

 :از عبارتند نبرد

 .اند کرده پياده نيرو( النهرین بين) جزیره در که(: باشد هاروس منظور احتماالً که) هاترک ـ

 8.اند شده فلسطين وارد که غربي هايدولت و یهودیان: روميان ـ 

 11.است شده مسلط کامالً شام بر هنگام آن در که سفياني ـ

 هم احتماالً و نشده اشاره هاآن درباره خاصي توضيح ما روایات در که« عبداهلل» نام به نفر دو ـ

 .باشند هاغربي پيمان

 .است مصر در اش فرماندهي مرکز که« قيس» ـ

 11.انعباسي بازماندگان از یکي ـ

 در خصوص به و جنگ این در که دارند تأکيد روایات که است این اهميت حائز و توجه قابل نکتة 

 شوند؛ نمي دیده شيعيان آن هاي کشته ميان

 داشته حضور شما کهآن بدون شوند، مي کشته خداوند معاصي در شما دشمنان که بينيد نمي آیا 

 برخي ها،آن از برخي اید، نشسته هایتان خانه گوشه در امنيت و آرامش با شما که حالي در باشيد

 خودتان براي اي نشانه و شما دشمنان براي مناسبي عذاب سفياني. کشند مي زمين روي بر را دیگر

 .است

 خود از او شورش از پس ماه دو یا یک اگر( شيعيان) شما برداشت، شورش به سر فاسق آن وقتي

 کشته  شما منهاي خلق، از بسياري که این تا خورد واهيدنخ بر مشکلي به ندهيد، نشان حرکتي

 12.شوند

 

 قرقيسيا ميدان پيروز. 7

 طور به ابتدا در که است توانمند و قوي آنقدر جنگ این از پس سفياني که این گرفتن نظر در با 

 چهار در بعد اندکي و کند مي حمله نشين شيعه شهرهاي خصوص به عراق و ایران به همزمان
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 پيروز را وي توان مي دارند، فعال و جدي حضور سپاهيانش حجاز و ایران عراق، شام، همنطق

 13.بدانيم قرقيسيا ميدان

 

 هاآن سرانجام و ها کشته تعداد. 9

 :کنند مي ذکر نبرد این کشتگان براي را مختلفي تعداد روایات

 کردن جنگ به هم جاآن در و رساند مي قرقيسيا به را سپاهيانش( سفياني: )نفر هزار صدـ 

 سفياني آن از پس. شوند مي کشته ستمکاران و جباران از نفر هزار صد جنگ این در. پردازد مي

 14.دارد مي گسيل کوفه به را سپاهي

 که دهد مي روي حوادثي آن در که شود مي ساخته شرق طرف در شهري: نفر هزار صد چهار ـ

 که دهد مي روي شام در دیگر حادثه یک و. ... باشند ندیده را نظيرش زمان آن مردم هرگز

 15... .گذارد مي جاي بر کشته هزار صد چهار مجموعاً

 به رسيدن براي مردم که دارد برمي پرده طال از کوهي از فرات نهر قطعاً: نفر هفت نفر، نه هر از ـ

 16.شود مي کشته تن هفت تن، نه هر از و افتند مي یکدیگر جان به آن

 نفر نود نفر، صد هر از و... دارد برمي پرده طال از کوهي از فرات: مردم(  دهمنه) یا ددرص نود ـ

 19.شود مي کشته هاآن دهم نه...  که این مگر شود نمي برپا قيامت و 17شود مي کشته نبرد این در

 شتهک نفر نه و نود نفر، صد هر از...  که این تا شود نمي برپا قيامت: مردم درصد نه و نود ـ

 18.یابد مي نجات که باشم همان من شاید گوید، مي مردمان آن از یک هر. شود مي

 :گردند مي حيوانات خوراک و نشده دفن باشند، که تعداد هر به ها کشته این است مسلم آنچه ولي

 ندا و دهد مي خبر آن از آسماني سروش که دارد طعامي از پر سفرة قرقيسيا در خداوند همانا

 سمتگران تن گوشت از شدن سير براي زمين درندگان اي و آسمان پرندگان اي هک کند مي

 21.بشتابيد

 :نویسد مي چنين ظهور، عصر عنوان با خویش کتاب در کوراني علي االسالمحجت

 اجساد هاآن و است گياه و آب بي و خشک بيابان نبرد، عرصه کند، مي اشاره روایت کهچنان 

  21.نيستند هاآن دفن به قادر یا و کنند نمي دفن را خود کشتگان

 

 قرقيسيا در جنگيدن نحوة. 8
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 وجود اي اشاره هيچ دیدیم، شد، ذکر قرقيسيا درباره که مختلفي و متعدد روایات در که گونههمان

 استفاده افراد کشتن براي خاصي ابزار از آن در یا و داشته خاصي صورت جنگ این که ندارد

 .بشود

 

 قرقيسيا براي زيسا زمينه. 11

 سفياني، شورش ابتداي در که است این آمده اسالمي روایات در آنچه دیدیم که طور همان

 را خود او هايفعاليت و صحنه آن حوادث تمام از و ندهند نشان خود از حرکتي هيچ باید شيعيان

 . بدارند کنار بر

 

 قرقيسيا نبرد وقوع احتمال ميزان. 11

 :افتند مي اتفاق( ع)مهدي حضرت ظهور از پيش حتمي حادثة جپن متعدد روایات بنابر

 فرو و زکيه نفس شهادت رمضان، ماه سوم و بيست در آسماني نداي یماني، قيام سفياني، شورش 

 22.مدینه و مکه ميان بياباني در بيداء( سرزمين) در سفياني سپاه رفتن

 مورد در« بداء» بروز احتمال از است، دزیا بسيار وقوعشان احتمال که آن عين در نيز حوادث بقيه

 نظر مورد جدي طور به باید  هاآن نشدن واقع احتمال یعني23کرد پوشي چشم توان نمي نيز هاآن

 .نيست مستثني قاعده این از نيز قرقيسيا جریان گيرد؛ قرار

 سفياني اهسپ رفتن فرو بيان که است این باشد،نمي لطف از خالي جا این در آن ذکر که اي نکته

 از یکي هم سفياني خود که حالي در و ظهور حتمي عالئم ميان در بيداء سرزمين در( خسف)

 آن وقوع از پس که است اخباري دیگر قطعيت عدم بيانگر  شده، شمرده شوندمي نابود که افرادي

 شورش دنبو حتمي به استناد با که نکنيم فراموش البته. شود مي مرتبط سفياني با نحوي به حادثه

 وقایع این وقوع احتمال که کرد ادعا توان مي روایات، مين در قرقيسيا نبرد ویژه جایگاه و سفياني

 .است بيشتر روایات در شده مطرح حوادث بقيه از

 

 قرقيسيا پيشيني آثار.12

 را اثرخاصي قرقيسيا جنگ وقوع به اعتقاد عدم و نکردن قبول یا کردن قبول دیدیم که طورهمان

 . نمایدنمي ادایج
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 آرماگدون

 .دهيممي قرار بررسي مورد شودمي گفته آرماگدون جنگ دربارة که را هایيویژگي اکنون

 

 آرماگدون جغرافيایي موقعيت. 1

 :نویسد مي بزرگ جنگ تدارک کتاب در هالسل  گریس خانم

 به و کنيم، مي سفر مالش طرف به مایل 55 حدود« آویو تل» از برویم،« مجدّو» تپه به که این براي 

 دریاي از آن فاصلة و دارد قرار« حيفا» شرقي جنوب - جنوب مایلي 21 در که رسيم مي محلي

 24.است مایل 15 حدود مدیترانه

 وقتي ولي کندمي نقل خود همراه از نقل به شهر این درباره هم را دیگري مطالب وي البته که

 :شنود مي جواب پرسد، مي آرماگدون جنگ موعود محل با مکان آن تطبيق دربارة

( باشدمي کوه معني به عبري زبان در که)« هار» کلمة. بگيرید را ـ مجدّو یعني ـ اسم همين شما

)= « هارمجدون» آنرا ما که دهد مي را« هارمجدّو» شما به کلمه دو این کنيد؛ اضافه آن به را

 .کنيم مي ترجمه( آرماگدون

 :گوید مي خود هالسل

 کوهي امّا کنم، دنبال کوه جستجوي با را او استدالل کوشم مي من کند، مي صحبت او که ليحا در 

 یک یا کند مي داللت محل یک بر( مجدّو کوه) هارمجدّو آیا هااین همه با امّا. کنم نمي پيدا

 25.رویداد

 :کنيم نگاه بخواهيم گرایانه واقع اگر دیگر عبارت به 

 !اتفاق یا است محل یک بحث مورد آرماگدون از ظورمن که نيست معلوم ابداً. 1 

 ادعا مورد محل بر تطبيق قابل هم باز کنيم، تفسير محل نام به دليل بدون آنرا که فرض به. 2 

 کوهي چنين منطقه آن در اساساً زیرا نمایدنمي اثبات را مسيحي انجيلي مبلغان اعتقاد و نيست

 26.مجدو کوه نه دارد، وجود( مگدو) مجدو دشت بلکه ندارد وجود

 کتاب تحریف مسئلة است جا این هارمجدون بگویيم تسامح با اگر حتي که این ترمهم همه از. 3 

 در با و کرد پوشي چشم آن از راحتي به بتوان که نيست موضوعي آن و آمد خواهد پيش مقدس
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 باقي چيزي دیگر و ریزد مي فرو بودیم برده کار به که هم را هایيتسامح تمام بناي آن گرفتن نظر

 .دهيم خرج به اغماض اش درباره بخواهيم که ماند نمي

 :پس 

 قرار کجا در یا چيست شود،مي خوانده( هارمجدون) آرماگدون آنچه که نيست مشخص اصالً  

 .دارد

 

 آرمگدون دربارة هاپيشگویي. 2

 تمام باشند،مي آرماگدون وقوع  مبلغان و مبدعان همان که« صهيونيست مسيحيان» جریان

 اقدامات هایشانخواسته تحقق مسير در و کرده الهي( تقدیر) مشيت به منسوب را خود رفتارهاي

 قرار خود اعمال این بهانة را مقدس کتاب هايپيشگویي آنان و اندنموده تدارک را باري خشونت

 مقرر خداوند کنندمي تبليغ هک مدام ايالعادهفوق ايرسانه قدرت از استفاده با که آنجا تا اندداده

 اي هسته جنگ» هاآن از یکي که بگذارند سر از را الهي مشيت از دوران هفت بشر است، کرده

 .است« آرماگدون

  است؛ آمده انجيل در یکبار تنها هارمجدون واژة که بدانيم است آن جالب اما

 27.آورند فراهم خوانند،مي« هارمجدون»  را آن که موضعي به( اهریمني نيروهاي) را ایشان و

 در باید آنرا هايریشه بلکه کند،نمي اثبات را آنان مدعاي اساساً  عبارت این که است آشکار

 .نمود دنبال آنان مقدس کتاب از خارج اهداف

 وجود نيز نشده تحریف انجيل و تورات هايپيشگویي ميان در حتي آرماگدون که بگویيم اگر لذا و 

 29. ایم نگفته فگزا سخني ندارد،

 

 آرماگدون بزرگ نبرد. 3

 دورة یک از پس و قيامت برپایي و مسيح( مجدد)  ظهور از پيش که گویندمي صهيونيست مسيحيان 

 این براي آنان 28.افتد مي اتفاق آرماگدون جنگ شود، مي دجال با نبرد به منجر که ساله 7 فالکت

 معتقدند حتي که دید خواهيم این از پس که ندکنمي بيان فردي به منحصر هايویژگي  درگيري

 خواهد آن وقوع شاهد قطعاً بشریت فعلي نسل و است نزدیک بسيار جهاني بزرگ جنگ این وقوع

 31.بود
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 از بسياري که است کرده نفوذ آمریکایي گزارانسياست ميان در چنان موهوم امر این به اعتقاد 

 مقدس جنگ این شدن عملي راستاي در آمریکا کنوني و گذشته جمهورهاي ریيس هايسياست

 آیاالت دولت هايکمک ميزان کردند مي تالش نيز اقتصاد سياست در حتي آنان که آنجا تا بوده

 31.یابد افزایش اسرایيل، به متحده

 

 رویارویي و درگيري انگيزه. 4

 بندي دسته يانب نوع و 32کنند مي توصيف مقدس پسوند با را آرماگدون جنگ اصولگرا مسيحيان 

« مشرک» و« کافر» ،«مؤمن» عنوان با و مذهبي الفاظ از استفاده با جنگ ميدان در درگير طرفين

 ادعا که هاآن همه که این خالصه. است جنگ این دادن جلوه دیني دهندة نشان خوبي به که است

 خواهد خودشان ممرا و آیين و دین از دفاع براي ایستند مي همدیگر مقابل آرماگدون در شود مي

 .بود

 

 آرماگدون نبرد وقوع زمان. 5

 اي آینده در اتفاق این کنندمي عنوان صهيونيست مسيحيان شدیم متذکر این از پيش که طور همان

 ظهور( ع)مسيح آن از پس اندکي و پيوست خواهد وقوع به آینده سال چند طي و نزدیک بسيار

 .آمد  خواهد فائق دجال بر و کرد خواهد

مي ذکر آرماگدون دادن رخ از پيش را نشانه دو وقوع جریان این پيروان که بدانيم است لبجا 

 : قائلند زماني توالي و ترتيب هم نشانه دو این براي و کنند

 پيش است یهود دولت جهاني حکومت نماد که سليمان معبد: سليمان( معبد) هيکل بناي تجدید. 1 

 و وجوب بر امر این وقوع منظور به و شود، برپا باید مي هاآن مطلوب جهاني حکومت برقراري از

 تأکيد اشغالي فلسطين به دنيا یهودیان تمام مهاجرت و اسرایيل به کمک و حيات قطعي لزوم

به معبد باید گویندمي و است مسجداالقصي تخریب نيز مقصود این به وصول راه. کنندمي شدیدي

 34.باشد سوم جهاني جنگ آغاز قيمت به اگر حتي 33شود؛ ساخته مسجد جاي

 عمليات شروع از پيش و معبد بناي هنگام در که کنند مي ادعا یهودیان: موي سرخ گوسالة تولد. 2 

 که موي سرخ اي گوساله بایست مي آن انجام براي و شود انجام« تطهير» مراسم است الزم ساخت

 35.ددگر قرباني خود به مخصوص آداب با دارد، خاصي هاي ویژگي
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 این توليد براي گاو نژادي اصالح به اقدام ژنتيک دانش از استفاده با یهودیاني اخير دهة چند در 

 تأیيد مورد ادعا این که نمودند را راستا این در موفقيت ادعاي پيش چندي و اند کرده گوساله

 36.است ساله سه حيوان این اکنون و گرفت قرار اورشليم در واقع معبد مؤسسه

 ماه هر ابتداي در حداقل که دارند تصميم  قاطعيت با مسجداالقصي تخریب به نيل براي دیانیهو

 تقابل مورد چند شاهد جاري سال در تنها که کنند اقدام شوم تصميم این تحقق براي جدي طور به

 37.ایم بوده قدس اطراف در مسلمانان با یهودیان ميان جدي بسيار

 

 آرماگدون در درگير طرفين. 6

 :گيرند مي قرار همدیگر رودرروي سپاه دو آرماگدون ميدان در شود مي ادعا

 (صهيونيست مسيحيان) هاآن پيمایان هم و یهودیان: مؤمنان. 1

 که 39مسلمانان، و( شمالي کره و کوبا چين، ،(روسيه) شوروي) هاکمونيست: مشرکان و کفار. 2

 را 38عراق و لبنان سوریه، ایران، ویژة جایگاه يانم این در. اند گرفته قرار نظر مد شيعيان عمدتاً

 41.گرفت نادیده توان نمي

 آنجا به« شيطان امپراتوري» عنوان شوروي، فروپاشي از قبل تا که جاست این توجه قابل نکته

 جنگ در« شر» سپاه رهبري صهيونيست، مسيحيان تبليغات در آن از منظور و شد مي اطالق

 ایران هاآن سوي از بارها عراق، به آمریکا حمله از بعد خصوص به آن، از پس و 41بود آرماگدون

  42.است شده  اعالم آنان حمله بعدي هدف و شده خوانده« شرارت محور»

 آرماگدون ميدان پيروز. 7

 از بسياري کشتار از پس آنان نظر مورد مسيح کنند مي ادعا آرماگدون مدعيان آنچه بنابر

 هزار صهيونيست مسيحيان و آمد خواهد بيرون معرکه این از پيروزمندانه نبرد، ميدان در حاضران

 43.کرد خواهند حکومت جهان بر خوشبختي در سال

 

 هاآن سرانجام و ها کشته تعداد. 9

 غير) یهودیان از 3/2 که 44شد خواهند کشته نفر هاميليون بزرگ جنگ این در گویند مي مدعيان

 که 45.شوند مي دفن ها کشته این ماه هفت مدت طي و بود هندخوا هاآن از بخشي( صهيونيست

 46.است شده ذکر هم نفر ميليارد سه تا گاه البته
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 آرماگدون در جنگيدن شيوة. 8

 که آرماگدون به مقدس کتاب عبارات از برخي به توجه با جدید صهيونيست مسيحيان متون تمام

 کنند مي بيان ـ باشند نداشته یکدیگر با نيز اطيارتب کدامهيچ شاید و شده ذکر مختلفي جاهاي در

 کشنده گازي آن عقب از که چرخبالي از مثال عنوان به و بود خواهد اي هسته بزرگ، جنگ این که

 47.اندگفته سخن جمعي کشتار هايسالح آن نظایر و شودمي منتشر

 

 آرماگدون براي سازي زمينه. 11

 اتفاق آن بر جملگي و است مشترک صهيونيست مسيحيان همة ميان که مسائلي ترین اساسي جمله از

 وقوع براي سازي زمينه و کنيم مي زندگي آخرالزمان در اکنونهم ما که است این دارند،

  49.ماست وظيفه مسيح، ظهور مقدّمه عنوان به آرماگدون

 حاضر حال در است حدي به آمریکایي سياستمداران و صهيونيست مسيحيان عقاید تنيدگي هم در 

 تبليغ راستاي در. نيست جریان این دقيق و کامل شناخت جز چيزي 48«آمریکا سياست فهم کليد»

 مبلغ، و سخنران کشيش 910111 تلویزیوني، و رادیویي شبکه 1551 از بيش امروزه جریان این

 فعاليت مشغول روزي شبانه طور به پروتستان دانشجوي و 1110111 علمي، کالج و مؤسسه 211

 حتي کالن سطح در و 51است ایران کل جمعيت حدود در مخاطبانشان آمریکا در تنها و 51هستند

 52.باشند جهاني بزرگ جنگ این آغازگر دارند آرزو کشور این حال و گذشته جمهور رؤساي

 آرماگدون به اعتقاد عوارض.11

 گاه که مشکالتي حتي و آمده پيش آمریکا از خارج در ایران و عراق سوریه، براي که مشکالتي 

 .روست همين از نماید، مي رخ زمين ساکنان کل براي

 :کرد اعالم نمایندگان مجلس کميته جمع در آمریکا اسبق کشور وزیر وات، جيمز

 خودمان طبيعي منابع نابودي دربند خيلي توانيم نمي مسيح الوقوع قریب و دوباره ظهور علت به 

 53. اشيمب( جهان کشورهاي دیگر البته صد و)

 

 آرماگدون وقوع احتمال ميزان. 12  

 :قرارند این از کرد، وارد تعبيرآرماگدون قابل غير رؤیاي به توان مي که اشکاالتي از برخي 
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 اخير ساله صد در که هایي نسخه حتي و است تحریفات از آکنده که مقدس کتاب به انتساب. 1 

 جدي طور به یهودي غير قومي تاریخي یفتحر براي هاآن صالحدید به بنا اند، شده منتشر

 54.اند کرده حذف عمد به را خاص مطالبي و شده ویراستاري

 مسيح حضرت الهي اولوالعزم پيامبر به جوانمردي و مروت از دور و ناشایست رفتارهایي انتساب. 2

 نداشته تيسنخي گویند مي آنچه با گاههيچ( ع)عيسي حضرت دیگر عبارت به(. ع) و آله و نبينا علي

 .داشت نخواهد و

 55.آن براي شده تصویف باور غيرقابل هايویژگي. 3

 56.جنگ بودن اي هسته. 4

 عين در و گفتيم سخن آن از مناسبت به عنوان هر ذیل که است اشکاالتي آن غيراز هااین البته که 

 این وقوع دعايا که هستند این از حاکي همگي که برشمرد را دیگري موارد توان مي هم باز حال

 بعيد صيفي و است صفر حد در اي پدیده و حادثه چنين وقوع احتمال و نيست بيش توهمي حز جنگ

 صهيونيستي رژیم و آمریکا آشام خون سردمداران از حماقتي چنين شاهد روزي که نماید مي

 .باشيم

 

 :ها نوشت پي  

 .952 ص ،2 ج پور، مهدي اکبر علي برجمة رهایي، روزگار سليمان، کامل،. 1 

 .131 ص ظهور، عصر علي، کوراني،. 2

 127ص نيا، مطهري محمود ترجمة پایاني، ماه شش مجتبي، ساده،. 3

 .313صالغيبه، نعماني، ؛281ص ،52ج بحاراالنوار، مجلسي،. 4

 . 278ص همان، نعماني، ؛52ج همان، مجلسي،. 5

 .82 ص حماد، ابن خطي نسخه از نقل به ،131 ص ظهور، عصر. 6

 .123 ص پایاني، ماه شش: ک.ر. 7

 .127 ص همان،. 9

 .462ص الغيبه، طوسي، شبخ ؛217ص ،52ج همان، مجلسي،. 8

 .185ص الفتن، ؛127ص پایاني، ماه شش: ک.ر. 11

 . 279ص همان، نعماني، ؛246ص همان، مجلسي، ؛285ص ،9ج همان، کليني،.11
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 .212ص الفتن،. 12

 ؛278همان،ص نعماني، ؛441ص همان، طوسي، ؛237 و212صص ،52ج همان، مجلسي،. 13

 . 255ص االختصاص،

 .56ص االسالم، بشاره. 14

 .131ص ظهور، عصر از نقل به 82ص الفتن،. 15

 .419ص الفتن،. 16

 . 52ص ،31ش موعود، ماهنامة از نقل به111ص آخرالزمان، مهدي عالمات في البرهان.17

 . 59ص المالحم، و الفتن طاووس، ابن. 19

 .246ص ،52ج همان، مجلسي،. 18

 .131 ص همان، کوراني،. 21

 . 279ص همان، نعماني، ؛246ص همان، مجلسي، ؛285ص ،9ج همان، کليني،.21

 ؛267 ص همان، طوسي، شيخ ؛651 ص ،2 ج النعمه، تمام و الدین صدوق،کمال شيخ: ک.ر. 22

 ص الوري، اعالم  ي،؛طبرس214 ص ،52 ج همان، مجلسي، ؛172 و 168 صص همان، نعماني،

 .455 و 438 صص االثر، منتخب اهلل، لطف  گلپایگاني، صافي  ؛426

 مطالعه پایاني ماه شش کتاب چهارم فصل از دوم بخش در بداء درباره را مطالب تفصيل. 23

 .نمایيد

 .37 ص اسدي، خسرو ترجمة بزرگ، جنگ تدارک هالسل،گریس،. 24

 .39-41صص همان،. 25

 .35 ص زعفراني، قبس ترجمة اهلل، ید ،هالسل،گریس. 26

 .43 ص ،2 ج، آخرالزمان، و پيشگویيها نویسندگان، از جمعي. 27

 .16:16 یوحنا، مکاشفه. 27

 . بعد به 35 ص یداهلل، و بعد به 41ص بزرگ، جنگ تدارک هالسل،: ک.ر. 29

 .81 ص صهيونيستي، مسيحيت و پيوریتانيسم پروتستانتيزم، نصير، خلق، صاحب. 28

 .177 ص آمریکا، پنهان و ناگفته تاریخ نصير، خلق، صاحب.31

 .191 ص همان،. 31

 (مقدس جنگ یک آتش افروختن بر(  198 - 155 صص بزرگ، جنگ تدارک: ک. ر. 32
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 و پيوریتانيسم پروتستانتيزم، خلق، صاحب ؛(مسجد حصار) دهم بخش یداهلل، هالسل،: ک. ر. 33

 دوم؛ ميزگرد و پنجم تا سوم مقاالت همان، نویسندگان، از معيج ؛119 ص صهيونيستي، مسيحيت

 . 161 ص جهان، فرجام و یهودي مسيح رضا، هالل، بعد؛ به 81 ص هرمجدون، محمود، النجيري،

 .85 ص همان، هالسل،.34

 .91 ص ،2 ج همان، نویسندگان، از جمعي. 35

 .93 ص همان،. 36

 نویسندگان، از وجمعي 17 ص ،52ش و 42 ص ،51 ش نهم، سال موعود، ماهنامه: ک. ر. 37

 .141-148 صص ،2 ج همان،

 دریغ انساني غير رفتارهاي و روحيات به مسلمانان کردن متهم براي فرصتي هيچ از هاآن. 39

 سپتامبر 11 ساخته دست جریان از خصوص به( 1 ج همان، نویسندگان، از جمعي:ک. ر) کنند نمي

 .48-52 صص ،2 ج ن،هما.(بردند را استفاده حداکثر

 از جمعي: ک. ر نمونه عنوان به که شده گفته نگاه این با مفصلي مطالب عراق مورد در. 38

 .123-115 صص ،2 ج همان، نویسندگان،

 ؛144 ص بالصهيونية، عالقتها و االمریکية االصولية المسيحية الحرکة الشربيني، صقر،: ک. ر. 38

 . 187 ص ،2 ج همان، نویسندگان، از جمعي

 همان، رضا، ،هالل،49 ص ،2 ج همان، نویسندگان، از ؛جمعي144 ص همان، الشربيني، صقر،. 41

 .147 ص

 ؛(آمریکا حمله بعدي اهداف( 122-131 صص ،2 ج همان، نویسندگان، از جمعي:ک.ر. 41

 صص بزرگ، جنگ هالسل،تدارک ؛177 - 179 صص آمریکا، پنهان و ناگفته تاریخ خلق، صاحب

111-88. 

 و انگيس آمریکا، کشورهاي زمانهم اصرار شد، متذکر توان مي جا این در که اي حاشيه نکته. 42

 رژیم به اي هسته فراوان هايکمک حال عين در و ایران اي هسته سالح خلع بر آلمان و فرانسه

 و فاحشي ناقضت چنين بروز انگيزه به توان مي راحتي به نگاه این با که است،  اسرایيل اشغالگر

 .برد پي هادولت این رفتار

 38 ص یداهلل، ؛هالسل،81 ص صهيونيستي، مسيحيت و پيوریتانيسم پروتستانتيزم، خلق، صاحب.43

. 
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 . 46 ص بزرگ، جنگ تدارک و 37 ص یداهلل، هالسل،. 44

 .46 ص بزرگ، جنگ تدارک هالسل،. 45

 .186 ص ،2 ج همان، نویسندگان، از جمعي. 58

 ؛72 و 46 صص هالسل،همان، ؛46 ص ،2 ج همان، نویسندگان، از جمعي: ک. ر نمونه يبرا.. 46

 .39-38 صص یداهلل،

 ص یداهلل، هالسل، ؛81 ص صهيونيستي، مسيحيت و پيوریتانيسم پروتستانتيزم، خلق، صاحب. 47

-179 صص آمریکا، پنهان و ناگفته تاریخ خلق، وصاحب بعد به 115 ص بزرگ، جنگ تدارک و37

 .184 ص ،2 ج نویسندگان،همان، از جمعي ؛ 177

 .18-41صص ،2 ج ، نویسندگان،همان، از جمعي:ک. ر. 49

 .11 ص همان،. 48

 .321 ص همان، هالل،: ک. ر نمونه براي. 51

 .115-123 و8-17صص ،2 ج نویسندگان،همان، از جمعي:ک. ر نمونه براي. 51

 .11 ص همان،. 52

 .همان. 53

 ج ساسانيان، همو، سکوت؛ قرن دوازده پورپيرار،: ک. ر نمونه عنوان به تفصيلي لعهمطا براي. 54

 .تورات و آراميان در عنوان ذیل ،76-57 صص ،2

 در هم با بخواهند که گيرند نمي جا« مجدو» منطقه در ادعا مورد جمعيت اصالً نمونه عنوان به. 55

 و بزرگ جنگ تدارک خود کتاب دو در السله خانم. شوند دفن و کشته مقدارشان فالن و شده گير

 .است پرداخته آن به مربوط مسائل باقي و مطلب این به مفصالً یداهلل

 کل که خاص جمعيتي و منطقه نه باشد، اي هسته آرماگدون، ادعاي مورد عظمت به جنگي اگر. 56

 .شد خواهند متضرر آن سوء تبعات و آثار از جهان مردم

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

 ( ع)الزمانصاحب به منسوب شده منتشر تصویر بر شرحي:عنوان
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 کربال در عزاداريمراسم در که عادي شخصي تصویر حاوي ویدئویي فيلمي قطعه اخير روزهاي در

 ميان در اینترنتي هايسایت و بلوتوث ،(ایميل) الکترونيکي پست طریق از است، کرده شرکت

 این. است( ع)مهدي امام تصویر که. شد گفته و شده منتشر فارس خليج منطقه شيعيان محافل

 ما که جاستاین از.است شده باعث آن نادرستي یا درستي مورد در را تردیدهایي و شبهات مسئله

 توانيممي آن از پس و باشيم داشته آگاهي مهدویت مسئله ردمو در هاحقيقت از برخي از ناگزیریم

 .دهيم حکم تصویر این نادرستي یا درستي بر

 و دانسته حرام را( ع)مهدي امام واقعي نام آوردن زبان بر که دارد وجود زیادي هايروایت. 1

 قدرآن نایشا بردن نام اگر حال. است ایشان( جان افتادن خطر) به از ترس خاطر به خود این

 داشت؟ خواهد حکمي چه و است چگونه ایشان تصویر پخش پس دارد، حرمت

 حرام را( عج)مهدي امام ظهور زمان و وقت کردن مشخص که دارد وجود زیادي هايروایت. 2

. است ظهور ابتداي در ایشان مبارک جنبش یا و انقالب موفقيت و پيروزي خاطر به هم این و دانسته

 آغاز در ایشان بردن ميان از براي آنان ،(ع)امام ظهور زمان از دشمنان هيآگا صورت در زیرا

 آماده آوردند، دست به را الزم قدرت اصحابشان و یاران همراه کهآن از پيش و حرکتشان

 .شد خواهند

 نقطه گونههيچ بدون را بودن غائب و پنهان قدرت است، امام اختيار در که امکاناتي و هاتوانایي. 3

 .است مسئله این بر دليل ترینبزرگ ایشان با دیدار هايحکایت و دهدمي ایشان به يضعف

مي تربزرگ کنند،مي تکذیب و تحریم غيبت، زمان در را ایشان مشاهده و دیدن که هایيروایت. 4

 دیده را ایشان بگوید کسي کهاین براي مصداق بهترین و است مسئله این بر دليل ترینبزرگ کنند،

 مشاهده باب این از... باشد ایشان جانب از بودن سفير یا نائب ادعاي ها،روایت معني اگر و... ستا

 .یابدمي تطابق امام

 یا و داشته وجود زیادي اشخاص( ع)امام پاک ظهور از پيش و زمان در که نکنيم فراموش.  5

 مسئله این مورد در نيز هاروایت و کنندمي بودن مهدي و مهدویت ادعاي که داشت خواهند وجود

 .نباشيم غافل هم مسئله این از که است الزم جااین در پس اند،گفته سخن اند،گفته سخن صراحتاً

مي وا را ما ـ باد او فداي ما هايجان ـ الزمانصاحب به نسبت ما اشتياق و عشق که دانست باید

 به دشمنان که زماني بود خواهد گونهچ مسئله این و ندهيم؛ قرار خطر معرض در را ایشان که دارد
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. دهيم یاري امر این در را هاآن خود لوحي ساده با ما و ببرند بين از را ایشان که هستند آن دنبال

 در کامل ايپرونده امریکا اطالعات سازمان که است گفته ظهور عصر کتاب در« کوراني علي شيخ»

 در. است ایشان عکس دارد، کم امام از که چيزي تنها پرونده این و دارد( عج)الزمانصاحب مورد

 ، اخيراً که کساني مانند باید ما آیا باشد، درست و واقعي تصویر این که این فرض به و حال این

 نزد را آن یا بدهيم، ایشان دشمنان به را امام تصویر تمام سادگي با اندکرده منتشر را تصاویر این

 عکس و تصویر آوردن دست به که بدانيم ما اگر بود خواهد چگونه مسئله این نگهداریم؟ خود

 زمان در را ایشان از نگهداري و حفاظت بلندمرتبه و پاک خداوند زیرا است، ممکن غير ایشان

 که دارد وجود امکان این آیا که کرد مطرح را سؤال این باید اینجا در.است گرفته عهده به غيبت

« خير» پاسخ اگر شود؟ رسيده و کند نفوذ جایي به ایشان ترضای بدون امام واقعي عکس و تصویر

 اهل شيعيان ميان در تصاویر این چرا و عنواني؟ چه تحت و شده منتشر تصاویر این چرا پس باشد

 !است؟ یافته گسترش( ع)بيت

 با نه بسنجيم را حوادث عقل با و باشيم داشته ادراک و آگاهي امور حقيقت دریافتن براي باید ما

 این غير در نيست، آسان و سهل امري( ع)امام تصویر آوردن دست به واقعيت پس اسات،احس

 حکم شما حال.افتادیممي شک به تصویر این بودن غيرواقعي یا واقعي امکان مورد در ما صورت

ـ  باد او فداي هاجان که ـ( عج) زمان امام و ،(ع)عصرولي به مربوط تصاویر این آیا که کنيد

 جستجوي در را وقتمان که هستيم بيچارگاني ما است؟ نادرست و واقعي غير ستانيدا یا است

 .دارند جاي مؤمني انسان هر دل در ایشان کهحالي در دهيممي هدر به خارج در( ع)امام

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  اسلحه لولـه تگشبر استراتژي:عنوان

  

 

 

 (عج)المهدي علي السالم
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 و بزرگ تحریم احتمال از نوعي به بکشي، سرک روزنامه و سایت  محفل، مجلس، هر به روزها این

 .شنويمي سخن آن پيامدهاي و نتایج و ایران به  غربي متحدین حمله

 

 هاي سالح آزمایش و نظامي مانورهاي  عالم، نقاط اقصا به سياستمداران درپيپي آمدهاي و رفت

 برابر در مقاومت خاطر به ایران به حمله.  دهندمي خبر حمله احتمال از نيز غيره و موشکي

 نيروي به رویکرد خاطر به حمله. صهيونيستي رژیم و انگليس آمریکا، شوم دلتاي خواهي تماميت

 طریق در مجاهده، و تالش رخاط به ایران به حمله باالخره و دینداري و دین بخشحيات و زاینده

 .دانش و علم

 

 مثلث» دهنده تشکيل اصلي عنصر سه آسماني، عنایت و هدایت تحت مسلمانان که جاآن از پردهبي

صاحب حضرت خانه شيعه جغرافياي در را پایداري و مقاومت و ورزي،علم دینداري،: یعني« کمال

 هجوم مستحق کنند،مي سفر و سير آن مراتب و مدارج کسب مسير در و  شناسایي( عج)الزمان

 .اندشده فرض

 

 از کههمان داراست؛ را« شرق احياي» و« غرب انکار» خود با و خود در مثلث، این مراتب در سير

 کرده شناسایي را آن غربي تمدن اصلي معماران و پردازنظریه نام،صاحب مردان پيش، هاقرن

 .کردندمي جلوگيري اسالمي شرق در آن نضج و رشد از تمام آگاهي با و بودند

 

 

 .است« آسماني وحي» شرق حقيقت مرحوم، استاد قول آن به که داشت دور نظر از بایستنمي

 

 .است جدید تمدن« موجد» مراقبت، شرط به و اکمالي  سير در عنصر سه این

 

 هاشائبه از هپيراست و جانبه همه آگاهي به یابيدست  که شوممي معنا این متذکر جا همين در

 استراتژي  یک قالب در هاآن جانبه همه و بنيادین پيوند و شده ذکر عنصرسه از یک هر درباره

 .است صبوري نيازمند
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 جمله از و اسالمي هايسرزمين در« کمال مثلث» نتایج و گيريشکل سابقه خود خاطره در غربيان

 م تما با رو همين از و شناسندمي را آن احياي پيامدهاي خوبي به و دارند را« اندلس شکوفایي»

 .هراسند در آن از و کنندمي ایستادگي ایران در آن تدریجي ارتقاي و رشد برابر در قوا

 

 ماجرا و حادثه دو روح و اساس را آنان جان تصرف قصد به« جوانان رفتن نشانه» بتوان شاید

 دو هر در.  است حاضر عصر رد رویارویي دومي و اندلس تصرف اول ماجراي. کرد شناسایي

 .است شده کارزار وارد ثابت ايحربه و ايحيله با مسيحي غرب ماجرا،

 

 باروي و برج و قلعه تصرف مقدّمه منزله به مسلمان جوان جامعه ميان در« انحراف و فساد بسط»

 .است اسالمي هايسرزمين

 

 هايسرزمين ميان از جوان جماعتي هک است خصم حيله افتادن کارگر شرط به و  ماجرا این در تنها

 هاآن و  گشایندمي خصم روي بر را هاقلعه درهاي بيداري و خواب ميان وضعي در نشينمسلمان

 .سازندمي خصم تسليم را

 

 که شوندمي متصرف را هاجان چنان  ترتمام چه هر سرعت با« مذهبي انحراف و اخالقي مفاسد»

 .داشت نخواهد را اسلحه ماشه بر ردنآو فشار یاراي دستي هيچ دیگر

 

برمي خودي سپاهيان صفوف سوي به را سالحي هر لوله« مذهبي انحراف و اخالقي مفاسد»

 .گرداند

 

بوده فرهنگي مهاجم هايجریان شاهد مختلف انحاء به اسالمي انقالب دوم و اوّلدهه طيّ اگرچه

 سر جدید ايواقعه سوم دهه در امّا، ایم،کرده مشاهده را آن عملي مختلف هايصورت و ایم

 .است برآورده
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مي دنبال را مسلمان جوانان« هاي دست ساختن ناتوان» استراتژي مهاجمان، دهه، دو آن در

« اسلحه لوله برگرداندن» گذرد،مي آن از سال هفت از بيش اینک که سوم دهه در امّا، کردند

 .است شناسایي قابل«  مهاجمان تراتژياس» عنوان به مسلمانان سوي به مسلمان جوانان

 

 : طرح چهار اجراي دشمن هدف مرحله این در

 سني و شيعه جوانان ساختن رویارو. 1

 .جاننيمه و مسکوت هاينحله و هافرقه احياء. 2

 مدرن و جدید هايفرقه ایجاد. 3

 کشاندن ريخوا به و تضعيف باالخره و تبشيري کليساهاي دام به مسلمان جوانان کشاندن. 4

 .است مسلمين جوامع

 

 دینداري،: یعني کمال مثلث اضالع از یک هر حذف

 

 که است امتي تالش شدن اثر کم یا و اثر  بي نتيجه در و نقصان قبول منزله به مقاومت، و ورزي علم

 .است کرده آغاز را کمال مسير در سفر و سير

 

 شرق منتهااليه تا مدیترانه دریاي حاشيه زا شرق جغرافياي تماميت در که کرد فراموش  بایستنمي

 محقق براي« سياسي اجتماعي» سازمان ایجاد از والیي، باور دليل به که است ایران تنها چين

 به درست و شناسدمي دینداري الزمه را آن و گویدمي سخن دین انفسي و آفاقي وجوه ساختن

 عمل و نظر در نفاق و شرک و کفر واملع و عناصر با رویارویي نوعي خود ذات در هم خاطر همين

 .پروردمي را

 

 :از غرب آگاهي

 

 اسالمي؛ سرزمين ميان در( مجاهدانه عمل و علم و دین) عنصر سه این اتحاد و گيريشکل سابقه. 1
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 اثرگذار؛ و متفاوت اتفاق یک وقوع براي عناصر این پيوستگي لزوم. 2

 

 .جوان جمعيتي با ایران ،( ع) بيت اهل خانه شيعه در موجود استعداد. 3

 

 ثمر به از جلوگيري صدد در جانبه همه و جدي ریزيبرنامه و طراحي با همواره تا بوده باعث

 هاستقرن که چنان باشند سرزمين این در« مجاهدانه عمل و ورزي علم و داريدین» نهال رسيدن

 نشانه متضمن آن ساختن ثمربي و نهال این ریشه  خشکاندن شکبي. کنندمي هزینه آن درباره که

 .است« هاآن جان» گرفتن قصد به« اسالمي سرزمين جوانان» رفتن

 

 .است شده غفلت اشدرباره هماره که همان. است طاغي و مهاجم غرب اصلي« استراتژي»  این،

 

 براي مسلمانان با  مسيحي غرب مبارزه جریان در« اندلس» در آنچه دیگر بار باشد الزم شاید

 .شود بازخواني گذشت اندلس رفتص

 

 .شودمي تکرار اندلس تصرف براي غرب حمله و حيله ماجراي بار دیگر جدید دوره در

 

 :مسئول فرهنگي هايدستگاه غفلت خاطر به تاکنون متأسفانه

 

 است؛ نشده شناسایي استراتژي این وجوه. 1

 

 ؛نگردیده تبيين و تشریح و کشف« اجرایي هايبرنامه و طرح». 2

 

 شناسایي ایران جمله از و نشينمسلمان هايسرزمين ميان در طرح مجري عوامل و آالت و ابزار. 3

 نشده؛

 

 ندارد؛ وجود عوامل آن عملکردهاي نتایج و عمل نحوه از دقيقي برآورد. 4
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 خسارات جبران و منافذ و مجاري ساختن مسدود و ضایعات، ترميم سازي،خنثي مقابله، هايراه. 5

 است نشده وجوجست

 

 یک حتي که آن از پيش. است« گسترده دامن و شده آغاز حمله» کنم، عرض خواهممي اجازه

 .شود شليک گلوله

 

 زمان هم که است نهفته طرح چهار حدّاقل« تفنگ لوله برگرداندن استراتژي» در شد ذکر که چنان

 .اندکرده یجادا را وسيع جریاني کدام هر و آمده در اجرا به هاطرح این هم با

 

 .طلبدمي را مبسوط فرصتي طرح چهار این از یک هر از وگوگفت

 

فعاليت ایران جمله از و اسالمي کشورهاي نقاط اقصا در چهارم طرح مجریان انقالب سوم دهه طيّ

لوح قالب در انجيلي تبشيري مبلّغان منشورات و آثار مجموعه. اندکرده آغاز را ايگسترده هاي

 گيلکي مازندراني، لري، عربي، کردي، مختلف هايلهجه و هازبان به جزوات و کتب ده،فشر هاي

 :نظير اقداماتي. است شده توزیع و منتشر جوانان ميان در وسيع تيراژي در

 

 به واتيکان سوي از که« آسياست نوبت اینک آفریقا قاره کردن مسيحي از پس»: شعار دادن سر. 1

 شده؛ شناسایي 21 قرن برنامه و طرح عنوان

 

 و تلویزیوني کليساهاي طریق از تبشيري هايفعاليت گسترش براي انجيلي کليساي اهتمام. 2

 اي؛ماهواره

 

 هند؛ قاره شبه و اسالمي هايسرزمين به انجيلي مبلّغان گسيل. 3

 

 شانزدهم؛ بندیکت پاپ مشاوران جمع به صهيونيستي استراتژیست کسينجر، آقاي ورود. 4
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  حاکمه هيأت نظامي و سياسي رهبري مرز تا سفيد کاخ در انجيلي نام صاحب مبلّغان خنهر. 5

 پرده...  و آمریکا جمهور رئيس قلب و جان در آرمگدون آخرالزماني جنگ دانه آبياري و امریکا

 غربي الحادي تمدن عيار تمام فروپاشي آستانه در هم آن. داردبرمي شيطاني طرحي و سناریو از

 .«اسالمي و دیني فرهنگ» ابلمق در

 

 و آثار تبشيري مبلّغان ایران، در جاري ظنّ حسن و امنيت سایه در اگر ندارد تعجب جاي

 ، تهران شهرهاي در و بپراکنند شهر سطح در نبات و نقل چون رایگان را خود فرهنگي محصوالت

 و محبت» اشعار از و ندبساز خود تبشيري مجلس شمع را مسلمان جوانان...  و قم ، کرج ، شيراز

 .بسازند جوان هايجان براي ايگلوله« عشق

 

 لوله برگشت» همان یا« درون از مقاومت» جریان گيريشکل طرح، این اجراي نتيجه آنان، زعم به

 .است خود سوي به« اسلحه

 

 تربيت شبهات، به پاسخگویي براي. است علميه هايحوزه دوش به سترگ ايوظيفه باره این در

 ها؛نحله و هافرقه اهواء و منابع از آگاه و روز دانش به مسلّح مبلغيني و خطبا

 

 جذب براي است؛ تبليغي و فرهنگي هايسازمان و رسمي هايدستگاه دوش بر مهم ايوظيفه

 روز، ادبيات و ادوات با حقيقي هايآموزه نشر وگو،گفت و نقد جلسات و مجامع تشکيل جوانان،

 شبهات؛ شناسایي و مردمي فعال مؤسسات ، محققان خطبا، از حمایت

 

 سازندمي خود جوانان خورش و نان مصروف که همتي کنار در تا هاستخانواده دوش بر ايوظيفه

 ..کنند باز آنان حراست و خَلقي و خُلقي فساد و صالح دینداري، براي جایي

 

 نيستند مایل و مسؤوليتند صاحب اهموقعيت در که  است زناني و مردان تکتک دوش بر ايوظيفه

« صليبي هايجنگ احياگران» بارمرگ تير نشان بيتاهل خانهشيعه و جوانان اسالمي، سرزمين
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 .شوند

 

 ها آن براي جدید وظایف کشوروتعریف رسمي فرهنگي هاي سازمان عملکرد بررسي گمان بي

 .است گرفته نشانه را جوانان جان که جدید عرصه این در ورود براي است اي مقدمه

 

 الهدي اتبعمنعليوالسالم

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  نمود؟ ترغيب لبنان اشغال به را اسرایيل چگونه واشنگتن:عنوان

  

 هايحمایت و پشتيباني با لبنان، عليه اسرایيل جنگ که دهدمي نشان شده افشا متعدد شواهد

 سياسي، اوضاع تغيير و لبنان خاک از سوریه نيروهاي خروج با. گرفت انجام آمریکا دولت گسترده

 عمل جامه را اهللحزب جنبش نابود مورد در خود دیرپاي آرزوي تا گرفت تصميم آمریکا دولت

 گسترده تدارکات و وس یک از حمله این از سفيد کاخ مرداندولت گسترده هايحمایت. بپوشاند

 اميد خود، یورش نتایج به کشور دو این که بود شده باعث دیگر، سوي از اسرایيل ارتش نظامي

 آمریکا و اسرایيل هايدولت اهلل،حزب نيروهاي غافلگيرانه مقاومت با چند هر باشند؛ داشته زیادي

 .شدند متحمل را سنگيني شکست

  

 

 شده تحميل آميزفاجعه جنگ دهد،مي نشان که شودمي آشکار بيشتري شواهد و دالیل روز به روز

 تصميم پيش هامدت از بوش دولت. داده روي متحده ایاالت پشتيباني با لبنان، بر اسرایيل سوي از

 هايکرسي و بوده لبنان در شيعي سياسي رادیکال حرکت یک که را اهللحزب جنبش که بود گرفته

 نظر در آمریکا. نماید سرنگون ـ است آورده دست به کشور این انپارلم در نيز ايمالحظه قابل

 اجباري خروج دنبال به لبنان، در آمده دست به دموکراتيک باز فضاي از استفاده با که داشت
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حزب اما یابد؛ دست خود اهداف به ،(2115) گذشته سال در کشور این از سوري نظامي نيروهاي

 چارچوب در منطقه نمودن دموکراتيزه جهت در واشنگتن دولت چيني زمينه را اقدامات این اهلل

 درچارچوب نيروهایش سالح خلع به حزب این تمایل عدم. دانست آمریکا بزرگ هايطرح

 سالح، خلق به آنان الزام در لبنان کنوني دولت ناتواني و سو یک از متحد ملل سازمان قطعنامه

 .نماید وادار نظامي، عمليات انجام به را اسرایيل بوش دولت که شد باعث

 

 اولمرت، ایهود اسرایيل دولت وزیرنخست و بوش دبليو جورج پرزیدنت بين مه 23 نشست در

. شد اعالم لبنان خاک به اسرایيل ارتش ترسریع چه هر حمله از متحده ایاالت کامل حمایت

 آرزوي از سيد،ر چاپ به« نيویورکر» روزنامه در آگوست 21 در که ايمقاله در سيمورهرش

 داده خبر اهللحزب به غافلگيرانه حمله یک انجام مورد در پنتاگون رتبه عالي مشاوران دیرپاي

 تمایل ما» که بود کرده اضافه گردد،مي محسوب بوش دولت مشاوران جزو خود که وي. بود

 انجام را وظيفه این تواندمي( اسرایيل) دیگر شخصي امروز اما کنيم، نابود را اهللحزب که داشتيم

 «.دهد

 

 سوي از شده منتشر گزارش چندین اگرچه. بود کار این انجام خواهان نيز اسرایيل دولت البته

 ویژه به اسرایيلي مسؤوالن از تعدادي دهد،مي نشان که دارد وجود اسرایيلي مطبوعات

 جنگ شروع بر مبني اولمرت دولت بر بوش فشارهاي از کشور، این نظامي رتبه عالي فرماندهان

 2114 سال از را لبنان خاک به حمله نقشه اسرایيل دولت که دانست باید اما اند،بوده ناخشنود

 .بود کرده طراحي ميالدي

 

 دادمي نشان که شد منتشر« کرونيکل سانفرانسيسکو» نشریه در ايمقاله جوالي، 21 در همچنين

 جزئيات و ابعاد مورد در ايرایانه پاورپوینت اياسالیده از استفاده با را آمریکایي مقامات اسرایيل

 دانشگاه سياسي علوم استاد اشتينبرگ، جرالد دکتر. بود نموده توجيه کامالً حمله، این کامل

 ميالدي( 1849 سال از اسرایيل دولت هايجنگ همه ميان در» که بود گفته روزنامه این به بارالن،

آماده حقيقت، در. بود دیده تدارک را آمادگي يشترینب کشور، این ارتش جنگ، این در تاکنون،

 آن در اسرایيل که گشتمي باز ميالدي 2111 سال مي ماه به جنگ، این تجهيزات و مقدمات سازي
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 «...بود خوانده فرا لبنان خاک از را خود نيروهاي زمان،

 

 تالش( سياسي حجنا دو هر از) کنگره رهبران و بوش دولت ها،چينيمقدمه این همه رغمعلي

 2 اسارت به العمليعکس تنها انجاميد، لبناني 911 عام قتل به که را ویرانگر حمالت این که نمودند

 اهللحزب نيروهاي توسط کشور این مرزباني پست یک در شده گرفته گروگان اسرایيلي سرباز

 .نمایند ارزیابي

 

 رامسفلد، دونالد متحده، ایاالت عدفا وزیر که دارد آن از حکایت نيز هاگزارش از ايپاره

 معاون با مقایسه در لبنان، به اسرایيل نظر مورد نظامي حمله نتایج مورد در کمتري خوشبيني

. است داشته بوش جورج پرزیدنت یا و رایس کاندوليزا خارجه امور وزیر چني، دیک جمهور رئيس

 هوایي هايبمباران بر کمتري تمرکز دبای اسرائيل که است بوده بود معتقد معلوم قرار از رامسفلد

 این که چند هر نماید، گيريپي بيشتري قدرت با را خود زميني هايعمليات عوض، در و داشته

 .دهد افزایش ايفزاینده گونه به را کشور این ارتش انساني نيروهاي تلفات تواندمي تغيير

 

 آمریکا، اطالعاتي هايسازمان سرشناس مأموران از یکي پيش، چندي که باشيد داشته یاد به البته

 .بود خوانده« آمریکا بازي شب خيمه عروسک» را اسرایيل دولت رامسفلد، قول از

 

 متحده، ایاالت هاينقشه اجراي مسر در کوچک گيرسرعت یک تنها است ممکن اخير صلح معاهده

 در بوش دولت که بود اماتياقد از مرحله اولين اهلل،حزب به حمله این، بر عالوه. گردد ارزیابي

 .سازد محقق خاورميانه، نقشه در اساسي تغييرات راستاي در تا دارد نظر

 

 سوریه؟ یا و ایران سوي به

 را اسرایيل بوش، پرزیدنت که داد گزارش اسرایيل چاپ« پست دارالسالم» روزنامه جوالي، 31 در

. است نموده ترغيب سوریه، به امينظ حمله و لبنان خاک فراسوي به جنگ دامنة گسترش به نسبت

 .خواندند« دیوانگي» را اقدام این اسرایيلي مسؤالن البته
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 مورد کليدي نکات شامل ليستي سفيد، کاخ ايرسانه بخش اسرایيل، حمالت از حمایت راستاي در

 آنجلس لوس» روزنامه در که بوت ماکس سوي از ايمقاله به آن، در که کرد منتشر را خود نظر

 ملي امنيت مطالعات مرکز بلندپایه عضو یک که بوت ماکس. است شده اشاره گردیده، چاپ« ميزتا

 اسرایيل که است زماني امروز»: نویسدمي خود مقاله در آمریکاست، خارجي روابط شوراي در

 خاک به حمله به نسبت را اسرایيل عمالً  جمله این« .نماید خارج هادست از را هایشدستکش باید

 چند هر. است اسد( بشار) دولت سرنگوني نيازمند اسرایيل»: افزایدمي وي. کندمي تشویق یهسور

 را واشنگتن نظر مورد کثيف کار اسرایيل کار، این با اما باشد، سخت کمي کار این است ممکن

 «.است داده انجام

 

 خاک به اسرائيل حمله. است بوده آمریکایي دولتمردان دید برابر در نيز ایران دیگر، سوي از

 به بنا باید را لبنان خاک به اسرایيل حمله» بر درآمدي پيش هرش، سيمور گفته به بنا باید را لبنان

 تأسيسات نابودي جهت در آمریکا احتمالي گيرانهپيش حمله» بر درآمدي پيش هرش، سيمور گفته

 «.دانست ایران ايهسته

 

 به حمله جهت در را اهللحزب بالقوه هایيتوانایي که است آن نيازمند بوش دولت اول، گام در

 یورش صورت در که چرا ببرد، بين از ایران، خاک به آمریکا احتمالي حمله صورت در اسرایيل،

 جنبش توسط ایران ساخت هايموشک با اسرایيل تردیدبي ایران، خاک به متحده ایاالت ارتش

 .دید خواهد فراواني هايآسيب اهلل،حزب

 

 بلندپایه ریزانبرنامه به سفيد کاخ هرش، گفته اساس بر جاري، سال بهار آغازین وزهاير در

 خود، اسرایيلي همتایان با مشورت ضمن که بود داده دستور متحده ایاالت هوایي نيروي در خویش

 ايحمله نيز همزمان ایران، خاک به گسترده حمله یک ضمن آن، اساس بر که کنند آماده طرحي

 ستاد رئيس هالوتز دال ژنرال عالوه، به. گيرد صورت لبنان اهللحزب نيروهاي به انهگيرپيش

 رهبران با همکاري ضمن پيش هامدت از لبنان، به حمله اصلي معمار و اسرایيل ارتش مشترک

 داشته مشارکت ایران، خاک به هوایي حمله مورد در اقتضایي برنامه یک طراحي در آمریکا،

 .است
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 کشورهاي از اياتحادیه تشکيل خاورميانه، در بوش دولت تربزرگ هدف که است روشن

 برابر در اردن و سعودي عربستان مصر، کشورهاي ویژه به آمریکا، طرفدار تبار عرب و دیکتاتوري

 محدودتر ايمرحله در و ایران لبنان، اهللحزب شامل رشد حال در شيعه جوي ستيزه جبهه یک

 اسارت به دنبال به و سرعت به ها،دولت این که طور همان. باشدمي دامص سرنگوني از پس عراق

 موجب که کار این با را خود مخالفت اهلل،حزب هايچریک توسط اسرایيلي سرباز دو شدن گرفته

 این که گردید باعث عمالً  مخالفت، این چند هر نمودند، اعالم شد، نيز لبنان خاک به اسرایيل حمله

 .گيرند قرار لبنان جنگ حاميان ردیف در آمریکا با همسو کشور،

 

 نمود؟ تأمين را اسرایيل منافع جنگ، این آیا

 اهللحزب جنبش تهدیدات لبنان، خاک به جوالي 12 در اسرایيل حمله آغاز تا اخير، سال چند در

 نظامي غير شهروند هيچ اهلل حزب دهه، یک از بيش براي. داشت نزولي روندي اسرایيل عليه

 آن در که ميالدي 2113 سال در اتفاقي حادثه یک جز به البته. )بود نرسانده قتل به را رایيلياس

 لبنان هوایي حریم به متجاوز اسرایيلي هواپيماي یک سوي به اهلل،حزب هواپيماي ضد موشک یک

 .(بود شده شليک

 

 متحده ایاالت خارجه وزارت و کنکره هايپژوهش مرکز توسط گرفته صورت هايبررسي همچنين

 عمليات هيچ به لبنان اهللحزب نيروي اخير، سال 12 در که دهدمي نشان مستقل فکري هاياتاق و

 .اندنزده دست توجهي قابل

 

 با البته) بود یافته کاهش نفر هزار یک حدود به اهللحزب نظاميان شبه تعداد حمله، آغاز از پيش

 و( یافت افزایش نفر 3111 حدود به آنان تعداد ياط،احت نيروهاي فراخوان و اسرایيل حمله آغاز

 خصوص در سينيوره فؤاد وزیرينخست به لبنان غربگراي دولت و اهللحزب بين ملي وگويگفت

 و بنادگرانه خاستگاه جنبه دو از لبنان مردم اکثریت که شودمي گفته. بود جریان در سالح خلع

 از کشور، منتخب دولت از مستقل نظامي یکيچر گروه یک ماندن باقي بر پافشاري همچنين

 با که لبنان ملي هايساخت زیر به اسرایيل حمالت از پس اما روند،مي شمار به اهللحزب مخالفان
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 اهللحزب از کشور این مردم حمایت ها،سنجي نظر اساس بر بود، همراه نيز متحده ایاالت حمایت

 .است یافته افزایش مسيحي، جوامع و سني مسلمان ميان در حتي% 91 از بيش به

 

 اولين در باشد،مي آمریکا خارجه وزیر معاون و طلبان جنگ از یکي که آمریتاژ ریچارد حتي

 و اتحاد آمد، دست به هابمباران این از که اينتيجه تنها»: نمود اعالم چنين خود نظر اظهار

 «.بود هااسرائيلي برابر در مردم همبستگي

 

 گراي راست وزیرنخست حمالت، تداوم به آمریکا تشویق رغم علي روزه، 23 گجن این طول در

 مردم%  38 تنها داد،مي نشان که« هاآرتز» روزنامه نظرسنجي نتایج اعالم دليل به اسرایيل دولت

 شدیدي انتقادات مورد مردم سوي از کنند،مي حمایت کشورشان ارتش زميني حمالت از اسرائيل

 اقدام گونه هر ،«پست دارالسالم» روزنامه در اسرایيلي نگارانروزنامه از کيی حتي. داشت قرار

 .بود خوانده« بار مصيبت تصميمي» را زميني حمله به

 

 هايپيمایيراه و اعتراضات در نيز اسرایيل مردم سياسي، منتقدان بر عالوه اخير، هايسال در البته

 ایاالت دولت که معتقدند آنان. نمایندمي انتقاد نشا دولتمردان اقدامات در آمریکا نقش از خود،

 هايراهپيمایي از یکي در مثال، عنوان به. است نموده گرفتار سياسي گردابي در را هاآن متحده،

نمي ما»: خوردمي چشم به پالکاردها از یکي روي بر جمله این آویو،تل در اسرایيل مردم اخير

 خود، شعارهاي در تظاهرکنندگان دیگر، سوي از« .بميریم دهمتح ایاالت به کمک خاطر به خواهيم

 . نمودند محکوم را بوش دبليو جورج هايسياست و اقدامات

 

 چرا و چونبي حمایت و پذیرش دليل به نيز آمریکا کنگره نمایندگان که داشت خاطر به باید البته

 اسرایيل، مردم براي آمده وجود به سياسي مسایل و مشکالت در بوش، دولت هايسياست از

 .مسئولند

 

 

 است؟ ستيز یهودي کسي چه
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 به اسرائيل گرفتن قرار از متحده ایاالت دولت جانبه همه حمایت مورد در پنهان جوانب از یکي

 دولت ستيزي یهودي کليشه زدودن جهت در کشور این تالش خاورميانه، در آمریکا نماینده عنوان

 تبعيض، از پرهيز دليل به اروپایي، کشورهاي سردمداران و نخبگان گذشته، قرن در. آمریکاست

 نمودند، منصوب ماليات آوريجمع و بانکي امور مدیریت نظير مشاغلي در را یهودیان از تعدادي

 تصميم اروپایيان یهودیان، این سوي از اروپایي حکام تهدید شائبة و آنان گرفتن قدرت با اما

« ستيزي یهودي» عصر عنوان به تاریخي دوره این. سازند محدود را آنان مختلف طرق از تا گرفتند

 .شودمي خوانده

 

 بنيان را جدید یهودي دولت یک بسته، دایره این شکستن براي تا گرفتند تصميم هاصهيونيست بعدها

 همسو ترتيب، بدین. نمایند اتکا دیگر کشورهاي حاکمان به نباشند مجبور دیگر آن، در که گذارند

 خاورميانه در اسرایيل دولت آمریکا، دولت جهاني جویي سلطه گسترش جهت در و خواست این با

 یهودي از ايگسترده موج بود، همراه نيز خشونت با که هافعاليت این آغاز البته. گرفت شکل

 منتقدان از بسياري متحده، ایاالت خاک در. انداخت راه به دنيا سراسر و خاورميانه در را ستيزي

 دولت طلبانهجنگ هايسياست از ،«صهيونيستي البي» سرزنش ضمن آمریکا، دولت هايسياست

 . نمودند انتقاد خاورميانه، سلطه و لبنان در افروزي جنگ در متحدانش سایر و آمریکا

 

 در تجمع با تظاهرکنندگان جنگ، ضد اخير هايپيمایيراه اکثر در که، این توجه قابل نکته اما

 اسرایيل دولت اقدامات به خود اعتراض آمریکا، هايخانه سفارت و اسرایيل هايکنسولگري برابر

 اوج به السالوادر بحران که ميالدي هشتاد دهه هايسال در دیگر، سوي از اما. نمودندمي ابراز را

 دولت هايکنسولگري نه و آمریکا دولتي ساختمان برابر در اعتراضات اکثر بود، رسيده خود

 و زد و جنگ اصلي ریشه بودند معتقد آمریکا مردم اکثریت که چرا. شدمي برگزار السالوادور،

 ارسالي مهمات و هاسالح و تجهيزات و افروزانه جنگ هايسياست در باید را کشور این خوردهاي

 .نمود جو و جست کشور، این به متحده ایاالت دولت سوي از

 

 هرش ویليام که آناني حتي. نيست بسته پا و دست و چيز همه بي جمهوري یک اسرایيل دولت البته

 که معتقدند دانند،مي لبنان خاک به حمله در اسرایيل تشویق در بوش دولت کليدي عامل را
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 واشنگتن راهبردهاي از که ـ را خود خاص هايسياست و دالیل اسرایيل، حاکم گرايراست احزاب

 .دارند خاورميانه در جنگ و برخوردها خصوص در ـ است مستقل کامالً

 

 ایاالت به اسرایيل دولت نظامي و اقتصادي و سياسي العاده فوق وابستگي و شواهد همه این با اما

 مثال، عنوان به. دهد روي واشنگتن سبز چراغ بدون توانستنمي هرگز لبنان اخير جنگ متحده،

 در ميالدي، 1879 سال در لبنان خاک نظامي اشغال جریان در توانست کارتر جيمي پرزیدنت

 غربي کرانه از خروج به وادار را هاآن و دارد باز کار این از را اسرایيل ارتش اول، روزهاي همان

 دولت مقابل، در اما. نماید اسرایيل مرزهاي شمال در باریکي نوار حاشيه در استقرار و ليتاني رود

پي با اسرایيل دولت که بودند دمعتق کنگره، نمایندگان گراي راست اکثریت با همراه بوش جورج

 از نظر صرف  ـ نامحدود ايدوره در خاورميانه منطقه در آمریکا دولت« کثيف نقشه» گيري

 تأمين جهت در عمالً ـ اسرایيل امنيتي هايپایه و سياسي مشروعيت بر اقدامات این منفي تأثيرات

 .نهاد خواهد گام متحده ایاالت منافع

 

 

 اخليد هايسياست تأثيرات

 نظامي و سياسي راهبردهاي ریزان برنامه اخير، جنگ در اسرایيلي ارتش موفقيت عدم به توجه با

 زیادي هايتردید یا ایران به هوایي حمله طرح احتمالي هايموفقيت مورد در متحده، ایاالت

 ذشتهگ تاریخي وقایع از بوش دولت گيريدرس عدم احتمال تواننمي حال، هر به. اندشده روبرو

 هيچ»: بود گفته چنين هرش به آمریکا اطالعات بخش سابق مدیران از یکي. گرفت نادیده نيز را

 با. نمایند اتخاذ درست تصميمي مسأله، این مورد در بتوانند چني و رامسفلد که ندارد وجود راهي

 برنامه رب چنانهم و اندشده موفق که کنندمي اعالم هاآن حوادث، و خاک و گرد کردن فروکش

 «.نمود خواهند پافشاري ایران خاک به حمله

 

 به اهللحزب عليه جنگ در اسرایيل که کرد اعالم بوش پریزیدنت آگوست، 14 در ترتيب بدین

 .است یافته دست پيروزي

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 نشانگر لبنان، عليه اسرایيل جنگ و بوش دولت هايسياست از کنگره دموکرات نمایندگان حمایت

 و سنا مجلس دو هر. گرفت خواهد نادیده را سليم عقل و تاریخ متحده، ایاالت گردی بار که است آن

 بر اسرایيل، ارتش نظامي حمالت که معتقدند بوش، دولت هايسياست از جانبداري با پارلمان

 زیر وحشيانه نابودي منطق، این با. است داشته انطباق ملل هايسازمان منشور و الملليبين قوانين

 توسط مرزي کوچگ حادثه یک دليل به دموکرات، کوچک کشور یک نظامي غير شهري هايساخت

 رود، شمار به خود از دفاع جهت در قانوني اقدام یک تواندمي نفره، 3111 نظامي شبه گروه یک

 و بيشتر نظامي نيروهاي با و تربزرگ کشوري نيز ایران خاک به متحده ایاالت حمله تردیدبي لذا

 به خود از دفاع در قانوني اقدام یک عنوان به اسرایيل، حمله همچون تواندمي ـ ترتوجه قابل

 .رود شمار

 

 شوند،مي حمایت ليبرالي هايگروه چنين سوي از که ايسياسي اقدامات هايکميته که، این شگفت

 از خویش طرفداري که چنانهم ،«تغيير براي اقدام» و« صلح اقدام» ،moveon.org نظير

 جنگ از را خویش جانبداري که کنگره انتخاب نامزدهاي این مجدد انتخاب حتي یا و بانتخا

 ادامه اند،نموده اعالم الملليبين قوانين همه نقض وجود با لبنان عليه اسرایيل ارتش آمریکایي

 جهت در و ایران عليه متحده ایاالت جنگ براي آزموني را اخير جنگ آنان عالوه، به. دهندمي

 .نمایندمي ارزیابي اسرایيل قانوني منافع تأمين

 

 اسرایيل دولت آمریکایي جنگ با اخير، وقایع با همزمان که کساني حتي متاسفانه دیگر، سوي از

 .ندارند تردیدي اسرایيل منافع حفظ مورد در اند،نموده مخالفت لبنان در

 

 کساني سوي از اعتراضات دامنه دهالعافوق افزایش رغم علي که نمود اذعان باید نتيجه عنوان به و

 بخت دانند،مي ناپسند امري ايزمينه هر در واشنگتن توسط را اسرایيل از مضحک استفاده که

 .برود بين از خطرناک و اخالقي غير سياست این که دارد وجود اندکي

 

 

 :هانوشتپي
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1 .Stephen Zones، و صلح العاتمط هايبرنامه کرسي صاحب و سياسي علوم رشته استاد 

 «خارجي سياست» نشریه خاورميانه بخش سردبير و فرانسيسکو سان دانشگاه در عدالت

 www.Commondreams.org: منبع
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  ادیان ميان روابط و جدید پاپ:عنوان

  

 بر مشرف که استودیوهایش از یکي در زنده وگویيگفت انجام حال رد شيکاگو رسمي رادیو

 وقتي بود، من با مسيحي ـ اسالمي روابط و ميانه در ازمسائل برخي پيرامون ميشيگان دریاچه

 بر و شد وارد داشت، دست به ايبرگه که حالي در استودیو، اتاق شيشه پس از کارمندان از یکي

 کاردینال دریافتم، لحظه آن در. «رایتسنگر»: بود نوشته را کلمه یک فقط درشت خطي با آن روي

 مردي عنوان به را او جهان که است شده انتخاب دوم پولس یوحنا جانشين عنوان به آلماني

 مجري. داد دست از مختلف عقاید و ادیان پيروان ميان تفاهم و وگوگفت مدعي و روشنفکر

 سؤاالتي ایراد به فوراً و ماند باز خاورميانه سائلم پيرامون خویش وگويگفت از آمریکایي

 ...آورد روي جدید پاپ پيرامون

 

 

« األدیان بين الحوار» نشریه در اي مقاله در لبناني، معروف تحليلگر و نویسنده سماک، محمد دکتر

 مشرف که استودیوهایش از یکي در زنده وگویيگفت انجام حال در شيکاگو رسمي رادیو نوشت،

 وقتي بود، من با مسيحي ـ اسالمي روابط و ميانه در ازمسائل برخي پيرامون ميشيگان ریاچهد بر

 بر و شد وارد داشت، دست به ايبرگه که حالي در استودیو، اتاق شيشه پس از کارمندان از یکي

 کاردینال دریافتم، لحظه آن در. «رایتسنگر»: بود نوشته را کلمه یک فقط درشت خطي با آن روي

 مردي عنوان به را او جهان که است شده انتخاب دوم پولس یوحنا جانشين عنوان به لمانيآ

 مجري. داد دست از مختلف عقاید و ادیان پيروان ميان تفاهم و وگوگفت مدعي و روشنفکر

 سؤاالتي ایراد به فوراً و ماند باز خاورميانه مسائل پيرامون خویش وگويگفت از آمریکایي
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 :آورد روي جدید پاپ پيرامون

 

  اسالم؟ جهان در ویژه به شود،مي استقبال جهان در وي از چگونه

  است؟ داشته را خاورميانه مذهبي مراجع با روابط برقراري يپيشينه او آیا

  چيست؟ مسيحيت به مربوط مسائل و امور پيرامون عربي کليساهاي موضع و دیدگاه

 

 دادن پوشش جهت زیادي بسيار توجه آمریکا رسانيطالعا و تبليغاتي هايدستگاه که بود طبيعي

 زندگي در و نمایند مطبوعاتي یا و رادیویي یا و تلویزیوني بُعد از چه پاپ انتخاب حوادث و وقایع

 برداريبهره جهت فشار اهرم عنوان به آن از بتوانند که باشند چيزي هر دنبال به جدید پاپ

 از ايصفحه بر امر این اندرکاراندست که بود طبيعي چنينمه. نمایند استفاده مذهبي یا سياسي

 برنایي و بالغ جوان زمان آن در رایتسنگر ژوزف که هنگامي یابند، دست دوم جهاني جنگ ایام

 که پيوست، 1841 سال در هيتلري جوانان سازمان به برادرش همراه به او هنگام آن در. بود

 نازیسم يدوره در پدرش چنينهم. بود آلماني جوان هر ايبر اجباري و الزم امري آن به پيوستن

 . بود کار به مشغول پليس عنوان به

 

 نوشت کرد، مننتشر 1897 سال در را آن که اشخصوصي و شخصي خاطرات در رایتسنگر اینکه با

 چون نياورده، دوام چندان سازمان به پيوستنش و نبوده نازیسم همراه و همگام زمان آن در او که

 ملزم را او و برنداشتند دست او از نازي مقامات اما شد، خارج سازمان این از الهوت تحصيل براي

 یگان در خدمت وارد او دليل همين به. نمودند جنگ اواخر در نظامي نيروهاي به پيوستن به

 و سازنده يکارخانه از و بود دبليو.ام.بي يکارخانه از مراقبت به موظف که شد هوایي پدافند

 در وي از چنينهم. شد تبدیل جنگي هواپيماهاي موتورهاي توليد کارخانه به ماشين يتوليدکننده

 . شده استفاده نظامي هايکانال حفر

 

 نيروهاي که بود آلماني نظاميان از یکي رایتسنگر خورد، شکست هيتلري آلمان که هنگامي

 آلمان شکست حوادث و وقایع دهنده انتقال تا گرفت« سمبليک» هایيعکس آنها از آمریکایي

مي تأکيد خویش خاطرات در رایتسنگر اما! باشد متحده ایاالت به هاآمریکایي پيروزي و نازي
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 چه ولي. بود هراس در خود اقوام این از خویش زندگي در و کرد فرار آلمان ارتش از او کندف

 دایر پدرش مزرعه در نظامي هيپایگا آمریکا، نظامي نيروهاي که این ترتوجه قابل نکته بسا

 ارتش سربازان از یکي او دریافتند، و شدند آشنا او با آمریکایي سربازان که هنگامي و کردند

 زندان از. کردند آزاد سپس و زنداني هفته چند براي و کرده بازداشت را او است، بوده آلمان

 از پس و نماید دنبال را خویش تالهو تحصيل تا شد منتقل مونيخ به رایتسنگر هاآمریکایي موقت

 و کليسا: تزاو موضوع آورد، دست به روم از الهوت رشته در را خویش دکتراي مدرک توانست، آن

 . بود وگوستين سنت يعقيده در خدا خانه و ملت

 

 قبال در معروفش تعصب و افراط پس در دارد، ریشه کاتوليکي الهوت در آدمي فرهنگ بسا چه

 این از برخي تا شود باعث هستند، آن بيانگر دیگر کليساهاي که الهوتي هايتالش و اجتهادها

جنبش و هاحرکت صرفاً  را آنها و نمایند تجرید اشانکليسایي ویژگي و خصوصيت از را کليساها

 را آن که معروفش يوثيقه در ویژه به بود، کرده نيز پيشين چنانکه کند، قلمداد غيرکليسایي هاي

 جهان در شدت به زمان آن در و کرد تقدیم و ارائه 1882 سال در دوم پولس یوحنا راحل پاپ به

 از واتيکان در سمت این به خویش انتصاب جشن در وي اینکه توجه قابل نکته اما. شد افکن طنين

 کریستال» رئيس شولر، رابرت کشيش جمله از آمریکا انجيلي کليساهاي رهبران از تعدادي

 جهان در آمریکایي و انجيلي معروف سيار کليساهاي از یکي که کرد دعوت سآنجللس« کاتيدرال

 این دليل وي. کندمي پخش جهان سراسر براي تلویزیوني هایيبرنامه ماهواره وسيله به و است

 پاپ مواضع و هادیدگاه به آمریکا انجيلي کليساهاي رهبران چون کند،مي عنوان اینگونه را دعوت

جنسهم مواج از ولد، و زاد محدودیت و کنترل جنينسقط چون مسائلي و ورام قبال در جدید

 از هااین و هستند همگام و همراه آن با و دارند توجه کليساها براي زن کاهنان انتخاب و بازان

  جمله

 در جدید پاپ که نيست شک و داشت بسيار تأکيد را آنها رود در راحل پاپ که بود اموري و مسائل

 . باشد ترمتعصب نهزمي این

 

 از آن در و نوشت جهان سراسر کاتوليک هاياسقف براي اينامه رایتسنگر کاردینال گذشته سال در

 بازيجنسيهم و جنينسقط حامي که مدارانيسياست از پشتيباني و حمایت از خواست ایشان
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 خویش ينامه در چنينهم. آورد شمار به شيطاني اعمالي را اعمال این و بکشند دست هستند،

 از را هاکاتوليک و کرد تلقي کليسا عليه ايتوطئه را کاهنانه مجالس در زنان انتصاب درخواست

 زنان ميان اختالف ایجاد باعث که چرا داشت، برحذر بود، ناميده« زنانه رادیکاليسم» را آن آنچه

 و زن تعالي و تکامل بر اراستو واحدي عنوان به خانواده اساس و پایه و ستون به و شده مردان و

 ـ علمي تحقيقات قبال در او دیدگاه دیگر، اخالقي مسائل جمله از آن از غير. کرد وارد ضربه مرد

 . کرد پيدا ارتباط غيره و اعضا کاشت و بنيادي هايسلول با که بود پزشکي

 

. بود مذهبي رتبشي و تبليغ مسئله بود، کاردینال توجه مورد که ترحساس و ترمهم موضوع اما

این و هستند گسترش حال در مرکزي و جنوبي آمریکاي کشورهاي در سرعت به انجيلي کليساهاي

 نشان آمارها. شوندمي تلقي جهان در کاتوليک بشري گنجينه که آیندمي شمار به کشورهایي ها

 هاکاتوليک و شوندمي انجيلي جنوبي آمریکاي در تنهایي به کاتوليک هزار هشت روزانه دهد،مي

 ني اسالم که است حالي در این. هستند مواجه آفریقا و آسيا در هاانجيلي فشرده و شدید رقابت با

 در سؤالي عالمت بُعد این از. است پراکندگي و انتشار حال در قاره دو این در مسيحيت کنار زدر

 به مسلمانان با ابطرو و اسالم قبال در شانزدهم بندیکت جدید، پاپ هايدیدگاه و مواضع قبال

 کليساهاي مسيحيان از و یهود از مهر و محبت با خویش انتصاب سخنراني در وي. آیدمي وجود

 فقط و راحل پاپ برخالف نکرد، مسلمانان یا اسالم به اياشاره اما. گفت سخن رویيگشاده با دیگر

 . کرد فااکت عقاید، این کردن مشخص بدون دیگر، عقاید به مؤمنان کلي عبارت به

 

 سپتامبر یازده از پس که داشت شعاري دادن سر در مهمي جایگاه دوم، پولس یوحنا راحل، پاپ

 روي دو را تروریسم و اسالم و شد سرداده واشنگتن و نيویورک به تجاوز جنایت نتيجه در و 2111

 نه يحيمس ـ اسالمي روابط به گرانقدري خدمت خویش اقوام این با وي. آورد شمار به سکه یک

 دایر روم، شمالاسيزي، شهر در را هاآن واتيکان که. نمود نيز اروپا در بلکه اسالم، جهان در فقط

  دهد؟مي ادامه را راسلت این شانزدهم بندیکت جدید، پاپ آیا اما. کرد

 

 بندیکت پاپ نام تا کرد انتخاب( قدیس التين زبان به) بندیکت را خویش پاپي نام رایتسنگر

 وقوع مانع شده قيمت هر به کرد، تالش 1822 تا 1814 هايسال بين که دارد نگه زنده را پانزدهم
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 که اروپاست مسيحي هویت احياي است جدید پاپ توجه مورد آنچه اما. شود اول جهاني جنگ

 مسيحي هویت ذکر مخالف پارچهیک اروپاي اساسي قانون مثل در و بود راحل پاپ ميل برخالف

 جدید پاپ کليساها به رفتن کاهش و اروپا در المذهبي گسترش و انتشار با. بود روپاا اتحادیه براي

 که است مانعي این که حالي در. بدمد اروپایي جوامع در را مسيحيت روح که دارد بسياري تالش

. سازدمي متحده ایاالت در که اروپا در تنها نه کاتوليکي ـ ليبرالي هايجنبش مقابل در را آن

 رسوایي از پس و دهندمي تشکيل را واتيکان مالي حمایت اصلي منبع آمریکا هايککاتولي

 خواهان که رسيد گوش به صداهایي شدند، متهم آن به آنجا کاهنان از برخي که جنسي تجاوزهاي

 دوم پولس یوحنا واتيکان در شنوایي گوش صداها آن اما. بود کاهنان ازدواج به بخشيدن رسميت

 فرهنگ به توجه با مرد این. نيابند نيز شانزدهم بندیکت واتيکان در رود،مي ظارانت و نيافتند

 نشينيعقب خویش اعتقادي و ثابت اصول از رسدنمي نظر به اشمذهبي تعهد و التزام و الهوتي

  یا کند

 یاناد و اعتقادات نظر تجدید غيرقابل و ثابت اصول این جمله از بسا چه و نماید نظر تجدید آنها در

 . باشد دیگر

 

 در هم تير یک که این با دارد، بسياري انتظارات او از و دارد نظر زیر را پاپ بسيار توجه با جهان

 .ندارد ترکش

 

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  صهيونيستي مسيحيت مخالف کليساهاي:عنوان

  

 نيز مخالفاني هاآن متحده، ایاالت در صهيونيست مسيحيان حد از بيش اثرگذاري و قدرت رغم به

 این ضد هايگيريموضع که دارند وجود آمریکا در بسياري مسيحي کليساهاي. دارند آمریکا در

 .دهندمي هشدار آن از خارج و متحده ایاالت داخل در آن خطر به نسبت و دارند جریان

 و حاکميت هيچ یهودیان»: گفت بالفور بيانيه بر شرحي در پانزدهم پندیکت پپا 1817 سال در
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 . ندارند( فلسطين) مقدس سرزمين بر مالکيتي

 

 نيز مخالفاني هاآن متحده، ایاالت در صهيونيست مسيحيان حد از بيش اثرگذاري و قدرت رغم به

 این ضد هايگيريموضع که دارند وجود آمریکا در بسياري مسيحي کليساهاي. دارند آمریکا در

 . دهندمي هشدار آن از خارج و متحده ایاالت داخل در آن خطر به نسبت و دارند جریان

 

 

 صهيونيستي مسيحيت برابر در انجيلي کليساي موضع

راه از و شمرده نادرست و مردود را صهيونيستي مسيحيت امریکا، متحده ایاالت در انجيلي کليساي

 گروه 34 که مسيحي کليساهاي ملي شوراي اطالع به جریان این با را خود لفتمخا و گوناگون هاي

 . است رسانده دارد، عضو ميليون 41 حدود و

 

 ليبرال هايانجيلي که است اساس این بر صهيونيستي مسيحيت با برخورد براي شورا این استراتژي

 جذب کنند،مي رد کليسا در ار الهوتي صهيونيسم و اندمقدس کتاب اللفظي تحت تفسير مخالف که

 نام به خود هايمجله طریق از است توانسته شورا این بقبوالند هاآن به را خود آراي و کند خود

 برقرار ارتباط هاآن از زیادي شمار با« مصلح» و« قيّمان» ،«هابحران و مسيحيت» ،«مسيحي قرن»

 با صهيونيستي مسيحيت با الفشمخ هايگيريموضع کردن هماهنگ از شورا این البته. کند

 کليساي شيخيه، کليساي مانند. است نبوده غافل اند،رأيهم آن با مسئله این در که دیگر کليساهاي

 .اسقفي کليساي و معمداني مند،روش

 

 

 صهيونيستي مسيحيت برابر در کاتوليکي کليساي موضع

 نبوده، دور صهيونيستي مسيحيت با مخالفت جریان از تنها نه متحده ایاالت در کاتوليک کليساي

 1987 مي ماه در. است کرده مخالفت اعالم آن با پيش سال 111 حدود از یعني زود، بسيار بلکه

 بر سيطره براي مسيحي دیني مجوزهاي و هابهانه دنبال به جریان این که شد متوجه کليسا این

 : کرد بيان آن در و صادر ايبيانيه کليسا این بنابراین، فلسطين،
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 معبد دوباره طریق این از و باشد اسرایيل حکومت مرکز که این براي قدس بازسازي شکبي

 مردمان عامه است، فرموده مسيح. است تناقض در مسيح خود هايبينيپيش با شود، ساخته سليمان

 ندخواه قدس در مردمان، آن دوران پایان تا یعني آخرالزمان تا( مسيحيان غير و یهودیان غير)

 . بود

 

 واتيکان. داشت متحده ایاالت در کاتوليک کليساي گيريموضع با مشابه گيريموضع نيز واتيکان

 و هاآن سياسي هايتالش با مخالفت به و کرد ردّ را صهيونيستي مسيحيت هايدیدگاه و اندیشهها

 و پرداخت دیانیهو براي ملي و قومي وطن یک برپایي براي یهودي صهيونيسم با هاآن پيمانيهم

 صهيونيستي مسيحيت دعاوي که، دانست این را خود مخالفت علت واتيکان. دانست نادرست را آن

مي شرقي مسيحيان به رساندن زیان باعث این و است تضاد در مسيحيت روح و مقدس کتاب با

 .آورند وجود به فلسطين در( یهودي) دولتي شوند موفق هاآن اگر ویژه به شود،

 

 و حاکميت هيچ یهودیان»: گفت بالفور بيانيه بر شرحي در پانزدهم پندیکت پاپ 1817 سال در

 . ندارند( فلسطين) مقدس سرزمين بر مالکيتي

 برپایي آن در و فرستاد متحد ملل سازمان به رسمي یادداشتي واتيکان، ،1822 مي ماه پانزدهم در

 در پاپ است ممکن غير: داشت اظهار و ردک انتقاد فلسطين در یهودیان براي ملّي و قومي وطن یک

 جانشين که نيز دوازدهم پيوس پاپ. شود قائل آنان براي حقي یا بدهد امتيازهایي مورد این

 . داشت مشابهي گيريموضع مورد این در شد، پانزدهم پندیکت

 

 تغييري آن، از پس. داشت ادامه 1849 سال در اسرایيل حکومت برپایي زمان تا مخالفت این

 توانستند یهودیان، که بود زماني آن و آمد وجود به کاتوليکي کليساي گيريموضع در الهوتي

 با مبارزه خاطر به خاورميانه در وجودشان که کنند قانع را« کاتوليک کليساي» بزرگ دیني مردان

 . است آن گسترش از جلوگيري و الحادي کمونيسم

 

 ادامه نيز آمریکا کاتوليک جمهوررئيس اولين کندي جان زمامداري زمان در گيريموضع این

. کردمي همراهي راه این در را او بود، کمونيسم دشمن و مخالف شدیداً که کاشنگ اسقف. داشت
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 جهان نه باشند، کمونيسم ضد متحده ایاالت واقعي پيمانهم توانندمي یهودیان که دریافت او

 .اسالم

 

 کاتوليکي هايسازمان ها،آن ميان اختالف و کليساها يهاگيريموضع سد در شکستگي این از پس

 و یهودي کشور یک برپایي مورد در واتيکان الهوتي هايگيريموضع تغيير خواهان بسياري

 . شدند فلسطين به یهودیان بازگشت

 و نبوده، اسرایيلي حکومت یک برپایي مخالف که دیگري کاتوليکي هايسازمان این، کنار در

 .شود رعایت و حفظ نيز هافلسطيني حقوق آن کنار در که ودندب آن خواهان

 

 

 صهيونيستي مسيحيت قبال در ارتدوکس کليساي گيريموضع

 کليسا این. کرد اعالم صهيونيستي مسيحيت با را خود مخالفت متحده ایاالت در ارتدوکس کليساي

 از بيگانه الهوتي دگاهدی یک القاي دنبال به صهيونيستي مسيحيت جریان که بود باور این بر

 نه است سياسي جریان، این اهداف که بود باور این بر کليسا این. است مسيحيان ذهن در مسيحيت

 . است خاصي حکومت منافع به خدمت جهت در هااین همه نتيجه در و دیني

 

 

  خاورميانه کليساهاي شوراي

 دالیل به شورا آن: گفت باید ریان،ج این مقابل در خاورميانه کليساهاي گيريموضع مورد در اما

 . بود صهيونيستي مسيحيت مخالف انساني و سياسي دیني،

 از سوءاستفاده و ابزاري استفاده به متهم را صهيونيستي مسيحيت خاورميانه، کليساهاي شوراي

 و کشور یک تأسيس دانستن مقدس براي تالش جهت در مسيحيان احساسات با بازي و مقدس کتاب

 1896 آوریل ماه در که ايبيانيه در را این و دانست آن، هايسياست دادن جلوه مشروع و قانوني

 . کرد بيان نمود، صادر

 : کرد بيان گونهاین را جریان این با مخالفت علت شورا این کل دبير گریگور، ریاض کشيش

 اسفار و هاوشتهن برخي تحریف در آن زیرا ندارد مسيحيت به ارتباطي هيچ صهيونيستي، مسيحيت ?
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 . است مقدس کتاب

برنامه عرب مسيحيان ویژه به مسيحيان عموم ضد بر که است ايتوطئه صهيونيستي، مسيحيت ?

 و درگيري هايطرح و شود اسالم و مسيحيت وگويگفت طرح شکست باعث تا است شده ریزي

 مانع دنبال به واقع در طرح این. شود توجيه مسيحيت و اسالم ویژه به ادیان جنگ و هاتمدن جنگ

تفرقه هاآن ميان خواهدمي و است عرب جهان در مسيحيان و مسلمانان زیستيهم براي تراشي

 .شود جنگ باعث و کند افکني

 

 

 ارتدوکس روم کليساي موضع

 به صهيونيستي مسيحيت با نيز کليسا این. نبود مستثني قاعده این از نيز ارتدوکس روم کليساي

 روم پطریک حنا، عطاءاهلل پدر. کرد اعتراض نيز آن گذارينام به حتي و تپرداخ مخالفت

« مسيحيت مدعي شده صهيونيست هايگروه» را آنان باید که کردمي اصرار قدس در ارتدوکس

 .ناميد

 

 از بسياري ميان بسياري تناقضات داشت، اعتقاد که کردمي مخالفت جریان این با دليل این به او

 دارد؛ وجود صهيونيسم اصول با یکدلي و دوستي آرامش، صلح،: مانند مسيحيت اساسي مفاهيم

 شيطاني پليد کارهاي به زدن دست و گرایيقوم و نژادپرستانه هاياندیشه پایة بر صهيونيسم زیرا

 بيشتر که است جریاني صهيونيستي مسيحيت بنابراین. است استوار نادرست هايطرح پيشبرد براي

 . است نزدیک صهيونيستي یهودیت به چيزي هر از

 

 که است اهدافي شد، صهيونيستي مسيحيت از ارتدوکس روم هراس و ترس افزایش باعث که چيزي

 هايریشه هویت، از هاآن ساختن جدا براي تالش و خود به شرقي مسيحيان جذب از، عبارتند

 . مسيحيت براي تبليغ شعار از استفاده با شانملّي مسائل و شرقي

 

 مسيحيت با خود مخالفت در هاآن شودمي باعث چهآن کند،مي تأکيد ارتدوکس روم چنينهم

 اعتقاد هاآن که است این دهند، ادامه آن با خود مخالفت به و باشند ترقدمثابت صهيونيستي
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 بدین تا. کنندمي تفسير و تأویل را مقدس کتاب دیني غير و سياسي بعد از هاصهيونيست دارند؛

 آنان آن از فلسطين که بقبوالنند مردم به و کنند توجيه را اطرافيان به حمله و جنگ اشغال، سيلهو

 .ندارند حقي آن در دیگران و است

 

 : منابع

 استغالل المقدس، الکتاب استعمال في مأساة صهيوأميریکيه؟ أم صهيونية الصهيونية، المسيحية. 1

 . جرجور ریاض القس الکدتور صهيونية؛ دولة انشاء في الدینية المشاعر
http.//www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-waha-44.htm 

 166-148 ص السماک، محمد المسيحية، الصهيونية المسيحية، الصهيونية مواجهة في. 2

 .2114 عام ،4 ط دارالنفائس،

----------------------------------------------
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  1-شناسانشرق و شناسيشرق:عنوان

  

  الویري محسن دکتر المسلمين و االسالمحجت: با وگوگفت

 

 :اشاره

 و ایران تمدن تاریخ رشتة در دکتري مدرک داراي الویري محسن دکتر المسلمين و االسالمحجت

 صاحب از و کشور در يعتش تاریخ رشته اساتيد و گذارانپایه از دانشگاه، علمي هيأت عضو اسالم،

 متعددي پژوهشي آثار کنون تا ایشان از. است اسالمي تمدن و تاریخ حوزة پژوهشگران و نظران

 مطالعات عنوان با است کتابي هاآن آخرین که است شده منتشر و تدوین یادشده هايزمينه در

 . غرب در اسالمي
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 و شرق بنديتقسيم مبناي گفت، توانمي ماست، معاصر نگاه همان که تاریخي غير نگاه یک در

 شده پذیرفته بنديتقسيم یک این. است سياسي ـ جغرافيایي حداکثر یا سياسي مبناي یک غرب،

 تحول یک واژه این که بينيممي تاریخي نگاه یک در ولي. نيست تردید و بحث محل خيلي و است

 براي تفکيک ترینقدیمي. است بوده این از غير گذشته در غرب و شرق از ما تلقي و داشته معنایي

 توانيممي را هایينمونه هم بعد هايدوره در و گرددبرمي کهن بسيار دوران به شرق و غرب تقسيم

 ناميده شرق بود خورشيد طلوع جانب در که آنچه هر مبهم شکلي به دور هايگذشته آن در. ببينيم

 نگاه بر افزون تاریخي هايگذشته در البته. غرب آن، غروب جانب در آنچه هر و شدمي

 خواهيم صحبت اشدرباره دیگري فرصت در که جستجوست قابل هم فرهنگي نگاه یک جغرافيایي

 معيار کردم ذکر که طورهمان کجاست، مرز راستي به که جغرافيایي نگاه این مصادیق در اما. کرد

 عرضه مشخص معيار یک انديدهکوش مورخان از برخي وجود این با. است نداشته وجود مشخصي

 ناميده غرب و شرق بين فاصل حدّ  عنوان به« دِن» رود نام به رودي هانوشته برخي در مثالً کنند؛

. شدمي خوانده غرب آن چپ سمت و شرق مدیترانه،  دریاي راست سمت دیگر نظر در. است شده

 مناطق همان سر بر اختالف بغر و شرق مسئلة دربارة همواره. نيست کلي و عام قاعده این ولي

سرزمين که نداشته تردید کسي حال عين در. کند جدا غرب از را شرق بوده قرار که بوده مرزي

 سر بر اختالف. غرب در اروپایي هايسرزمين و دارند قرار شرق در ژاپن و چين و هند مثل هایي

 مراکش مثل را کشورهایي نيدک نگاه که را مدیترانه دریاي حوالي در اآلن. است غرب و شرق مرز

 و گرفته قرار مدیترانه دریاي غربي اليه منتهي در تقریباً و مدیترانه دریاي جنوب در که بينيدمي

 در که بينيدمي را« بالکان» حوزة کشورهاي برخي مقابل در و آیندمي حساب به شرقي کشور

 جزء ولي، تراندشرقي ليخي« مراکش» کشور به نسبت و گرفته قرار مدیترانه دریاي شمال

 هنوز بشود انجام ریاضي دقت با که مشخصي مرزبندي آن لذا. شوندمي خوانده غربي کشورهاي

 عمدتاً اآلن و بوده جغرافيایي و اقليمي بندي،تقسيم مالک قدیم در خالصه طور به. ندارد وجود

 امروز بشر که است این تاس سياسيـ  جغرافيایي مبناي یک امروز مبناي کهاین علت. است سياسي

 که ابهام این. داشت خواهد بعداً که است مشکالتي از خروج براي روشن مبناي یک اتخاذ نيازمند

دولت بنديتقسيم. باشد آفرینمشکل تواندمي که است ابهامي کجا، غرب و کجاست شرق باالخره

 در همه این با. است مشخص بنديتقسيم یک نيازمند آن مانند و سياسي و تجاري روابط در و ها
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 براي روشن مبناي یک اتخاذ و مشکالت از خروج رویکرد با که کنوني جغرافياي بنديتقسيم همين

 و شرق تعریف سنتي دیدگاه پاي ردّ ما و نرفته کنار کامالً  تاریخي نگاه شده، اتخاذ روابط تنظيم

 . ببينيم توانيممي هم خودمان هايبنديتقسيم در حتي را غرب

 

 

 

  چيست؟ در غرب و شرق فرهنگي هايتفاوت 

سياحت. است بوده توجه و عنایت مورد همواره که است مباحثي جمله از هم غرب و شرق تفاوت 

 نامةسياحت هم او نامةسياحت و داشته شرق به سفري او که اندداده نسبت« فيثاغورث» به را اينامه

 که داشتم زرتشت با وگویيگفت من که جاآن در. ستا شده ترجمه هم فارسي به که است شرقي

 رسند،نمي وفاق نقطة به هاآن چون. نرسيدیم هم با وفاق به و روشن نقطة یک به وگوگفت از بعد

مي زبان بر را ايجمله فيثاغورث به خطاب زرتشت اندداشته هم با که وگوهایيگفت آن اساس بر

 اينشانه و بياید حساب به قدیم دوران از غرب و شرق گيدوگان دهندة نشان تواندمي که آورد

 ما دارم، قبول را خاور تعليم من باش، مشغول باختر آموزش به تو»: گویدمي. باشد بحث این براي

 حوزة در تمدن، دو فرهنگ، دو بين دوگانگي یک نماد این و. «کرد خواهند محاکمه آیندگان را

 در حتي را تفاوت و تمایز بحث همين. است معرفتي حوزة دو مبگویي توانيممي حتي و جغرافيایي

 و اقليمي و محيطي مسائل به را تفاوت و تمایز این علت ارسطو. بينيممي هم ارسطو آثار

 است، درخشان آفتاب و گرم هوا  عمدتاً  شرقي مناطق در چون گویدمي و زندمي پيوند جغرافيایي

 رشد هاشرقي در جنگي صفات حال عين در و. است شده زندگي خود و زندگي وسایل رشد موجب

 زیادي رشد زندگي نيست، درخشان آفتاب و است ابري عمدتاً هوا چون غرب، در ولي است نکرده

 را تمایز عامل او. است داشته رشد هایوناني عمدتاً و هاغربي در آوريجنگ هايخصلت اما نکرده

 روحية به رسيدن در را هاتفاوت و تمایزها این ادیقمص و گرداندبرمي اقليمي هايتفاوت به

 .است کرده محدود جنگاوري

 

 فقط و نيستم داوري مقام در جااین من. است درنگ و تأمل به نيازمند حتماً  هاداوري این از یک هر

 که جلوتر حتي. کرد جستجو شودمي کجاها در را حوزه دو این تفاوت که کنم اشاره خواهممي
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 دليل طور این برخي: دارد وجود موضوع این به نسبت دیدگاه دو هم، معاصر دوران در بيایيم

 همان هاآن ناپذیرآشتي هاياختالف و غرب و شرق بين ناسازگاري و تمایز علت که اندآورده

مي زندگي در که مطلوبي کمال و دارد جهان این در آدمي که است مأموریتي و آدمي رفتار

 پيرامون محيط و خودش خداي و خود رابطة به او نگاه خودش، به انسان نگاه اصوالً یعني جوید؛

 واقع در. غرب  عنوان به چيزي و بگيرد شکل شرق عنوان به چيزي که شودمي موجب خودش

 و تمایز این دیگر برخي. است غرب و شرق بين اختالف بروز اصلي عاملي ،«بينيجهان» در اختالف

 اندیشه نظام و است فلسفي و عقلي غرب، در تفکر شيوة که دانندمي« دیشهان شيوة» در را قضاوت

 گرایيعقل به هاغربي تمایل و اشراق به هاشرقي تمایل این یعني. عرفاني عمده طور به شرق در

. است شرق و غرب بين تمایز وجه باشد، هم معرفت کانون بتواند که یافته صيقل دل منهاي محض

 عامل توانيمنمي روي هيچ به غرب و شرق بين تمایز در چند هر. دارد وجود عاًواق دیدگاه دو این

 . داد قرار نظر مورد باید هم را دیگر عوامل اما بگيریم نادیده را جغرافيایي

 

 در بزرگ انبياي تمام بعثت تقریباً . انبياست بعثت مسئلة غرب و شرق تمایز وجوه از  دیگر یکي

 . است نبوده انبيا بعثت ستگاهخا غرب و بوده شرق منطقة

 

 و هستند شرقي یکسره هاکانون این گفت توانمي. است تمدني هايکانون بحث هم دیگر موضوع

 خاص تمدن یک که رنسانس دوران و معاصر دوران جز. اندبوده شرقي یکسره هم ساز تمدن اقوام

 .است غربي معاصر تمدن اسمش که گرفت شکل

 

 کرده  بروز مختلف هايشکل در که است شرق گرایيقدسي نوعي غرب، و قشر هايتفاوت دیگر از

 به گريقدسي این غرب در هم رنسانس از پيش تا البته. ندارد وجود آن مانند غرب در که است

 گستردگي و داري معنا و یکپارچگي و انسجام آن به نه هم باز ولي داشت حضور مختلفي هايشکل

 کرد ذکر غرب و شرق براي توانمي که است هایيتفاوت هااین. شودمي دیده شرق منطقه در که

 داشته توجه هاتفاوت این به تاکنون دیرباز از هم دیگران که کردم اشاره عرایضم مقدمة در ولي

 .اند
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 کند؟مي دنبال را اغراضي چه و چيست پي در شرق شناسایي از غرب 

 ما اگر که معنا این به. کنيم نگاه موضوع به تاریخي دیدگاه یک از باید ناچار به هم باز جااین در 

 نوع یک بگيریم نظر در مسلط، گفتمان و پارادایم و حاکم غرض عنوان به را غرضي یک دوره درهر

شرق مفهوم تبيين به شما پرسش پاسخ از بخشي البته. دارند همدیگر با ترتّب و تاریخي توالي

مي عرض تذکر باب از فقط و کنممي نظرصرف آن از من که دگردبرمي« استشراق» نه و شناسي

 متفاوت معناي دو مستشرقان خود نزد« Orientalism» و« شناسيشرق» ،«االستشراق» که کنم

 شامل برگردد شرق به را چه آن هر یعني است آن عام معناي به استشراق مفهوم مفهوم، یک دارد،

 شناسيشرق قلمروي در هااین تمام و شناسي،ایران اسي،شنژاپن شناسي،چين بنابراین شود؛مي

. است« شناسي اسالم» با مترادف تقریباً  که دارد هم اخص مفهوم یک شناسيشرق.  گيردمي قرار

 یعني« مستشرقون» مدخل جاآن در ليدن، به معروف  اسالم دائرةالمعارف  دوم ویرایش در مثالً

  هاآن ولي ندارد اسالم دائرةالمعارف  با چنداني ربط  ظاهراً  مدخل این. بينيممي را شناسانشرق

 از ما اگر. است غرب در شناساناسالم معني به مستشرقون که دهندمي را تذکر این جمله اولين در

 و کنيم بيان و بزنيم ورق را ايتاریخچه یک باید کنيم، صحبت بخواهيم آن عام معني به استشراق

 مفهوم به استشراق. کنيم باز باید را دیگري پروندة باشد، نظر مورد خاص يمعنا به استشراق اگر

 صحبت شرق بارة در که وقتي آن هم،« هرودوت» آثار در حتي شما که دارد قدیم دورة یک عامش

 .بينيدمي قدیم شرق دربارة را هایيبحث  کندمي

 

 دربارة که هم« هومر» آثار حتي. دکر مشاهده را آن توانمي هم« گِزنِفون» و« توسيریت» آثار در

 . بياید حساب به شناسيشرق نوع یک تواندمي شودمي صحبت شرق

 

 پس که معاصر دوران تا رفت کناري به تقریباً و گرفت قرار الشعاعتحت اسالم ظهور با شناسيشرق

 این کرد پيدا را خودش خاص جاي و آمد ميان به شناسيشرق مفهوم دیگر بار دوم جهاني جنگ از

 .آن هايشاخه از یکي شناسياسالم و شد شناسي اسالم از اعم شناسيشرق بار
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 که گرفتمي بر در را مختلفي هايشاخه دوم جهاني جنگ از پس عمده طور به شناسيشرق

 اوليه دورة یک شناسيشرق عام مفهوم این...  و شناسيعرب شناسي،ژاپن شناسي،ایران از عبارتند

 اما. جنگ دورة یک و گرفتن قرار اسالمي مطالعات الشعاعتحت و رفتن محاق به دورة یک و دارد

 نتوانيم خيلي شاید اوليه هايدوره در بود، افراد اهداف به معطوف چون عام مفهوم به شناسيشرق

 آن در البته. بود افراد کنجکاوي تابع بيشتر شناسيشرق. شویم قائل آن براي سياسي اغراض

 به واقعاً که نبوده گونه این اما داشت خاص نگاه شيوة یک غرب و شرق هايجنگ واسطة به دوران

 شناخت این البته باشد، داشته وجود آن بر سيطرة و شرق شناخت براي اياراده امروزي مفهوم

 به شناسيشرق اما. بود ریزيبرنامه و طراحي بدون و نشده هدایت و ناخواسته شناخت نوع یک

برنامه شناسيشرق نوع یک است گرفته رونق مرتبه دو دوم جهاني جنگ از پس که دومش مفهوم

 . است سنجيده و شده ریزي

 

 دانشمندان کنجکاوي پایة بر گاهي دارد، مختلفي اغراض شودمي  حاصل شرق از که شناختي

 ارکان در رخنه براي کشوري شناخت قصد به که دارد سياسي اغراض گاهي گيرد،مي رونق غربي

 دارد، تجاري اغراض مطالعات این گاهي شوند،مي ساماندهي مطالعات آن بر سيطره و کشور آن

شرق در مختلفي اغراض خالصه... کشور آن بازار متناسب محصول توليد و کشور آن بازار نرخ

 و دآیمي حساب به شناسيشرق از دیگر قرائت و تقریر یک که شناسياسالم اما. دارد وجود شناسي

 به اجماالً . است کرده طي را نشيب و فراز پر تاریخ یک واقعاً است، االخص معني به شناسيشرق

اندیشة از متأثر و بود دیني اغراض  تابع خود مراحل نخستين در شناسيشرق که گویممي شما

 سخت نگاه یعني. داشت مسلمانان به نسبت ايناهمدالنه نگاه که کاتوليکي افراطي مسيحيت

 . خرافه و جهل با آميخته

 

 گرفتن سخره به و اسالم به زدنضربه قصد به بود، دیني ايانگيزه شناسي،شرق انگيزة این

 رفته دیگر هايانگيزه آیيممي که جلوتر اما. مسلمانان و اسالم منزلت و مدح کاهش ،(ص)پيامبر

 حقيقت کشف منظور به علمي نگيزةا من جااین در هم باز. نمایاندمي رخ انگيزه این کنار در رفته

 .است گرفته صورت انگيزه این تابع شناسياسالم مفهوم به استشراق گاهي. کنمنمي انکار را
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 و مدیریت با یعني. است بوده سياسي انگيزة تأثير تحت گاهي شناسياسالم مفهوم به استشراق

داده که این قصد به شدمي امانج هاآن دولتي نهادهاي یا غربي کشورهاي خارجة وزارت هدایت

 را استعماري اغراض جااین در که باشد سياسي هايشخصيت و طراحان آن اختيار در سياسي هاي

 فکر به هاآن  خود، کشورهاي ملي منافع از فراتر یعني کنم؛ اضافه سياسي اغراض بر باید هم

ملي منافع براي کشورها از برخي را ايگستره یک دیگر بيان به. افتادند دیگر کشورهاي بر سيطره

« استعمار» را آن ما که کردمي پيدا تحقق دیگر کشورهاي بر سيطره طریق از که بودند قائل شان

 و سياسي هايانگيزه بعد مرحلة در و اول مرحلة در دیني خصمانة هايانگيزه بنابراین. خوانيممي

 معني به شناسي،شرق در که هستند هایيهانگيز جمله از علمي هايانگيزه نهایت در و استعماري

 ايمجموعه اشجزئي و ریز هايالیه در کردم عرض که کلياتي این. هستند جستجو قابل االخص

 .شود گفته باید دیگر فرصت در اهلل شاءان که دارد وجود تفصيلي هايبحث

 

 

 

 محتوا، چيست؟ جهمتو شناسانشرق و غربيان توسط اسالم و شرق مطالعة اشکال ترینعمده

 .... یا متدولوژي مستندات،

 نباید جور این شاید و نيستم موافق بگردیم اشکال دنبال به ابتدا از که نگاه این با شخصاً البته

 نقدي چه و کرد ارزیابي شودمي جور چه را شناسانشرق هايفعاليت گفت باید بلکه شود ارزیابي

 هايآموزه طریق از ما. ببينيم هم با را دو هر منفي و مثبت هايجنبه تا دارد؟ وجود هاآن به نسبت

 سلبي و شده تعيين قبل از و یکسره نگاهي هاتمدن دیگر هايفرآورده به که نيستيم مجاز ماندیني

 از است، شناسياسالم و آن اخص معني منظورم بعد به این از که شناسيشرق دربارة. باشيم داشته

مي اشاره بود الزم اگربعداً  و نيست شما سؤال موضوع که داشته قواعدي و برخوردها مثبت جنبة

 هم و شما براي هم آن، سلبي هايجنبه یعني بوده شما پرسش مورد که دوم قسمت در اما. کنم

 در باید را آن و نيستم بحث کامل استقصاي مقام در که کنممي تأکيد مجله عزیز خوانندگان براي

 هانگاه نوع این هايکاستي از یکي کنممي عرض اجماالً  ولي. کرد طرحم کالسي و درسي فضاي

 باورهاي اسالمي، هاياندیشه اسالم، مفهوم از دروني و درست درک یک هااین چون که است این

 ندارند هم با هاآن دقيق مرز و همدیگر با هامسلمان متفاوت فکري هايگرایش ها،مسلمان اصلي
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 دانيممي معصوم را( ص)پيامبر ما کهاین به توجهيبي مثالً شوند؛مي فاحشي اشتباهات دچار گاهي

 معتقدات با که زنندمي هایيحرف اسالم تبيين و تحقيق در لذا. هستيم ایشان عصمت به قائل و

 هايتصميم برخي مثالً یا. کنندمي تأکيد مطالبي بر خودشان مبناي بر و نيست سازگار اسالمي

نمي را تصميم این ایشان اگر گویندمي و کنندمي تحليل ما معتقدات خالف به را( ص)اکرم پيامبر

 یا. ندارد سازگاري اسالمي مبناي با اصالً این و بود بهتر شدندمي دیگر مورد به مصمم و گرفتند

 دنبال به( ص)پيامبر زندگي تبيين در باشند نداشته قبول را( ص)پيامبر بودن پيامبر وقتي مثالً

 و( ص)پيامبر اطراف محيط قالب در را آن و گردندمي نبوي هايآموزه براي زميني هايرچشمهس

 که مالقاتي بينيممي مرتبه یک بعد. کنندمي جستجو اندداشته مراوده( ص)ایشان که هایيجاآن

 هچآن و مالقات این براي را بلندي جایگاه یک داشتند« نصراني بُحيراي» با خردسالي در حضرت

 که هایيمالقات ترتيب همين  به و شوندمي قائل شد منتقل مسيحي عالم یک به ایشان از که

. شودمي تلقي پيامبر وحي هايسرچشمه عنوان به داشتند آن اطراف و مدینه یهود با( ص)پيامبر

 خواهمنمي البته است متفاوت دارد باور آن به مسلمان یک که نگاهي با نگاه این چقدر ببينيد

 که جایيآن از ولي ندارد را( ص)پيامبر کردن تحقيق زميني حق نيست، مسلمان که کسي بگویم

 منشأ و منبع اندرفته خطا به راه این در هاآن کنيممي احساس هستيم سخن این داوري مقام در

 .است اسالم به نسبت هاآن دروني درک نبود حرف، این

 

 این از برخي نماندن خالي موضوع کرد، جستجو انتومي غربي مطالعات در که دومي کاستي

 تنگ نگاه یک در که مواردي. شد اشاره آن به قبلي سؤال در که است هایيانگيزه آن از مطالعات

 اسالمي تمدن و اسالمي جامعة مختلف وجوه و اسالمي هاياندیشه با( تردقيق اصطالح به) کوتاه و

 .دارد وجود

 

 به یا هاپدیده به محدود نگاه نوعي جستجوست قابل شناسي شرق مطالعات در که سومي کاستي

. یابدنمي راه زیرین هايالیه به و کندنمي عبور سطح از که هاستآن پدیدارشناسانه  نگاه اصطالح

 نگاه دليل به تمدن مظاهر اسالمي تمدن تحليل در نمونه عنوان به. است بزرگي آفت این

 ما. کنندمي تحليل را بناها و هاساختمان یعني اسالمي، تمدن اديم دستاوردهاي پدیدارشناسانه،

مي هاچيز جور همين سراغ ذهنمان کنيم، سؤال اسالمي مظاهر مورد در یکدیگر از اگر االن هم
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 چيزها جور این به محدود شودنمي را اسالم ولي است اسالمي تمدن دستاوردهاي از هااین. رود

 . داردمي نگه بيروني و سطحي الیة روي را ما که است سطحي نگاهي این. کرد

 

 هر که هاستجنبه همة در محوري غرب نوعي القاي براي ناخواسته چند هر تالش نوع دیگر کاستي

 را رویکرد این قبلي ریزيبرنامه یک با که کرد متهم این به تواننمي را مستشرقان از برخي چند

 بيشتري رونق غرب استعماري دوران در مطالعات این چون ولي اندقرارداده خودشان کار مبناي

 بود، استعمار تحت کشور به استعمارگر نگاه یک دوره، آن در نگاه و کرد پيدا برگ و شاخ و گرفت

 و تحقير اشالزمه که شودمي دیده مطالعات این در محوري غرب و بينيبزرگ خود نوع یک

 .است دیگران شمردن کوچک

 

 برخي در ولي است شده مدیریت جاها بعضي در مستشرقان از برخي تالش که این دیگر نکتة

 و یافتن براي تالش این جاآن در. زنندمي حرف فضایي چه در دانندنمي مستشرقان خود موارد

 گاهي حتي و آن نمایيبزرگ و ساختن برجستهاسالمي، جامعة دروني جریانات و مسائل بررسي

مي حساب به دیگري پذیريآسيب نوع یک اسالمي، جامعة دروني ملعوا بررسي براي تالش این

 .آید

 

 

 

 مستشرقان هايفعاليت مثبت هايجنبه کشف همچنين و آثار از کلي ارزیابي یک توانمي چطور 

 داشت؟

 خالف او مشي و کندنمي حرکت ماحرکت مدار در که کسي که مقدار همين کنممي فکر من اوالً 

. است ارزشمند ذاتاً نگاه این خود کند،مي نگاه اسالمي مختلف هايجنبه و الماس به ماست،مشي

 موضوعي اندیشيندمي چه مادربارة دیگران ببينيم ما کهاین خود سلبي، هايجنبه همة از نظر صرف

 . است توجه و عنایت شایستة و دارد اهميت که است

 

 در کژتابي نوعي موجب و زاست آفت دروني نگاه گاهي. دارد وجود هم دیگر مثبتجنبة چندین
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 که کسي و سازدمي روشن انسان براي را ابعادي پدیده یک به داشتن بيروني نگاه. شودمي فهم

 کنممي تأکيد هم باز. کند پيدا تواندنمي را هاآن کرده، محصور بيروني نگاه در را خود تنها و تنها

 و دروني نگاه نداشتن جهت به گفتم اول که سلبي يهاجنبه واقع در  و دروني هايجنبه آن در

 اسالم به دروني نگاه یک فقط و فقط هامسلمان خوب. بود نخواهد کامل نگاهشان گفتن، سخن

 جانبه همه درک یک از مانع چون باشد داشته هایيآفت تواندمي نگاه نوع این هم جااین در دارند

 دستاوردهاي و اسالم به بيروني نگاه ترویج مستشرقان اهنگ مثبت هايجنبه از یکي. بشود گراکل و

 در را ساختماني اگر دارم؟ تحليلي چه کنم نگاه و بایستم بيرون از من اگر که است اسالمي مختلف

 اجزاي مورد در دقيقي و درست اطالعات کنيم،مي زندگي ساختمان آن درون در ما بگيریم، نظر

 دیگر اتاق به اتاق یک از انتقال است؟ چگونه راهروها است؟ ونهچگ هااتاقداریم، ساختمان دروني

 که کسي اما اند؟گرفته قرار کجا کدام هر ساختمان مختلف هايقسمت و گيرد؟مي صورت چگونه

 پيدا تواندمي را محلي بافت در ساختمان کلي جایگاه و ساختمان کلي نماي کند،مي نگاه بيرون از

 داشته هم بيروني نگاه یک دهدمي آموزش ما به که است مستشرقان ریثموا از دوم قسم این. کند

 هايجنبه از دیگر یکي و است کرده ایجاد ما براي را اطالعات از موجي امروزه امر این. باشيم

 و اساس از علمي هايشاخه از برخي اصوالً  که کندنمي انکار کسي. است هاآن کار روش مثبت

 یک در مسلمانان بين در هم اکنون شد، ابداع هاآن واسطة به هاروش و فنون از برخي همچنين

 آن درگير صورت این به امروزه ما که را خطي نسخ تصحيح مثالً است؛ یافته رواج وسيعي گسترة

 در قبالً و است مطرح هم ارزشمند بسيار و رونق پر و شده شناخته علمي رشتة یک عنوان به و هستيم

 صورت آن از پيش تا کاري چنين اصالً گویمنمي من البته. نداشتيم را نآ خودمان علميحوزة

 مستنسخان خود گاهي که کردندمي مختلف هانسخه از که استنساخي همان شاید و بود نگرفته

 نوعي شاید هااین که ببرند، کار به درست را  اصولآن که کردندمي دقت و بودند بزرگ عالمان

 که است مستشرقان مواریث از قطعاً  امروزي گستردة صورت به اما یدبيا حساب به متن تصحيح

 براي نمایه از استفاده مثالً  هم هاروش و فنون نظر از. کردند درست را جدیدي علمي هايشاخه

مثالً . است مستشرقان ابتکارات از که هستند چيزهایي آن مانند و ارجاعات شيوة یا هاکتاب تأليف

 فهرست این هامسلمان بين در افرادي بعداً و کرد عرضه« آلماني فلوگل» را قرآن  فهرست نخستين

 کار خودش شاید و است پژوهشي فضاي کنندة تقویت که کارهایي این واقع در. کردند تهيه را

 کار مثبت تبعات از همه کندمي آسان را پژوهشي کار حال عين در و نياید حساب به پژوهشي
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 .است مستشرقان

 

 اردد ادامه

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  آخرالزمان روایات کاربرد:عنوان

  

 : اشاره

 براي اند،شده وارد ظهور هاينشانه و آخرالزمان موضوع در که فراواني روایات از گيريبهره

 که است مهمي موضوع غيبت، عصر هاياستراتژي دوینت حتي و هاگذاريسياست ها،ریزيبرنامه

 است گرفته قرار مهدویت حوزه پژوهشگران و نویسندگان از برخي توجه مورد اخير هايسال در

 هايکاربري ویژه به آخرالزمان، روایات هايکاربري تبيين با که است شده تالش حاضر مقاله در

 . شود هگشود زمينه این در ايتازه افق استراتژیک،

 

 آخرالزمان اخبار صدور جهت

جمع هاموسوعه در( ع)معصومين زبان از آخرالزمان و مهدویت پيرامون روایت دوهزار به قریب

 مختصات و مشخصات درباره را هامجموعه این از بزرگي سهم ساده، تورقي با 1.است شده آوري

 .یابيممي ظهور از پس و ظهور آخرالزمان،

 هايجنبه از ظهور از پيش دوران ترسيم چيست؟ براي اخبار همه این که ستا این اساسي سؤال

 مختصات و ظهور، هنگام در باطل و حق جبهة موقعيت ،...و اقتصادي اجتماعي، سياسي، مختلف

« اميد دادن» براي فقط اگر است؟ منظور چه به گسترش و بسط این با ظهور از پس تصویر و ظهور

 و قسطاً األرض یمأل» مثل مکرر اما کوتاه جمالتي با بود هااین مانند و «آن قطعيت باوراندن» یا

 جور و ظلم از پر که چنان آن سازدمي عدل و قسط از پر را زمين جوراً؛ و ظلماً ملئت کما عدالً

 به. خواستنمي را بشر زندگي زوایاي در بازکاوي همه این و آمدمي دست به نيز« .است شده

! نماید جلوه هم منظور آن به مخل... و متفاوت حوادث و عبارات در تنوع همه ینا بسا چه عالوه،

 خود را« توقيت نام به» روایات از استفاده از دیگر نحوي بينيممي که شودمي ترجدي وقتي سؤال
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 از ايدسته. اندکرده سد محکم و قطعي و حتمي طور به روایات همين ضمن در( ع)معصومين

 بزرگ مجموعة این در« گویندمي دروغ گذرانوقت الوقّاتون، کذب» مشترک نمضمو با روایات

 به را« ظهور وقت» تواننمي اوصاف و اخبار و هاگویيپيش این از اگر. است گرفته قرار روایي

 معتقدیم متفاوت ادله به که خصوص به اند؛نشده صادر قطعيت و اميد براي هم صرفاً و آورد دست

 جهت پس که شودمي آشکار بيشتر سؤال این زند،نمي سر هم لغو فعل ،(ع)صوممع ناحيه از که

 چيست؟ روایات این صدور

 به را مطلبي چه است خواسته حدیثي تراکم این با خویش امام که رود فرو فکر به باید ايشيعه هر

 از قبل آن هب توجه که است اينکته اولين این است؟ نموده طلب او از را تکليفي چه و بگوید او

 .است الزم روایات این بنديدسته و مطالعه

 بخش دو به توانمي را( آخرالزمان اخبار یعني) مهدویت روایات از بخش این اولي تقسيم یک در

 .استراتژیک اخبار و گذارنشانه اخبار: کرد تقسيم

 

 براي که هستند یاتيروا دارند پيشگویي سياق اغلب که گذارنشانه اخبار: گذارنشانه اخبار( الف

 وقتي مثالً . است نداشته سابقه گذشته در مطلب این. است شده صادر باطل و حق مسير گذارينشانه

 بار بيشتر سنگ او بر طلبانراحت برخي و ورزیدمي جهد و جد( ص)پيامبر مسجد درساخت عمار

 را عمار»: فرمودند( ص)پيامبر! کشيدمي را عمار گونه این: گفت که کسي جواب در کردند،مي

 او مقابل زدمي شمشير عمار جا هر. نشانه و شد پرچم عمار پس آن از و« !کشندمي طاغي قوم

نشانه هاسگ داد بيم« حوأب هايسگ» از را عایشه( ص)پيامبر که وقتي یا. شدمي قلمداد طاغي

 .بود آن در عایشه که باطلي جریان براي شدند اي

 این داراي نيز را قرآن غيراخباري و شرعي هايخطاب از برخي ایيطباطب عالمه که این جالب

خانه در و األولي؛ الجاهليّة تبرّج التبرّجن و بيوتکنّ في قرن و» آیة نمونه براي. داندمي کاربري

 که این از غير 2«.مکنيد آشکار را خود هايزینت قدیم جاهليت روزگار مانند و گيرید قرار هایتان

 تبرج که دهد خبر خواهدمي گویا و هست، نيز کاربري این داراي است تکليفي محک یک بيانگر

 .اندسهيم آن در( ص)پيامبر زنان برخي و است پيش در جاهلي

 که اخبار از برخي نمونه باب از. یافت شودمي را گذارنشانه اخبار این نيز آخرالزمان اخبار در

 از قبل مهدویت ادعاي مثال براي. اندکاربري نای داراي شماردمي را ظهور حتمي هاينشانه
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 3.است شده گذارينشانه واقعي موعود چون است کذب به محکوم آسماني صيحه

 

استراتژي آن و دارند باالتري کاربري اخبار، این از توجهي قابل بخش: استراتژیک اخبار( ب

 براي و خاص مسيري در تعدادهااس و هادارایي و امکانات همه که معنا بدین استراتژي. است سازي

 استراتژیک اخبار به توجه با پيامبران سازياستراتژي سيرة از قرآن. شود مدیریت خاص هدفي

 جلوه صادق او نزد وقتي شاه رؤیاي. زد مثال( ع)یوسف سيرة از توانمي جمله از. دارد هانمونه

 از و سازد،مي استراتژي خبر نای از است پيش در قحطي این از پس سال هفت فهمدمي و کندمي

 4.کنند سيلو و بکارند سال هفت و نماید دارخزانه را او خواهدمي شاه

 را امکانات بود آمده دست به غيبي خبر سوي از که خاص هدفي به توجه با که این یعني استراتژي

 حسب به مونهن براي است مطرح کالن و خرد در مسئله این. داد انجام یوسف چهچنان کردن، بسيج

 نبوي زمان مثل را مساجد کرده ویران را مساجد مناره و گنبد( ع)عصر امام ظهور، از پس روایات

 خواهدمي که کنيد فرض را خيّري انسان روایات، این داللت و صدور صحت فرض به. کندمي بنا

 بلکه( ع)عصر امام ظهور تا که است این آرزویش القاعدهعلي و نموده وقف مسلمين براي مساجد

 هزینه شنيد، را خبر این اگر آیا بگزارند؛ نماز آن در حضرت یاران و باشد برپا او مسجد قيامت تا

 از استراتژیک کاربري این! شود؟ ویران( ع)عصر امام دست به که کندمي چيزي خرج را خود

 .است آینده اخبار

 باید داد رخ که نشانه گذار،نشانه باراخ در که است این استراتژیک با گذارنشانه اخبار عمده فرق

 در) رمضان ماه حوادث نشانه»: فرمود( ع)باقر امام مثالً دهي انجام آنرا مقتضي عمل

 آنرا که وقتي. شوندمي اختالف دچار مردم آن از پس که است آسمان در عالمتي( آخرالزمان

 عمل، و غذا ذخيره براي است عالمت آسماني نشانة. 5«باش غذا ذخيرة دنبال زیاد کردي درک

 را خود باید آن بروز از قبل خبر به توجه با برعکس؛ استراتژیک اخبار در اما. است نشانه از متأخر

 که باشد جمعي و اجتماعي شکل به باید تمهيد این گاه که کني مهيا خاص شکلي به آن براي

 .سازدمي کالن صورت آن در استراتژي

 

  ظهور مختصات کشف ضرورت

 یکي: بود کشانده مکه به را دسته دو ،(ص)محمد آخرالزمان پيامبر ظهور مختصات شتندا
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 قصد به که را، دشمناني هم یکي و را، مسيحي رهبانان برخي و فارسي سلمان چون مشتاقاني

 .یهودي احبار اغلب مانند بودند، آمده آن تأویل یا جلوگيري

 و شغل انتخاب از منتظران عمل و فعل در اندتومي نيز آخرالزمان موعود ظهور مختصات داشتن

 .بنهد تأثير اقتصادي و سياسي باالتر هايعرصه تا گرفته سکونت محل

 بنديجمع محققان از برخي که گونهآن را ظهور« جغرافيایي مختصات» کنيد فرض نمونه براي

 و عراق به ایران جنوب قطری از ـ مکه از و مکه به مدینه از ظهور که ایمیافته گونهبدین اندکرده

 درشامات، نيز دشمن لشکر هايپایگاه که حالي در شود،مي کشيده المقدسبيت به سپس و کوفه

 شيعي جنبشي ظهور، از پيش حق جبهه« سياسي مختصات» ميان از یا 6.مستقرند... و حجاز و عراق

 اتفاق ظهور به نزدیک دومي و بيشتر فاصله با اولي که یافتيم یمن در را دیگر جنبشي و ایران در را

  7.افتدمي

 و هاموقعيت آن به نسبت را منتظران حساسيت ابتدا دارد استراتژیک کاربري مختصات گونه این

 یهود مانند اسالم معروف دشمنان خصوص به دشمن، حرکات ترینکوچک. دهدمي افزایش مناطق

 : فرمود هاآن درباره قرآن که نيز

  اليهود؛ آمنوا للذین عداوةً  الناس أشدّ لتجدنّ

  9،...یافت خواهي مؤمنان به نسبت مردم تریندشمن را یهودیان مسلماً

 . شودمي بررسي هوشمندانه

 که شودمي نهادینه ايویژه شناسيدشمن و شناسيدوست یابد، عموميت اگر حساسيت این تحقيق به

 هايوريبهره و هافتنه باعث که را هایيزمينه و زایل را ايقبيله و قومي اختالفات از بسياري

 دولتمردان و مذهبي سياسي، رجال به وقتي حساسيت این سریان. بردمي بين از شود،مي دشمن

 و هاآن الملليبين و خارجي هايسياست در مستقيم طور به رسد،مي اسالم جهان مذهبي

 .شودمي عظيم والتتح منشأ و یابدمي راه اسالمي کشورهاي سياسي هاياستراتژي

 باور این به شد موجب پروتستان مسيحيان توسط عتيق عهد از بنيادگرایانه قرائتي غرب دنياي در

 و بيفتد یهود دست به( فلسطين سرزمين)« یهودیه» که وقتي مگر کندنمي ظهور مسيح که برسند

 را صهيونيست يتمسيح جریان استراتژیک، بينيپيش این. شود برپا اورشليم در یهودي حکومت

 مهيا اسالم جهان قلب در اسرائيل دولت تشکيل و یهودي صهيونيست براي را زمينه که آورد پدید

 افکار ثروتمند کشورهاي هايکنگره در هایيالبي و الملليبين سازمان چندین با امروزه. کرد
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 دولتمردان از بسياري هايهزینه و دهندمي سوق سمت این به را مسيحيان خصوص به عمومي

 .کنندمي اخذ« مسيح ظهور جهت اسرائيل حکومت استراتژي» براي مسيحي

 خود اخبار و هاپيشگویي بر تکيه با ،(عج)عصر امام دشمن که نيست گران مسلمين بر امر این آیا

 شيعيان حتي و مسلمين اما شود عرصه وارد جسورانه و قدرتمندانه همه این و کرده سازياستراتژي

 ندهند؟ انجام راستا این در استراتژیک کاري و ننگرند، زاویه این به هرگز خود صادق اراخب به

 چهچنان دارد، راه الهي تقدیر در تأخير و تقدیم که کندمي ثابت برایمان قرآني و برهاني ادلة

 اما. شد مقدم سال چهارصد اسرائيل،بني درست رویکرد با اسرائيلبني ميان در( ع)موسي ظهور

 تا شده موجب مسلمين خاطر در عباسيان و امویان عهد از مانده جا به جبرگرایانة هايرداشتب

 هابرداشت این مقابل در. آورد وجود به را اتفاق این خود خداوند، خود تا نهند دست بر دست

 مختصات درک با دانند،مي بسته را خدا دست که خود تفویضي دیدگاه وجود با یهود که شاهدیم

 به خود براي یا زایل را موعود آن بتوانند که اميدي به شده افتاده تحرک و تکاپو به الزمانآخر

 .برند تأویل

 را مشتاق هزاران جمکران، مقدس مسجد در( ع)عصر امام موردي« حضور» از خبر که حالي در

 چرا اما برند؛ بهره او توجه یا حضور فيض از و زیارت را او قدمگاه تا کندمي جا آن عازم هفته هر

 اثري منشأ اخبار این و نيست توجه این کانون در( ع)عصر امام مستمر و دائمي« ظهور» مختصات

 شوند؟نمي( اجتماعي سطح در)

برمي را مشتاقان حج موسم در( ع)عصر امام حضور صادق خبر از آگاهي تنها که حالي در یا

 ترتيب ازدحام آن با عرفات صحراي در را ياجتماع چنان اندک احتمال با تشرف اميد به تا انگيزد

 او دائمي ظهور سازيزمينه در بخشاطمينان و قوي و قطعي روایات وجود چرا حال دهند، اثر

 جنبش همان اسالمي انقالب که بخشاطمينان احتمال این به ایرانيان اگر! گردد؟نمي تکاپو منشأ

آرمان و هابنيان تقویت در برسند، باور به و نمایند عمومي توجه است، ظهور از پيش ایراني شيعي

 از حلقه این کرده تسریع را روند تا کوشندمي دوچندان آن از حراست و حفظ و آن شيعي هاي

مي نيز یمن کشور آخرالزماني مختصات دیگر، نمونه عنوان به و. شود محقق زودتر ظهور مختصات

 مردم هم و ـ قم علميه حوزه یعني ـ تشيع ايالقرام براي هم هایياستراتژي خلق موجب تواند

 کار دو که جاست این در 8.گردد... و یمن قبال در شيعي کشورهاي خارجي هايسياست هم و یمن

 وقایع و ظهور جانبة همه مختصات مجتهدانة و دقيق تعيين نخست: نمایدمي جلوه مانده زمين مهم
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 هايزمينه همه در خرد و کالن هاياستراتژي نتعيي دیگر و حوزوي، محققان سوي از ظهور از پيش

 منتظر هاياستراتژیست سوي از مختصات آن به توجه با اقتصادي اجتماعي، سياسي، فرهنگي،

 .مهم این براي دانشگاهي و حوزوي فکر هاياتاق تدارک یعني ؛(ع)عصر امام ظهور

 

 ممنوع کاربري توقيت،

 ضروري هايکاربري براي اصلي مانع یک است، ظهور زماني مختصات تعيين از عبارت که« توقيت»

 استفاده روایات این از یا مهدویت، براي تبليغ و تأليف تاریخ طول در متأسفانه. آیدمي شمار به

 نفي( ع)معصومان سوي از صراحتاً که است بوده توقيت و زماني مختصات براي شده اگر یا و نشده

 این ثمرة. است آورده پدید شيعيان تاریخ در نيز را يهایفتنه کاري چنين قضا از. است شده

 استفاده هيچ متعاقباً  و داده رخ هاسرخوردگي ها،توقيت شکست با که شده آن مذموم کاربري

 .است شده رانده چوب همين به ضروري و مفيد هايکاربري همة و است نشده آن جاي به درستي

 یعني ها،آن« التزامي مدلول» نه و هاستگویييشپ این« مطابقي مدلول» نه توقيت که حالي در

 مختصات و کلي اوصاف از نه و 11است شده معين ظهور براي مشخصي ماه و سال نه روایات در

 از. کرد مشخص را ماهي و سال قطعي، و محکم طور به التزامي داللت به توانمي ظهور متفاوت

 .است خارج رالزمانآخ اخبار داللت از تخصصاً  توقيت، کاربري رو این

 

 توقيت و تطبيق

 منتهاي و ابتدا تعيين به مگر شودنمي مشخص وقت و است کردن مشخص وقت معناي به توقيت،

 شده شروع ظهور دوره» که این اما. است توقيت« امسال پایان تا» ،«دیگر سال بيست تا» مثالً. آن

 شب 15 از بيش قائم قيام و زکيه فسن قتل بين» ،«رسدمي( ع)زمان امام به انقالب این» ،«است

 قتل مورد مثل) نيست مشخص وقت ابتداي یا چون. نيست توقيت هااین مانند و 11«نيست فاصله

 (.اول مثال دو در) آن انتهاي یا( زکيه نفس

 رسيده توقيت منع علت دربارة که روایاتي عالوه، به فهميد، توانمي توقيت عرفي معناي از را این

  12.است توقيت از معنا مينه مؤید هم

 نفس» بگوید که این مثل است، روایات مصادیق و موقعيات کردن مشخص معناي به تطبيق، اما

 را قرقيسا منطقه یا و کند معرفي( ره)خميني امام را ؛«قم اهل من رجل» یا. است فالني« زکيه
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 ... .و کند مشخص

 این بيان. ندارد معصوم به استناد جواز لکن ،ندارد منعي نيانجامد توقيت به تطبيق اگر است واضح

 و ظن درحد تطبيق رو ازاین دارد معتبر شرعي دليل به نياز است، بوده همين( ع)امام منظور که

 .ماندمي گمان

 از و نيست، ممکن تطبيق داشتن بدون ظهور جانبةهمه مختصات یافتن که است این تأمل قابل نکتة

مي نوسان در و لغزان هااستراتژي منشأ پس باشدنمي قطعي و تاس حدسي نيز تطبيق دیگر سوي

 است؟ حل قابل چگونه مشکل این! افتد

تطبيق بر متفرع اشجمله است الزم ظهور جانبةهمه مختصات کشف براي آنچه که است این پاسخ

 کياند مقدار و. بخشاطمينان احتمالي برخي و دارند قطعي تطبيق برخي. نيست استحساني هاي

 ذوقي و استحساني تطبيق ـ اندنافع توقيت براي بيشتر بلکه ـ ندارند هااستراتژي در تام دخل که

 .دارندمي بر

 همين بر قطعي داللت... و یمن طالقان، قم، شامات، المقدس،بيت کوفه، مثل هایيواژه مثال براي

 .یافت را مناطق آن جغرافياي توانمي صدور عصر به توجه با حداکثر، و دارند مناطق

 بيان روایات در که مبسوطي هايویژگي با قم از برخاسته ایران، شيعي جنبش مثل دیگر برخي

 احتمالي اما نيست برخوردار باال قطعيت از گرچه شودمي واضح بنديجمع و بنديدسته با و شده

 استحسان جز د،شهي فالن بودن زکيه نفس اما. است استراتژي انشاي براي کافي و بخشاطمينان

 13.باشدنمي آن مؤید لبي و لفظي قرینه هيچ و نيست

 

 استراتژیک اخبار دامنة

 براي برخي و ندارد استراتژیک خصوصيت آینده از خبري هر که گردید روشن شد گفته آنچه از

 قسيا استراتژیک اخبار الزاماً  گویيممي افزوده، مطلب این بر. اندشده صادر گذارينشانه کاربري

 براي. باشد داشته را کاربري این تواندمي نيز انشایي یا توصيفي اخبار گاه و ندارند پيشگویي

مي لکن است انشا و تمني مقام در« کریمة دولة في إليک نرغب إنّا اللّهمّ» افتتاح دعاي فقره نمونه

 و معصومين کلمات توجه با آن تفسير و کریمه دولت تحليل. افتد نافع استراتژیک کاربري در تواند

 که دهدمي زمين روي دولت آخرین از کلي سيمایي( أهله و اإلسالم تعزّبها: جمله از) آن نتایج

 از عناصري چه دانيممي ما بعد به این از است مشخص( مدرن دولت مثل) رقبایش با آن فرق
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 چون ستني کمي دستاورد این و انقراض حال در صوري و عناصر چه و است جاویدان هادولت

سخت عناصر از نيست آن از گریزي و ناچاریم آنچه جز که شودمي استراتژي این خلق موجب

 14.باشيم خویش دولت کلي، نماي آن به توجه با و نکنيم استفاده دشمن افزارينرم و افزاري

زهدرحو دانسته منقرض خود تاریخي حافظة در را... و کمونيسم و فاشيسم ناسيوناليسم، امروز شما

 هاآن تداعي که هایيحرف و هاطرح کرده دوري هاآن مقوم عناصر از... و اقتصاد و سياست هاي

 را کارکرد همين نيز نهایي حکومت توصيفي مختصات داشتن. ریزیدمي دور کرده محکوم بکند را

 و شتندا جلو به رو استراتژي این و کند ایفا تواندمي موجود هايفرم و هاایدئولوژي به نسبت

 .است بودن مترقي

 

 :هانوشتپي

 1841 مجموعاً جلد 5 در االسالميه المعارف مؤسسه ؛(ع)المهدي االمام أحادیث معجم: ک.ر. 1

 1297 جلد 3 در گلپایگاني صافي اهللآیت اثر( ع)عشر الثاني االمام في االثرمنتخب و حدیث

 .اندکرده بنديدسته و آوريجمع را حدیث

 .33 آیة ،(33) احزاب سورة. 2

 همين به فقط و نيستيم آخرالزمان در گذارنشانه اخبار احصاي و شمارش مقام در جا این در. 3

 .کنيممي اکتفا نمونه

 .است بازگفته را قصه این 48 تا 23 آیات یوسف سورة در کریم قرآن. 4

 .513 ص الخالص، یوم کامل، سليمان،. 5

 . ظهور عصر کوراني، يعل به کنيد رجوع تفصيل براي.  7 و 6

 .92 آیة ،(5) مائده سورة. 9

 به و نيستيم بخشاطمينان و قطعي مختصات تعيين حتي و هااستراتژي ميان دنبال به جا این در. 8

 .ایمکرده نقل را روایات در موجود هاينمونه مثال عنوان

( عاشورا مثل) خاص روزي را ظهور حتي یا باشد شده گذاريمدت ظهور تا صيحه از که این. 11

 .خواند توقيت تواننمي را باشد شمرده... و

 .86ص 3ج همان، گلپایگاني، صافي. 11

 این براي آیا که پرسش این پاسخ در حضرت آن که کرده نقل( ع)باقر امام از یسار بن فضيل. 12
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 کنندمي تعيين وقت امر این براي که کساني: فرمود دارد؟ وجود مشخص وقت( قائم قيام) امر

 با که قراري به رفتن براي را قومش( ع)موسي که زماني( کرد تکرار بار سه و) گویندمي دروغ

 که زماني اما گرددبرمي دیگر روز سي تا که داد وعده هاآن به کرد ترک داشت پروردگارش

 که کردند آن پس کرد وعده خالف موسي گفتند قومش افزود روز سي آن بر دیگر روز ده خداوند

 (369ص ،1ج الکافي، کليني،... )کردند

 .بپردازم... و تطبيق درست اسلوب و هافرق این به مستقل ايمقاله در است اميد. 13

... و مدرن دولت با آن تمایز و کریمه دولت هايبرنامه کلي رئوس و کریمه دولت تحليل. 14

 .خواهدمي بررسي براي واسع مجالي

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  انحرافي مذهبي هايگروه:عنوان

  

 فراماسونري با غرب جهان در نوظهور انحرافي مذهبي هايگروه ارتباط بررسي

 

 

 :اشاره

 جهت در سو، این به« رنسانس» دورة از آن، از پيش حتي و ميالدي17 قرن از غرب جهان

 کرده تالش آنان روزمرة زندگي در دیني عالیق کردن سست و مردم نگرش و نگاه کردن غيردیني

 با مخالفت درصدد کامل طور به« فردگرایي» و« اومانيسم» نام به دوران این در غرب. است

 مذهبي هايهگرو سو، این به 1861 دهة از خصوصاً و دوم جهاني جنگ از پس. برآمد دین استيالي

 هاآن هدف که است شده ایجاد غرب، در رایج، ادیان چهارچوب از خارج بسياري، غيرمتداول

 روحاني معلمان عنوان به را خود هاجنبش این گذارانپایه هرچند باشد؛مي دین کردن سکوالریزه

 آن که است، هشد بررسي فراماسونري با هاگروه این ارتباط ،جا این در. اندکرده معرفي دیني و

 .خوانيممي هم با را

 ها«فراماسون» با نزدیک رابطه برقراري غرب، در انحرافي مذهبي هايگروه هايویژگي از یکي
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 براي نظامي و مذهبي گروه یک المقدس، بيت فتح از بعد و صليبي هايجنگ دوران در. باشدمي

 The)« تيمپلر نائت» به که ردیدگ تشکيل 1119 سال در المقدس بيت به مسيحي زائران از حفاظت

Knighe Templar )دست به زیادي ثروت صليبي هايجنگ دوران در گروه این. یافت شهرت

. کرده برقرار ارتباط« کاباال» نام به یهودي گروه با المقدس بيت در خود اقامت دوران در و آورد

مي را هاآن. دادند قرار خود دیني باورهاي جزء را فرعونيان دوران مذهبي اعتقادات مصر مردم

 بانکداري نظام که ناميد اروپا در وسطي قرون دوران در داريسرمایه نظام گذارانبنيان از توان

 1.کردند طراحي است استوار ربایي معامالت مبناي بر که را جدید

 هايجنگ انپای از بعد ولي دادندمي انجام بود بيگانه کامالً مسيحيت دین با که را مراسمي هاآن

 به را سياسي قدرت خود ثروت با ـ فرانسه در مخصوصاً ـ اروپا کشورهاي در گروه این صليبي،

. م1312 سال در فرانسه امپراتور توسط پنجم کليمنت پاپ دستور به گروه این. آوردند دست

. شدند دهپناهن بریتانيا اسکاتلند منطقه در و گریختند فرانسه از هاآن از تعدادي. شدند سرکوب

 کاهنان مذهبي عقاید با را فرعونيان دوران باستان مصر دیني مراسم و عقاید اسکاتلند در هاآن

 2.شدند ظاهر هافراماسون عنوان به نموده، ادغام( celtec)« سلتي» اقوام جادوگر

 به خود خودي به کائنات دارند اعتقاد و کنندمي انکار کائنات خالق عنوان به را خدا هافراماسون

 گروه این. دارند محوري انسان و« مداري انسان» ادعاي خود اعتقادات در هاآن. آندآمده وجود

آن ميالدي هيجدهم قرن از. اندنموده شدید مبارزه خداپرستي با تاکنون خود مرموز تشکيالت با

 در هاآن مراکز از نيمي فعالً و دادند گسترش آمریکا متحده ایاالت به بریتانيا از را خود حضور ها

 3.دارد وجود کشور این

. دهندمي را خود گروه در عضویت حق برجسته سياستمداران و دارانسرمایه به فقط هافراماسون

 بوسي» به معروف عقاید با هایيگروه هافراماسون توسط آمریکا متحده ایاالت و بریتانيا در

 در عضویت حق هافراماسون برجسته ياعضا فقط و است آمده وجود( Bosicrucian)« کروسين

 پيروي ادیان تمامي در موجود عرفاني بعد از که کنندمي ادعا هاگروه این. دارند را هاگروه این

 .4دهدمي تشکيل جادوگري را هاآن عبادي مراسم ولي نمایند،مي

 The society of)« درون روشنایي جامعه» نام به دیگري هايگروه انگلستان در بيستم قرن در

inner Light )مادي و جنسي لذات از شدن مندبهره حداکثر را واقعي عرفان که آمدند وجود به 

 روحي مالمت گونه هيچ مادي و جنسي لذت گونه هر از منديبهره در داشتند اعتقاد و دانستندمي
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 5.آید وجود به شخص در نباید ندامت و

« جدید مشرکان» عنوان با جدیدي هايگروه هاراماسونف حمایت با آمریکا متحده ایاالت در

(Neo-Pagans )اعتقادات با را آمریکا قاره بوميان هايسنت و اعتقادات که است آمده وجود به 

 آمریکا متحده یاالت در هاگروه این. اندنموده تلفيق سلتي اقوام جادوگر کاهنان عبادي مراسم و

 شامل هاآن عبادي مراسم و اندآورده وجود به را« کانمشر جهاني فدراسيون» 1881 سال در

 6. دارد پي در را جنسي ابتذال که است زن خدایان پرستش

 

 7(یوفو) ناشناخته کننده پرواز شيء و مذهبي هايگروه

 و متحده ایاالت در ايافسانه هايپرنده بشقاب درباره فيلم توليد و رمان تأليف با 1851 دهه از بعد

 این در کردند،مي ترویج مذهب شکل به را افسانه این که مذهبي غيرمتداول گروه چند ،انگلستان

 اخوت» را خود و دهندمي تشکيل پوستان سفيد را هاگروه این اعضاي. آمدند وجود به کشورها

 در زمين ماوراي افراد با که کنندمي ادعا هاگروه این رهبران. نامندمي 9«سفيدپوستان بزرگ

 و باشندمي برتر زمين در موجود انسان از زمين ماوراي هايانسان دارند اعتقاد و باشندمي ارتباط

 این. اندشده خلق( Elohim)« الوهيم» نام به زمين ماوراي برتر نژاد توسط زمين روي انسان

هرهب و دیني اعتقادات تمامي گذاشتن کنار سبب به انسان که کنندمي ترویج را موضوع این هاگروه

 سازيشبيه» طرفدار شدت به هاآن رو این از و. 8برسد کمال به تواندمي جنسي لذات از وري

 شده محکوم شدیداً الملليبين هايسازمان و ادیان تمام توسط که موضوعي باشند،مي 11«انسان

 .است

 گروه نتریفعال مرکز و باشدمي Real در سامي خداوند هاينام از یکي« الوهيم» است گفتني

 تکامل عضو 144111 است معتقد گروه این است، شده واقع اشغالي فلسطين رایل به معروف یوف

 .11نمود خواهند حکومت دنيا بر هاآن یافته

 معبد» گروه پيروان از تعدادي سوئيس و کانادا کشورهاي در 1887 و 1885 ،1884 سال در

 جمعي دسته خودکشي به دست خود ليخيا سياره به انتقال براي( Solar Temple)« خورشيد

 مارس 22 روز در. 12دانندمي حاضر عصر در« تيمپلر نائت» را خود گروه این اعضاي. زدند

 به دست کاليفرنيا در« بهشت باب» نام به یوفو هايگروه از دیگر یکي اعضاي از نفر 38 ،1887

 توليد نيز اخير هايسال در. 13شوند منتقل دیگر جهان به پرنده بشقاب کمک به تا زدند خودکشي
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 و فيلم چند ـ هستند صهيونيستي رژیم طرفدار و یهودي که ـ هاليوود در  فيلم اصلي کنندگان

 بر عالوه هاآن در که کردند توليد« ستارگان جنگ» و« دنياها جنگ» درباره را تلویزیوني مجموعه

 به را آمریکا متحده ایاالت نظامي رتقد و پوستان سفيد برتري یوفو، ايافسانه اعتقادات ترویج

 .گذاشتند نمایش

 

 پرستانشيطان گروه

مي ميالدي شانزدهم قرن در اروپا قاره در پرستي شيطان و جادوگري کننده احيا هافراماسون

 زنان بين در مخصوصاً  دوران آن در اروپا در پرستي شيطان و جادوگري سریع گسترش. باشند

شيطان و جادوگري سازيپاک جنبش در اروپا در ميالدي هفدهم و همشانزد قرن در تا شد سبب

 .14شوند اعدام بودند، زن هاآن اکثر که جادوگران از نفر هزار شصت از بيش پرستي،

 سر» رهبري به فراماسونري گروه عضو که انگلستان اشراف از بعضي نوزدهم قرن اوایل در

 تاسيس لندن شهر در را« جهنم آتش باشگاه» نام هب پرستانشيطان گروه بودند،« داشو فرانسيس

 مواد از استفاده. گردید اروپا در پرستانشيطان مرکز لندن شهر نوزدهم قرن اوائل از و نمودند

مي تشکيل را پرستشيطان هايگروه این اصلي فعاليت جنسي، مبتذل مراسم انجام و مخدر

 .15داد

 گروه چند و گرفت قرار حمایت مورد یهود اراندسرمایه توسط پرستي شيطان 1861 دهه در

 تشکيل هاآن ترینمعروف که آمد وجود به آمریکا متحده ایاالت و انگلستان در پرست شيطان

 جوان اعضاي گروه این هايویژگي از یکي. باشدمي فرانسيسکو سان شهر در 16«شيطان کليساي»

 مواد از استفاده جنسي، مبتذل مراسم و اشدبمي سال بيست از کمتر هاآن بيشتر سن که هاستآن

گروه دراین. باشدمي هاآن هايفعاليت عمده از( Heavy Metal)« متال هاوي» موسيقي و مخدر

 در خود هايفعاليت بر عالوه شده یاد هايگروه. کنندمي ایفا را نقش بيشترین جوان دختران ها

 نفوذ ایتاليا کشور در دارانسرمایه حمایت با خيرا هايسال در آمریکا، متحده ایالت و انلگستان

 اعضاي سوي از کودکان آزار و عنف به تجاوز شکنجه، قتل، از زیادي موارد. اندکرده پيدا زیادي

 مالک مدرسه کودک 361 ،1893 سال در مورد یک در فقط و است شده گزارش هاگروه این

 مراسم از یکي. بودند گرفته قرار شکنجه و زارآ مورد کاليفرنيا بيچ، مانهاتان در واقع مارتين

. باشدمي« هاووین» مراسم است، شده رایج انلگستان و متحده ایاالت مرم بين که پرستان شيطان
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مي تن به را جادوگران و شياطين ترسناک هايلباس جوانان و کودکان اکتبر، 31 شب در ساله همه

 کندمي توليد را« ترسناک هايفيلم» سره یک نيز وودهالي. ترسانندمي را مردم شب طول در کنندو

 .باشدمي جوانان جذب هاآن از هدف که

 

 هاگروه این عليه اروپایي کشورهاي اقدامات

 و ظهور انگلستان و آمریکا متحده ایاالت در 1871 دهه در مذهبي غيرمتداول هايگروه بيشتر

 17.نمایندمي فعاليت نموده، رظهو ژاپن در گروه دویست به نزدیک و کرده پيشرفت

 اروپایي کشورهاي اکثر. باشدمي انگلستان و آمریکا متحده ایاالت در هاگروه این تمامي مرکز

 این در آمریکا فرهنگي نفوذ توسعه امتداد را هاگروه این بلژیک و روسيه آلمان، فرانسه، مخصوصاً

مي اعمال ویژه اقداماتي کشورشان در اهآن نفوذ از جلوگيري براي و کنندمي قلمداد کشورها

 ریشه که مذهبي غيرمتداول هايگروه مخرب آثار بررسي براي 1889 سال در فرانسه دولت. کنند

 از پس و داد تشکيل تفحص کميسيون باشد،مي انگلستان و آمریکا متحده ایالت در هاآن مرکز و

 برخالف را هاگروه این از گروه 173 يتبليغات هايفعاليت مزبور، کميسيون گسترده هايبررسي

. درآورد دولت کنترل تحت کامالً  را هاآن هايفعاليت تمامي و داد تشخيص فرانسه ملي مصالح

 هايخانه و هابيمارستان مدارس، در ندارند حق هاگروه این فرانسه پارلمان مصوب قانون مطابق

 دفاتر شده یاد مراکز نزیک در ندارند اجازه حتي هاآن. دهند انجام را خود تبليغات ساالنبزرگ

 نظارت تحت کامالً  را هاگروه این هايفعاليت فرانسه اطالعاتي نيروهاي و نمایند دایر را خود

 .19گيرندمي قرار قانوني پيگرد مورد مقررات از متخلفان و دارند

 1889 سال در لمانآ پارلمان و 1887 سال در بلژیک پارلمان ،1886 سال در فرانسه پارلمان

 هاالیحه این در. کردند تصویب هاگروه این هايفعاليت نمودن محدود و جلوگيري براي قوانيني

نمي دیني حقيقت در ولي دارند دیني رنگ ظاهراً مذهبي غيرمتداول هايگروه که است آمده

 شست هايروش با هاوهگر این که زیرا کنند، تأمين را سنتي ادیان پيروان حقوق توانندنمي و باشند

 .18کندمي حفظ خود هايدرگروه را هاآن خود، اعضاي اعتقادات کنترل و مغزي شوي و

 نظام فروپاشي از بعد. باشدمي کنترل تحت شدیداً  هاگروه این فعاليت نيز شرقي اروپاي در

 این در تاریخ طول در مسيحيان رسمي کليساي که ارتدوکس کليساي سابق، شوروي در کمونيستي

 فدراسيون دولت و است یافته نفوذ اجتماعي و سياسي امور در زیادي حدود تا است، بوده مناطق
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 هاگروه این هايفعاليت از رسماً تا نمود تصویب پارلمان در را قوانيني 1887 سال در نيز روسيه

 دولت لعوام را مذهبي غيرمتداول هايگروه این روسيه فدراسيون دولت. 21نماید جلوگيري

مي تهدید را کشورها این سياسي و فرهنگي هویت و تماميت که داندمي آمریکا متحده ایاالت

 .21کند

 

 بنديجمع

 مذهبي هايگروه از زیادي تعداد ،1861 دهه از بعد مخصوصاً غرب جهان در گذشت، که چنان

 فقط هاآن هدف که است آمده وجود به قدیمي و سنتي ادیان چارچوب از خارج غيرمتداول

مي نفوذ کشورها دیگر در سنتي ادیان تضعيف با هاگروه این. است دین نمودن سکوالر و دنيوي

 همين به و نمودند مبارزه دین با تجدد و رنسانس نام به غرب جهان در سکوالر هايقدرت. کنند

 .ردندآو وجود به را« فردگرایي» و« پلوراليسم» ،«ليبراليسم» ،«اومانيسم» مکاتب منظور

 کسب براي اروپا و آمریکا در جنبشي ـ گذشته قرن ربع در خصوصاً ـ دوم جهاني جنگ از بعد

 هايگرایش یورش مقابل در مسيحيت و است آمده وجود به دیني معرفت و روحاني تجارت

 تشکيل را آن دیني اندیشه اساس که مسيحيت کالم حتي و کرده نشيني عقب سکوالر دنياگرایانه

 .است شده غيردیني تدریج به آمده، وجود به نوسازي و اصالحات با دهد،مي

 گروه 2511 به نزدیک گذشته قرن ربع در اسالم دین به غرب مردم گرایش از جلوگيري براي

 نام به هاگروه این بيشتر است آمده وجود به ارپا و آمریکا در مذهبي هايگروه نام به غيرمتداول

 امتداد هاآن حقيقت در که دهندمي انجام وغيراخالقي مبتذل کارهاي رستگاري، و مصونيت

 در دست که انددین و سنت ضد ظهور بيانگر و باشندمي غرب جهان در گرياباحي و سکوالریسم

 .دارند سکوالر مکاتب و هاگرایش دست

 ختلفم کشورهاي در باشدمي انگلستان و آمریکا متحده ایاالت در هاآن مراکز که هاگروه این

 کشورهاي در گروهي آن، مثال بهترین و دهندمي انجام مرموزي و گسترده هايفعاليت جهان

 دولت حمایت با مستقيماً را خود مذهبي هايفعاليت که است« گونگ فالون» چين خلق جمهوري

 .دهدمي انجام آمریکا متحده ایاالت

 متحده ایاالت سراسري انتخابات رد مجدداً  بوشدبليو جرج رهبري به آمریکا خواهجمهوري حزب

 که کشورهایي عليه« پيشگيرانه حمله» بر نيز آمریکا دولت خارجي سياست و شد پيروز آمریکا
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 این دولتمردان اکثر و آمریکا جمهور رئيس. است استوار باشندمي آمریکا هايسياست مخالف

 خود دیني هايخواسته مودنن عملي هدف با و باشندمي 22«طلب جنگ هايایوانجليست» از کشور

 که اندنموده اعالم و کرده آغاز اسالم عليه را نشده اعالم صليبي جنگ ميالدي سوم هزاره آغاز در

 و داده تشخيص دقيقاً جوان و پير استعمار. یابد توفيق اسالم جهان بر مطلق سلطه تا جنگ این

 بالندمي آن به که ایدئولوژي و ندکنمي تکيه آن بر مسلمان مردم که فرهنگي است کرده تجربه

 اسالم جهان عليه فرهنگي گسترده تهاجم در اسالم دشمنان. است اسالمي ایدئولوژي و فرهنگ

 هايگروه این وجود از اي،رسانه چند پيشرفته و مدرن امکانات تمام از استفاده بر عالوه

 پيدا دست خود استعماري اهداف به بتوانند هاآن راه این از تا کنندمي حمایت مذهبي غيرمتداول

 .کنند

 مرکز» رابطه این در. کنندمي قلمداد« آمریکا قرن» را یک و بيست قرن آمریکایي دولتمردان

 جهان بر کامل سلطه درباره را ايگسترده هايپژوهش و مطالعات آمریکا در« مشاوران هسته

 .23است« ريامپرتو تا جمهوري از» هاآن شعار و دهندمي انجام اسالم

 بر اسالمي ضد هايارزش تحميل با المللبين صهيونيسم و آمریکا دولت که فعلي وضعيت در

 است مسلمان دانشمندان وظيفة کنند، پيدا کامل تسلط اسالم جهان بر خواهندمي جهان مسلمانان

 ندشمنا تحرکات نموده، دفاع اسالمي هايارزش و مباني و اصول از شجاعت و صراحت با که

 جهان سراسر مسلمان جوانان براي اجتماعي و سياسي اعتقادي، فرهنگي، هايزمينه در را اسالم

 مقابله اسالم جهان و خاورميانه در آمریکا نظامي فزاینده تهدیدهاي با بتوانند هاآن تا نمایند افشا

 .نمایند
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  اروپایي شناسي اسالم:عنوان

  

 و کتب به تنها اسالم دریافت براي غربي شناساناسالم چرا که زدمي دور سؤال این حول مطلب
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 در من گيرند؟نمي ايبهره امامت مکتب متون از معموالً و کنند،مي مراجعه خلفا مکتب متون

 اصوالً و شده، آشنا خلفا مکتب اسالم با بار يناول اروپا که است این علت کردممي فکر گذشته

 . است مانده خبربي ما متون از ما، از دوري علت به و هاست،آن با اتصالش و ارتباط

 حدود در و کشتي 311 با ميالدي 1789 سال بهار در بناپارت ناپلئون که خوانيممي تاریخ در

 و هندوستان تصرف سوي به را راه مصر تسخير از پس تا کرد، حرکت مصر سوي به سپاهي 41111

 کوتاهي نبرد از پس تابستان اوایل در او. نماید هموار هاانگليسي چنگال از آن کردن خارج

 فشار با سال این سپتامبر در و ماند، مصر در 1911 سال تا ناپلئون. شد وارد قاهره به پيروزمندانه

 . کرد تخليه را آنجا عثماني و انگلستان نيروهاي

 ارتش توقف مدت تمام در دانشمندان این. بود برده مصر به علمي هيئت یک خود همراه به ناپلئون

 این علمي کارهاي ثمرة یک. داشتند اشتغال تفحّص و تحقيق کار به سرزمين آن در فرانسه

 . بود سرزمين این مذاهب و آداب فرهنگ، زمين،مشرق با اروپایي علماي آشنایي دانشمندان،

 در زمينمشرق تاریخ و مذاهب و ادیان مطالعة و شناسيزبان و شناسيباستان و اورشناسيخ علوم

 1.یافتند رشد و شده گذاريپایه زیادي حدود تا تاریخي عطف نقطة همين

 با فرهنگي ارتباط و فکري تجدّد منادیان نخستين شمار در که لبناني مسيحيان که دانيممي نيز و

. م 1961 سال در که ویژه به اند،بوده اروپایيان و زبانانعرب ميان نگيفره وسائطي هستند، غرب

 2.ماند باقي کشور این در دراز ساليان و شد، پياده لبنان در بزرگ دول موافقت با فرانسه سپاه

 اروپا، با را لبناني مسيحيان ارتباط و مصر، با انگليسيان و فرانسویان ارتباط گذشته در جانباین

اتصال و ارتباط این از دوي هر در. دانستممي اروپایيان شناسياسالم چگونگي در عامل ترینمهم

 طبيعي لذا بودند؛ کرده برخورد مکتب این دانشمندان و کتب با و خلفا، مکتب اسالم با غرب ها،

 من گذشتة شناخت و تفکر این. ندانند رسمي و نشناسند، مکتب این اسالم جز اسالمي که دانستممي

 ! کردممي« صحت به حمل» را ایشان کار من واقع در. بود

 براي مشکل این بارهیک برق یک چون و شناختم، را دوري این اصلي راز ایران به آمدن از پس اما

 . شد حل من

 حقيقت از جستجو درصدد بشناسند، را اسالم خواهندمي که هااین که بود این مطلب حقيقت

 و بيابند، را آن مختلف ابعاد و کنند، جویيپي را آسماني و الهي دین یک خواهندنمي و نيستند،

 هاآن هايشخصيت تاریخ و اسالم از ضعفي نقاط کشف و جویيپي صدد در هااین نه،. بشناسند
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 . هستند

 باشد،مي مخلوقات اشرف است، رحمةللعالمين و است، معصوم( ص)پيامبر ما، مکتب احادیث در

 ... و است اخالقيات و تصفا برترین دارندة

 و اسالم به خواهندمي آنچه متأسّفانه اما آورد؛برنمي را هاآن هدف بينشي چنين است روشن البته

 همان صاحبان گفتة به که احادیثي. یابندمي خلفا مکتب احادیث در بدهند، نسبت آن پيامبر

 از غربي هايشناسياسالم قاتفا به قریب اکثریت بنابراین! هست نيز اعتبار نهایت در مکتب،

 . شودمي انجام خلفا مکتب متون و مدارک

 یا فرانسه در خواه اند،داشته تخصص شناسياسالم در که هاآن خاورشناسان، کارهاي مجموعة

 خط همين در همه و همه آمریکا، در اخيراً و انگلستان و تزاري روسية و بلژیک و هلند در خواه

 از اند؛خوانده را اسالم تمام و اند،کرده وسيع تحقيقات و اند،کشيده زیاد زحمت هااین. است بوده

 و نداشته، اصالت نداشته، حقيقت اسالم بدهند نشان که... و کالم و فقه و تاریخ و قرآن و حدیث

 مکتب در تنها اند،نيافته امامت مکتب کتب در را خود سخنان مدارک و است، نبوده آسماني و الهي

 . اندیافته را خویش مقصود و مقصد خالفت

ـ  است متعصبي مسيحي که آن یا و ـ« گلدزیهر اگناس» چون ـ است یهودي خود که شناسياسالم

 از و برود کجا که است داشته تعهد البته دانسته،مي نيز را مختلف جوانب و ـ« نيون ماسي» چون

 نو از که پيامبري محمد: امثال آمده، در يفارس به اینان از که هایينوشته. بگوید چه و بگيرد، که

 مونتگمري» پروفسور نوشته سياستمدار و پيامبر محمد و ،«گيورگيو ویرژیل» نوشته شناخت باید

 و ،«پطروشفسکي پروفسور» ایران در اسالم و ،«بوتولداشپولر پروفسور» اسالم جهان و ،«وات

 و است، آن جوانب همة در اسالم تخریب ايبر اسالمي دائرةالمعارف ترمهم همه از و آن، امثال

 . بس و اندیافته خلفا مکتب تفسير و تاریخ و احادیث در را خود سخنان مایة هااین

 که است این مثل بياورند، روي اروپایيان و رفتگان اروپا به اسالم شناخت در خواهندمي که هااین

 هایيکتاب. نماید معرّفي و توصيف را او االيو شخصيت و پيامبر که بخواهند ابوسفيان یا ابوجهل از

سم واقع در است کرده تحقيق شناسياسالم مسائل در و شودمي ترجمه اروپایي هايزبان از که

 ...اندشده پوشيده عسل از پوششي در که هستند هایي

 و ،«مالک بنانس» و« ابوهریره» اسالم به و گذاشته، را( ع)صادق امام و باقر امام چرا شما آخر

: گذاردم جاي به شما ميان در گرانقدر چيز دو» : نفرمود پيامبر مگر آورید؟مي رو ایشان امثال
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 ؟«را خاندانم عترتم، و قرآن

 .«فَلْيَکفُر شاءَ مَن و فَلْيؤمِن شاءَ مَن»  حال دادیم، انجام که هایيبررسي تمام به توجه با

 همين از نيز حسين حضرت درد و مجتبي امام درد. است این فاطمه و علي کاهجان دردهاي

 . جاست

 زحمات جااین. کربالست جاودانة شهيدان خون دادن باد بر اروپایي شناسياسالم به آوردن روي

 . رودمي باد بر( ع)صادق امام و باقر امام

 احساس؟ و اندیشه چه و داریم وظيفه چه جا این در ما

 

 : هانوشتپي

 . 158ـ  161 صص انقالب، عصر در اروپا معاصر؛ قرون تاریخ  فظ،حا فرمانفرمائيان،. 1

 .838ص ،2 ج پاینده، ابوالقاسم ترجمه عرب، تاریخ فيليپ، حتي،. 2

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  صهيونيست مسلمانان:عنوان

  

 

 ارامنه، و ارتدکس ها،پروتستان ها،کاتوليک: یعني مسيحي کليساي ياصل جریان چهار ميان از

 و تبليغ بر دیگر جریان سه از بيش ،«یهودي مسيحي،» دورگة و تلفيقي جریان عنوان به هاپروتستان

بني برگزیدگي و« آخرالزمان» موضوع به متعصبانه رویکردي با و فشاردمي پاي مسيحيت تبشير

. دارد مذاهب و ادیان سایر حتي و مسيحي فرق سایر پيروان پيروان جذب و جلب در سعي اسرائيل

 سازي،زمينه بلکه شناسدميمسيح ظهور شرط پيش را« تبشير و تبليغ» این تنها نه که جایي تا

 . آوردمي وارد خویش تکليف در را ظهور شرایط تسهيل و مقدمات تدارک

 

 یعني بنيانگزارانش تبع به گذردنمي عمرش از چهارصد از بيش که جریان این مبلغان که جاآن از

 دوم ظهور تنها نه دارند اسرائيلبني به زایدالوصفي دلبستگي و شيفتگي دیگران، و« لوتر مارتين»

 عده و« داوري روز» برپایي بلکه دانندمي اسرائيل بني حقِ در آسماني لطف را مسيح حضرت
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 پرسش و مسيح حضرت توسط اقوام جملة محاکمة و اوتقض» معني به هم را انجيل در شده داده

 . کنندمي تفسير« اسرائيل بني» به آنان اکرام و خدمتگزاري ميزان سنجش از وي

 به تبدیل را جریان این یهودي، مسيحيت گستردة« تبشير و تبليغ» به ظهور امر دانستن مشروط

 ساخته صهيونيستي رژیم و انگليس ا،امریک یعني« شوم دلتاي» ايرسانه و فرهنگي پرقدرت بازوي

کمپاني و اینترنتي اي،ماهواره تلویزیوني، رادیویي، شبکه هزاران داشتن اختيار در با که است

 اذهان جذب و جلب براي و توليد را برنامه ساعت هاميليون روزيشبانه صورت به سازيفيلم هاي

 . کنندمي پخش رایج و گوناگون هايزبان به خام

 و غربي اروپاي حتي و خاورميانه آسيا، شرقي جنوب هند، قارة شبه از ايعمده بخش وزهامر

 پروتستان کليساي به وابسته هاياوانجليست همان یا انجيلي مبلغان ايرسانه پوشش تحت امریکا

 . دارد قرار

 ترک ،هاصومعه و کليسا در محصور تبليغي هايشيوه از گزیدن دوري مدرن، وسایل از استفاده

 هاياستادیوم صحن در پوششيک زنان و مردان هيأت در شدن ظاهر کليسا، اربابان مرسوم پوشش

 مفلوک مردم از کثيري جمع هااین امثال و درماني انرژي شعبدة از استفاده حتي و بزرگ

 . است ساخته شيفته و مجذوب را امریکایي و آسيایي افریقایي،

 هاآن از پس و فراماسونرها مذهبي، مسيونرهاي عماري،است هايحرکت اولية هايسال در

 ممالک سایر و اسالمي شرق در اروپایي نظامي و سياسي مردان حضور ساززمينه مستشرقين،

 ساخته امریکایي و اروپایي نظامي و سياسي مردان حضور شاهد را ما جدید، دوران اما،. بودند

اسالمي شرق ساکنان سراي و صحن در انجيلي نمبلغا حضور ساززمينه و کنصاف جاده که است

 و اغراض تابع را هاآن اسالمي، کشورهاي ساکنان روان و ذهن و جان در تصرف با اینان،. اند

 . سازندمي نظامي و سياسي مردان اهداف

. اندبوده امریکا اصلي سياستگزار و گرداننده جماعت این اخير دهة سه طي که است ذکر شایان

 در جریان این مقدس کتاب ميليون یک از بيش عراق اشغال از پس که دارد آن از یتحکا آمار

 و مردم عموم ميان در نيز اثر همين از نسخه هزار سيصد و ميليون یک به قریب و عراق، مردم ميان

 . است شده توزیع ترکيه، جنوب و کردنشين مناطق ساکن جوانان

 و شده منتشر فارسي زبان به جماعت این آثار و کتب از شماريبي هاينسخه جاري سال طي

 . است شده نهاده مردم اختيار در هادانشگاه و مترو هايایستگاه و شهر ميادین در رایگان
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 درا خو هايبرنامه تلویزیوني و انجيلي کليساهاي ايماهواره هايشبکه که است حالي در همه این

 سعي پروتستان مذهبي مبلغان گسترده صورت به و کنندمي پخش نيز فارسي و عربي هايزبان به

 . کنندمي تشویق را هاآن دین و مذهب تغيير براي و نموده شيعه و مسلمان جوانان جذب در

 در بود« صهيونيستي مسيحيت» به« مسيحيت» تبدیل نخست مرحلة در جریان این اصلي رویکرد

 و نموده پيروي جریان این از نفر ميليون 71 از بيش امریکا متحدة ایاالت در تنها امروزه که حالي

 . کنندمي صهيونيستي رژیم از حمایت مصروف را خود وعُده وعِده امکان تمام

 دل در« صهيونيست مسلمانان» جریان ایجاد مصروف جریان این همت همة جدید، مرحلة در

 . است اسالمي هايسرزمين

 ميان در آموزه این بسط و پذیرش زمينة که ستني پوشيده سياسي بينش و خرد اهل از بسياري بر

 شده پرورده و کاشته اسالمي هايسرزمين دل در که التقاتي مذهبي جریانات و فرق از برخي

 . دارد وجود

 و دانست صهيونيست مسلمانان گروه جعل را مذهبي شبه جریان این اهداف ترینمهم بتوان شاید

 : از عبارتند اهداف سایر

 سرنوشت ویژه به و خاورميانه آیندة دربارة محرف و مجعول هايگویيپيش دادن هجلو محتوم. 1

 در یهودي مسيحي جبهه دارانطرف جماعت، این ادبيات در دانيدمي کهچنان اشغالي فلسطين

 و کنندمي نابود آرماگدون در را هاکاتوليک حتي و اعراب مسلمانان، کلية ايهسته جنگي

 .آورندمي وجود به المقدس بيت در پرچمي زیر در را هزارساله حکومتي

 دلتاي تهدیدات با مقابله وقت در اسالمي شرق دفاعي و فرهنگي توان کاهش براي سازيزمينه. 2

 (. صهيونيستي رژیم و انگليس امریکا،) شوم

 و شرقي کشورهاي ساکنان ميان از مطيع و مجاني جواسيس از کثيري جمع به یابيدست. 3

 . کنندمي غرب به خدمت مصروف را خود همت همة که اسالمي

 هايبرنامه اجراي براي اروپا و امریکا ساکنان ميليوني و کثير جمعيت پشتيباني به یابيدست. 4

 . صهيونيستي رژیم نفع به و خاورميانه در شوم دلتاي نظامي

 نفع به مهدویت نندةبرانگيزا نيروي کاهش و« حقيقي مهدوي فرهنگ» جریان در انحراف ایجاد. 5

 . انجيلي مبلغان محرف و کاذب گرایش

 منجي و مقدس موعود از حمایت وقت در آنان توان کاهش و مسلمين صفوف در تفرقه ایجاد. 6
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 (. ع)الزمانصاحب حضرت کل،

 و شناسندمي الوقوعقریب را ظهور این آنان که است آن از حاکي مدارک و شواهد از بسياري

مي قلمداد شوم دلتاي« نظامي و سياسي استراتژي» عنوان به را دستانهپيش مقابله و بازدارندگي

 . کنند

 . جوانان اغفال ویژه به و مسلمان ملل صفوف ميان در رخنه ایجاد. 7

 . جهان در اسالم به گرایش افزون روز رشد از جلوگيري. 9

 . یهود و اسرائيل از ایتحم براي اسالمي ممالک درون از گسترده ايجبهه به یابيدست. 8

 انتشار و اسالمي دول تصميمات با رویارویي براي جوانان از متشکل و قوي جریاني ایجاد. 11

 . اسالمي دیني فرهنگ

 و صهيونيستي یهودیت عمل و اخالق دربارة جهان ملل ميان موجود انزجار و نفرت کاهش. 11

 . دوستي و عالقه و انس به آن تبدیل

 ظاهر به محافل و مجالس برگزاري طریق از مسلمان جوانان ميان در تباهي و دفسا گسترش. 12

 . مذهبي

شيوه با آن ابالغ و« موعود» سوي از موضوع این مسمتر طرح رغمعلي که است حالي در همه این

« شناسایي» براي کشور مسئول فرهنگي هايدستگاه سوي از مؤثري و جدي گام تنها نه مختلف هاي

 احساس با و خودجوش که مراکزي از حمایت و تقویت براي بلکه نشده برداشته نجریا این

 نيز مشغولند حقيقي معارف نشر و شبهات به گویيپاسخ و شناسيدشمن شناسي،آسيب به مسئوليت

 . است نگرفته صورت اقدامي

 وقت رد و مختلف هايبرهه در فرهنگي مسئول هايسازمان از بسياري که دهدمي نشان تجربه

 چند چاپ رسمي، همایش چند برگزاري و بيانيه صدور در را خود هنر موضوع، یک گيرهمه طرح

  کرد؟ باید چه اما. سپارندمي فراموشي دست رابه چيز همه دیگربار و سازندمي نمایان بولتن

 به باید هاتن حاضر حال در اما؛ یافت توانمي را پرسش این پاسخ شده ذکر موارد اليالبه از چه اگر

 وگوگفت به کرد؟ باید چه دربارة آن از پس و پرداخت آن گسترة و موضوع وجوه همة شناسایي

 . نشست

----------------------------------------------

 ---------------------------------------
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  تبشير ابزارهاي:عنوان

  

 آن خطرات و( مسيحيت تبليغ) تبشير ابزارهاي

 

 

 و مسيحيت تبليغ) تبشير هستند، روروبه آن با اروپا مقيم مسلمانان که ايپدیده ترینرناکخط

 که گزاف به نه سخن این. افتد کارگر آنان از بسياري در توانسته که است( مسيح دین به فراخواني

 مانمسل جوانان و کرده سفر فرانسه به بارها من. امکرده تجربه و دیده را آن خویش چشمان با

 نکتة و! اندگشته مسيحي مسيحيان، خود از بيشتر حتي و شده مسيحي که امدیده را بسياري

 . اندگشته( مسيحيت مبلغ یعني) آن عامل به تبدیل تبشير، مخاطب از هاآن که این خطرناک

 جوانان از دسته این روي خود، اهداف به رسيدن براي عربي مغرب کشورهاي در مسيحيان

 بيشتري توانایي غربي، مسيحيان از کار، این در چون کنندمي حساب شده مسيحي هتاز مسلمان

 مقيم هايمغربي وسيلة به کشورها، این شهروندان با( مسيحيان) آنان عربي هاينگارينامه. دارند

 . هستند مغربي و اسالمي نام با امضاهایي داراي نيز معموالً که اروپاست

 است، شده مواجه ناکامي با هامسلمان کردن مسيحي در مسيحيت گویديم که ادعا این به نباید ما

 نگاه خرگوشي خواب در را هامسلمان تا شده علم عمداً که است دروغي یا ادعا این. کنيم توجه

 از خبربي افراد که است توهماتي از برخاسته یا و نسازد جدي خطر این متوجه را هاآن و دارد

 و کلي طور به آفریقا در اینک هم که خطرناکي هايتوطئه متوجه و کنندمي تکرار را آن جا، همه

ساده هايآدم بر جز که رسواست و آشکار چنانآن و ـ شودمي تدارک اخص، طور به آن شمال

 . نيستند ـ نمانده پوشيده کسي بر احمق یا لوح

 به تبدیل مسيحيت تبليغات و تبشير با اسالمي، کشورهاي از بسياري که دارد آن از حکایت تاریخ،

 هاآن در مانده باقي مسلمانان و اندکرده گم را خود اسالمي هویت و شده مسيحي کشورهاي

 . اندگشته دیگر سوي از خارجي هايتوطئه سندان و سو یک از داخل تبشير پتک گرفتار

 و بود اسالمي هايملکتم مجموعه از عبارت آغاز، در که برد نام فيليپين از توانمي مثال عنوان به

 اکثریت که است مسيحي کشوري اکنون ولي دادند،مي تشکيل آن در را اقليتي تنها مسيحيان

 به نياز که اندشده هایيبدبختي چنان با اقليتي به تبدیل مسلمانان و هستند مسيحي آن شهروندان
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! است بيان به حاجت چه ت،اس عيان آنچه اصطالح به و نيست کاغذ کردن سياه و هاآن بيان تکرار

 هرچه اند،گشته مسيحي سپس و بوده مسلمان ابتدا که آفریقایي قبایل از بسياري مورد در و

 . است کم بگویيم

 شامل) عربي مغرب در مسيحيت تبليغ و تبشير کار اروپا، مقيم مغربي مسلمانان وجود علت به

 و گرفته خود به خطرناکي روال ،(موریتاني و ليبي تونس، مراکش، الجزایر، چون کشورهایي

 اقليتي ایجاد پي در هاآن که رسيده جایي به کار و است آورده دست به گيريچشم هايپيروزي

خواست چه هدف، این تحقق صورت در اقليتي چنين که است معلوم. هستند منطقه این در مسيحي

 . است وخيمي مدهايپيا چه داراي مسلماً هاخواست این و کرد خواهند مطرح را هایي

 تبشير جدید هايشيوه به ترجدي چه هر توجه چارچوب در را مسئله این داریم وظيفه ما بنابراین،

 در آفریقا شمال در فعاالن و اروپا مقيم شدة مسيحي اعراب سوي از که( دیگران کردن مسيحي)

 خطرناکي هايراه از برخي به رو، پيش بررسي در. دهيم قرار مطالعه و بحث مورد اجراست، حال

 در آفریقا درشمال را گيريپي تالش مسيحيت، تبليغي حرکت هاآن طریق از که کرد خواهيم اشاره

 ددمنشانه یورش این با رویارویي در اسالمي هايطرح ناکامي از حکایت متأسفانه و گرفته پيش

 و ثمربي هايتالش دیگر،یک ميان بيهوده هايدرگيري به بيشتر گيرودار این در مسلمانان. دارد

 جز آن، تقویت و تحکيم و وحدت و امت به خدمت جاي به که پردازندمي افکاري و هااندیشه پخش

 . ندارد حاصلي ها،آن بيشتر چه هر پراکندگي و مسلمانان تفرقة

 :قرارند این از گفتهپيش هايراه

 ؛«تبشير» در اسالمي اصول از گيريبهره ـ

 کریم؛ قرآن به« تبشيري» مبلغان استدالل ـ

 رویکرد؛ این در اسالمي هاينام با شدن پنهان ـ

 کریم؛ قرآن آیات در تردید و شک ایجاد ـ

 جایزه؛ اعطاي و کتاب ارسال از گيريبهره ـ

 حضوري؛ دیدارهاي و بازدید به دعوت ـ

 .نگارينامه در پافشاري ـ

 

 « تبشير» در اسالمي اصول از گيريبهره
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 تمدني هايکاستي از تبشيري، مبلغان که است آن ،«مسيحي تبشير» شدة برمال هاينامهبر جمله از

 منظور به مسلمانان اعتقادات اساسي اصول از کرده، استفاده سوء مسلمانان فرهنگي هايضعف و

 ویران را اساسش و متزلزل را آن هايپایه تا کنندمي گيريبهره اسالمي، باورهاي عرصة به ورود

 را آن خردمندان و کندمي رد را آن سليم، منطق که ـ مسيحي عقاید نفوذ براي کانالي و دسازن

 . آورند فراهم مسلمان، و عرب مخاطب براي آشنا هايپوشش با ـ پذیرندنمي

 را خود که دارد وجود مسيحي تبشيري ـ تبليغي مرکز یک کند؛مي ترروشن را موضوع مثال، چند

 که این به اشاره کمترین بدون را مرقس انجيل و نامدمي« تبليغ و پژوهش الملليبين انستيتو»

نامه راه از و منتشر کوچکي جزوة صورت به« عيسي حضرت داستان» عنوان به تنها و است انجيل

 رایگان، طور به اروپایي، کشورهاي مقيم هايمغربي آدرس و آفریقا شمال مقصد ویژه به نگاري

 برادران» و« !عرب برادر اي» چون جذابي هايعبارت با جزوه این فتارگپيش در. کندمي پخش

 الرحمن اهلل بسم» عبارت با گفتارپيش این که این ترخطرناک همه از ولي. کنيممي برخورد« !عرب

 تکرار را آن خود ادعية و نماز در و آشناست مسلمانان براي که دعایي با و شودمي شروع« الرحيم

 عبارت با و شودمي همراه« الهدایة و الجود و اإلنعام منه و الحمد له اهلل إلّا إله ال»: یعني کنندمي

 . گرددمي ختم ،«العالمين رب یا آمين»: یعني اسالمي مألوف

 کنندةگمراه انجيل صفحات تمام در است، آن مسيحي محتواي گربيان« یسوع» نام که جا آن از

 او براي کامالً و انگيزدبرنمي ايشبهه و شک هيچ مسلمانان نظر زا که نامي با« یسوع» نام مزبور،

 !!گرددمي تعویض« عيسي» یعني است، عادي

 خود معروف و مشهور نام با نه جدید عهد ارائة تبليغات، این در سازيگمراه نمودهاي دیگر از

 را لوقا انجيل  هاآن. است یوناني اصل در که نامي. است آن لغوي مدلول و معني با بلکه انجيل،

 به اياشاره حاوي ايدیباچه یا گفتارپيش هيچ بدون( خوش خبرهاي)« السارة األخبار» عنوان با

 لغوي مفهوم به چسبيدن و همگان براي آشنا و مشهور نام از عدول علت یا اسمي جایگزین این

 . کردند منتشر آشناست، مقدس کتاب بررسي متخصصان براي تنها که آن یوناني

 مراکشي، سالة چهارده دختر یک براي اينامه فرانسه،( Luynes)« ليون» شهر از مسيحي مبلغان

 هاعبارت این و« اکبر اهلل» عنوان با شده چاپ پيوستي داراي نامه، این: فرستادند« سال» شهر ساکن

 : بود

 و تسبيحاً و صالة و ،بکلمة األشياء کلّ خالق العالمين، رب هلل الحمد الرحيم، الرحمن اهلل بسم»
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 لقوم آلیات ذلک في إنّ  تصویراً  فأبدع صورته، علي خلقنا و تراب من صنعنا لمن سجوداً، و شکراً

 و الضالل من ینقذ هو له، الشریک الصمد، الفرد األحد، الواحد هو، إلّا إله ال أن أشهد و یعقلون،

 . «المستقيم الصراط إلي یهدي و للصواب یوفق

 مخاطب که شودمي منتشر( شيران بچه)« األشبال» عنوان با ايمجله اسپانيا، در« گاماال» شهر از

 آغاز قرآني« اهللبسم» با مجله این. هاستآن کردن مسيحي آن هدف و عربي مغرب کودکان آن

 قرآني آیات به کارانهفریب ايگونه به مسيحيت، هايآموزه و باورها صحت اثبات براي و شودمي

 گمان که است ايشيوه به مسيحيت به مسلمان کودکان کشاندن مجله، این قصد. کنديم استناد

 . دارندبرمي گام دین این راه در و داشته هایيآموزه چنين اسالم کنند

 

 کریم قرآن به« تبشيري مبلغان» استدالل

نسبت و غدرو اظهاراتي مثالً و گيرد خود به دیگري شکل کاري،فریب این است ممکن که همچنان

 کتاب در که آنچه با مسيح حضرت درمورد قرآن که این ادعاي مثل باشد، قرآن به ناروایي هاي

 و مسيح کشيدن صليب به) قيامته و المسيح صلب کتاب در دارد؛ خوانيهم کامالً آمده، مقدس

 : است آمده« جلکرایست ژان» نوشتة ،(او رستاخيز

 و بزرگ هايمعجزه فلسطين، در ساله سه حضور طي حمسي حضرت: گویندمي قرآن و مقدس کتاب

 1.است داشته فراواني

 داشته بزرگي هايمعجزه مسيح حضرت که القولند متفق مقدس کتاب و قرآن که بپذیریم اگر حال

 !است؟ بوده سال سه مدت به فلسطين در او حضور که شده اشاره قرآن کجاي در ،2است

 ايمقایسه تا شده استناد 3کریم قرآن به نيز( ع)یونس رتحض داستان خصوص در کتاب، همين در

آن باشد، داده صورت 5وي رستاخيز اثبات در مسيح حضرت استدالل مورد ـ پيامبر 4یونان آیة با

 : نویسدمي گاه

 در متعددي هايشگفتي و هامعجزه مسيح است، آمده مقدس کتاب در و قرآن در که آنچه طبق

  6.است هداشت اسرایيل ملت ميان

 کند ثابت کرده سعي آن در که« انعاش أم قيامة» عنوان با« دیدات احمد» جزوة به پاسخ در و

 : گویدمي کرده، رد را نظریه این جلکرایست ژان آمد، فرود صليب باالي از زنده مسيح، حضرت

 و يانمسيح و است قرآن در نه و مقدس کتاب در نه درست اساس و پایه هرگونه فاقد نظریه این
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« احمدیه» فرقة پذیرفته، را نظریه این که ايفرقه تنها و اندجسته تبري آن از دو، هر مسلمانان

 7.است شده وارد آن به بودن غيرمسلمان تهمت پاکستان در که است

 : دهدمي ادامه و 

 مقدس هايکتاب با« دیدات احد» که اندشده متوجه اینک هوشيار مسلمانان که هستم مطمئن من

 9.ندارد حقيقي آشنایي مسيحي

 صليب به از پس یسوع قبر روي سنگ)« غلتاند؟ را سنگ کسي چه»: که پرسش به پاسخ در وي

 : گویدمي ،(ادعایي کشاندن

 براي که بودند فرشتگان که پذیردمي قرآن و 8دارند ایمان فرشتگان و خداوند به مسلمانان همة

 است« سدوم» همان شهر این و 11.کردند اقدام بود، ساکن آن در« لوط» که شهري ساختن ویران

 11.است شده یاد آن از مقدس کتاب در که

 : که مضمون این به کندمي غلطي گيرينتيجه گاهآن

 را زمين و مردم امور بر آنان تحکم و قدرت به ایمان بلکه مالئکه، وجود به ایمان تنها نه قرآن،

 معترض انجيل سخن این به که ندارد وجود مسلماني هيچ اینبنابر و داندمي مسلم مسلمانان براي

 12.غلتاند را سنگ که بود فرشتگان از یکي: باشد

 : است آمده 13کنيد؟،مي فکر چه مسيح دربارة: کتاب در و

 طلبيد، مغفرت خداوند درگاه از نيز خليل ابراهيم خواست، آمرزش زاري و گریه با پيامبر داود

 از طلبيمغفرت بر مبني ايآیه یا دليل هرگز کنيد وجوجست قرآن یا سمقد کتاب در اگر ولي

 14.یافت نخواهيد بار، یک براي حتي مسيح حضرت سوي

 : گویدمي خود مجيد قرآن هرچند

 یستکبر و عبادته عن یستنکف من و المقربون، المالئکة ال و هلل عبداً یکون أن المسيح یستنکف لن

  15.جميعاً إليه هم فسيحشر

 او بندگي از که هر و نيز مقرب فرشتگان و زندنمي سرباز هرگز باشد، خداوند بندة که این از مسيح

 .آورد گرد خویش نزد( رستخيز روز) را همه آنان که زودا کند، سرکشي و زند سرباز

 خود که است متعال خداوند بندگي نهایت و کامل خضوع بر دليل( ع)مسيح حضرت استنکاف عدم

 از طلبيآمرزش که است آن بر مسيحيت. است دایمي توبة طلب و طلبيشآمرز فراواني زممستل

 : «جدید اسکندر» کشيش بيان به و است خداوندي هاينعمت
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 نيز( ع)عيسي حضرت دربارة کریمه آیة مفاد و 16«آیدمي دست به نعمت با طلبي،آمرزش... »

 : است همين

  17«اسرایيل لبني مثالً لناهجع و عليه أنعمنا عبد إلّا هو إن

 .دادیم قرار اينمونه اسرایيل،بني براي را او و دادیم نعمت او به که نبود ايبنده جز او

 قرآن از استفاده با نيز را مسيحيت هايآموزه و عقاید حتي( تبشيري و مسيحي مبلغان) هاآن

 تهي اخالصي، و صداقت گونه هر از را استداللشان و است آشکاري تناقض که کنندمي ثابت کریم

 . سازدمي

 به خویش، عقاید اثبات در ها،مسيحي هنگام چه: است این شود،مي مطرح جا این در که پرسشي

 کردند؟مي استناد کریم قرآن

 ادعاهاي اثبات راه در مسيحي مبلغان زمان چه: دارد پي در را دیگري انگيزشبهه پرسش این، و

  اند؟بوده مسلمانان از جویيدل پي در خود،

 به اعتقادي اصوالً  ها،مسيحي که آن حال کنند، هضم را رفتار این توانندمي چگونه مسلمانان

 !گيرند؟مي مسخره باد به را مسلمانان شعایر و عقاید و نداشته کریم قرآن عصمت

 در این. يردگبرمي هایيپرسش چنين راز از پرده سازي،گمراه و کاريفریب جدید شيوة این ولي

 مسيح، کشيدن صليب به و تثليث ادعاي کریم، قرآن دارند اعتراف مسيحيان، که است حالي

 مسئله این به هایشانکتاب از بسياري در هاآن. کندمي رد را، آنان عقاید دیگر و وي الوهيت

 . دارند اذعان

 : پردازیممي زیر قول نقل به تنها مثال، عنوان به

 بر را خود کامل کتاب خداوند، که آن از پس ،18هاکتاب این که 19دمعتقدن هاآن ولي

 باکره مریم از مسيح تولد قرآن، اند،داده دست از را خود وجود ضرورت فرستاد، فرو( ص)محمد

 شفا، در مسيح هايمعجزه به و اوست خدایي و فرزندي منکر حال همان در ولي پذیرد،مي را

 بدان که کرده موهبت نيرویي مسيح به خداوند که دارند قبول مسلمانان همة و کندمي اشاره

 که است مدعي و شودمي منکر را صليب فراز بر مسيح مرگ قرآن، ولي کند،مي زنده را مردگان

 که) بردند گمان هاآن و درآمد مسيح شکل به خداوند، قدرت به او یاران از یا دشمنان از یکي

 سوي به زنده مسيح که گویدمي و شد کشانده صليب به ي،و جاي به خطا به او و( است مسيح

 21.شتافتـ  جاستآن در اکنون که جایي ـ آسمان
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 رویکرد این در اسالمي هاينام با شدن پنهان

 القاب و هانام با امضاهایي از مسلمانان، و اعراب با تبشيري هاينگارينامه در« تبشيري مبلغان»

 کردیم، یاد آن از پيش اندکي که مغربي دخترک با نگارينامه در. کنندمي استفاده اسالمي

 محسن» نيز( من کتاب)« کتابي» تبشيري مجلة سردبير. است بوده« عبداهلل شيخ» نامه، امضاي

 ،«عبدالقادر» چون نویسندگاني امضاي شاهد نيز« المعرفةمفتاح» مجلة در. دارد نام« الشماع

نامه. زنندمي قلم« عبدالرحيم» چون هایينام با افرادي« نارالم» مجلة در. هستيم... و« مسلم»

 مسيحي اجتماعي عرف به ربطي هيچ که شودمي انجام امضاهایي و هانام با شخصي هاينگاري

 و« العلوي» ،«خالد» ،«علي» ،«محمد»: هستند اسالمي مضمون و شکل لحاظ به جملگي و ندارند

 . قبيل این از

 : کندمي دنبال را هدف دو د،شگر این که است روشن

 است همراه وحشتناکي غربت احساس با شدن مسيحي چه جامعه، از کامل شدن جدا دشواري اول

آن سخن این نيز استدالل و تعليل این در ما دليل گردد؛مي تبشيري حرکت تعطيلي باعث مسلماً  و

 : هاست

 است دشوار او براي است، دهندهجاتن تنها مسيح، که پذیردمي مسلمان فرد که هنگامي حتي... 

  21.بگسلد قبلي جامعة با را روابطش و سازد برمال را خود ایمان آشکارا که

 از اسالمي هاينام حفظ و تبشيري مبلغان سوي از اسالمي هاينام با شدن پنهان ترتيب، بدین و

 . است راه سر از مشکل این برداشتن ضامن شدگان،مسيحي سوي

فعاليت جا آن از و کندمي تشویق را اسالمي جامعه با آنان آميختگي در شگرد، این حال، عين در

 خصوص این در ما، دليل. سازدمي ترآسان و ترروان را مسيحي هايخوانيروضه و تبليغي هاي

 : هاستآن سخن این نيز

 یک شودمي یرانا در که کند ثابت تا کندمي حفظ درا خو اسالمي نام انجيلي، کليساي اسقف... 

 خدمت( مسيح به) شهامت، و شجاعت با و آورد ميان به سخن مسيح به خود ایمان از علناً  مسلمان

  22.کند

 .کنندمي دنبال اقدامي چنين در هاآن که است دومي هدف همان این و

 دخو مسيحي گفتمان اعمال منظور به آن، هايویژگي و مسلمانان و اعراب اجتماعي عرف از هاآن
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 هر نظر در که تحقيرآميزي هايزشتي و عرف این منفي هايبرجنبه البته و کنندمي گيريبهره

 به هازشتي همة انتساب و مستقيم گفتمان زیرا گذارند؛مي انگشت است، انگيزنفرت عاقلي مسلمان

مي حاصليب برخوردي به منجر مسلماً است، بري هاآن از اسالم که نادان مسلمانان به نه و اسالم

 و عربي مغرب در مسيحي مبشران سوي از که است فرانسه زبان به رماني برخورد، این مثال. گردد

 ساموئل» نوشتة( Ourane)« یوقان» عنوان شود؛مي پخش فرانسه، مقيم هايمغربي ميان

 در یوقان نام به ايبيچاره و رانده نابيناي کودک زندگي گربيان و حقيقي درام یک ؛«گرانجين

 تحقير و جامعه ستم و آزار مورد شدت به شدید، فقر و نابينایي دليل به که است الجزایر جامعة

 آنان دین پذیرش با و رسدمي دادش به تبشيري مبلغان بشارت که این تا گرفته قرار مردم

 . آیدمي در آن مخلص مبلغان شمار در و یابدمي نجات بدبختي این از ،(مسيحيت)

 

 قرآني آیات در تردید و شک ایجاد

مي رهنمون خطرناکي شبهة و شک ایجاد به را آنان مسيحي، تبشيري مبلغان گفتة پيش هايگام

 و هوشمندانه بسيار شيوة به البته کریم قرآن یعني مسلمانان مقدس کتاب ترینمهم در چه. سازد

 شود، حاصلبي دهايبرخور به منجر است ممکن که مستقيمي هايروش از اجتناب با و زیرکانه

 . کنندمي شبهه و شک ایجاد

 از برادراني) کردستان من إخوان   ایشان کتاب در که آنچه به خصوص، این در مثالي ایراد براي

 از اسالم هاياقتباس اصطالح به آن، در که کنيممي اشاره انگليسي کشيشي نوشتة( کردستان

 این با 23.است شده داده توضيح... و تشتيانزر کتاب و مسيحي آميزبدعت هاينوشته و تورات

 کریم قرآن  را آن قرآن، از سخن در( ریاکاري با) خود تبشيري هايکتاب در هاآن بينيممي حال

 و استنباط آن از متکلفانه طلبد،مي هایشانآموزه و مایلند خود که را آنچه و کنندمي توصيف

 هايکتاب جدي پژوهشگران هاينوشته به را آنان ا،ادعاه این رد در ما ولي. نمایندمي برداشت

 در و کرده ثابت را قرآن بودن بشري امکان عدم علمي، دالیل با که دهيممي حوالت آسماني

 به. اندبرگرفته پرده مقدس، کتاب در وارده فراوان خطاهاي از ـ علمي دالیل با باز و ـ برابر،

 خداوند سوي از خطا صدور زیرا آورد؛ ميان به سخن هاآن در تحریف وقوع از توانمي که طوري

 24.است عقلي محال متعال،
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 جایزه اعطاي و کتاب ارسال از گيريبهره

 و پخش منظور به عربي مغرب کشورهاي در تبشيري هايفروشيکتاب تأسيس در مسيحي مبشران

 تبشيري، هايبرنامه با کشورها، این هايدولت زیرا شدند، مواجه ناکامي با خود هايکتاب فروش

 با ظاهر به هایيفروشي کتاب یاخانهکتاب تأسيس به اقدام هاآن دليل همين به. کنندمي مخالفت

 کشورم در مثال عنوان به. اندکرده تبشيري، اهداف با واقع در و فکري ـ فرهنگي رویکرد

. است قماش همين از باطر شهر در« پنجم محمد» خيان در« دمنه و کليله» فروشيکتاب ،(مراکش)

مي بزرگ و کوچک از همگان شده، یاد خيابان در آن شاخص موقعيت دليل به را فروشيکتاب این

 چنين در من دالیل. است گيرچشم کامالً  خيابان، این روزمرة عابران انبوه براي زیرا شناسند،

 :از عبارتند فروشيکتاب این به نگاهي

بين تبشيري سازمان» همکاري با« لوزان تبشيري کميتة» که فرانسيکن به شده ارایه گزارش در. 1

 آمریکا متحدة ایالت کولورادوي ایاالت در« آیري گلين» شهر در م1879 سال پایيز در« المللي

 : است آمده کرد، برگزار

 هاينسخه به تنها و کم بسيار مسيحي مطبوعات و مقدس کتاب پخش گذشته، هايسال اندک طي

 کتاب انجمن» هايفروشيکتاب و است بوده محدود دیگران، دست به مسيحي مبشران اعطایي

 تنها و کردندمي بازدید هاآن از مردم از کمي شمار بودن، دایر صورت در یا بوده بسته یا ،«مقدس

 کنار در هم آن کمي، بسيار هايکتاب حاوي تونس، در دیگري و مراکش در موجود فروشيکتاب

 25.است قانوني صورت به فعاليت تداوم امکان منظور به الئيک هايکتاب از بزرگي ربسيا مجموعة

 نوشته کازابالنکا شهر در« Service Biblique au Maroc» نام به تبشيري مرکز یک به اينامه. 2

 هاآن از و کرده مطرح مسيحي مسایل و هاکتاب برخي خصوص در توضيحاتي سري یک و بودم

 جوابية نامة در. دارند ارسال برایم کاتوليکي عربي ترجمة با مقدس کتاب از ايسخهن بودم خواسته

 : است آمده 1885 نوامبر 11 تاریخ در من، به مرکز

 !زهري خالد آقاي

 دربارة بودید خواسته ما از کردیم؛ دریافت را شما 1/11/1885 مورخ نامة تمام مسرت با

 به را خود تالش تمام ما که رسانيممي شما اطالع به. دهيم قرار شما اختيار در هایيکتاب مسيحيت،

 آنچه هر از اطالع از زبان عرب خوانندگان دیگر چونهم مراکشي خوانندگان که آوریممي عمل

 دولت تأسف، کمال با ولي نمانند، محروم خود مادري زبان به شودمي مربوط مقدس کتاب به که
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 در بيگانه زبان به تنها را هاکتاب همة ما دليل همين به و دهدنمي ما به را کار این اجازة مراکش

 نسخة ارسال عدم از و نداریم را عربي هاينسخه فروش اجازة زیرا ایم؛گذارده فروش معرض

کتاب تمامي در فرانسه زبان به مقدس کتاب که سازیممي نشان خاطر ولي متأسفيم درخواستي

 «...دارد وجود رباط، در« دمنه و کليله» روشيفکتاب جمله از مراکش هايفروشي

 وي از و داشتم او با دیداري مراکش، مقيم التين آمریکاي مسيحي مبشر یک با مکاتبه پي در. 3

 راهنمایي شدم؛ جویا المقدس الکتاب قاموس و( تورات) قدیم عهد هايکتاب دریافت نحوة دربارة

 . کنم خریداري« نهدم و کليله» فروشيکتاب از را هاآن که کرد

 از بسياري آن هايقفسه در که شودمي متوجه بزند، فروشيکتاب این در گشتي که کسي هر. 4

 . است گرفته جاي تبشيري، هايکتاب

ـ « دمنه و کليله» فروشيکتاب: کنيم گيرينتيجه قاطعانه که داردمي آن بر را ما ها،داده این همة

 تنگ بسيار روزنه، این که جا آن از و. است تبشيري هايهدف يدارا ـ آن امثال دیگر بسياري و

 در بخشينتيجه و مؤثر شيوة تبشيري هايکتاب رایگان ارسال روش دارد، کمي کارآمدي و است

 . بود خواهد گسترده سطحي در جدید، خوانندگان نظر جلب

 

 حضوري دیدارهاي و بازدید به دعوت

 وي، به مسيحيت از اندکي اطالعات اعطاي و مسلمان و عرب مخاطب در تردید و شک ایجاد از پس

 مؤمنان» دیدارهاي و گرفته شکل« معنوي مشارکت» واقع در و مشارکت از گفتن سخن با عملي گام

 :جمله از است، مشارکتي چنين گرتوجيه انجيل، آیة چندین. شودمي شروع یکدیگر، با« مسيحي

 را خود اموال و امالک و بودندمي شریک چيز همه در و زیستندمي هم با دارانایمان همة و

 دل یک به هيکل در روزه هر و کردندمي تقسيم احتياجش قدر به کس هر رابه هاآن فروخته،

 خوردندمي دليساده و خوشي به را خوراک و کردندمي پاره را نان هاخانه در و بودندمي پيوسته

 بر را ناجيان روزه هر خداوند و گردیدندمي عزیز لق،خ تمامي نزد و گفتندمي حمد را خدا و

 26.افزودمي کليسا

 هايراه و هانعمت جمله از معنوي، هاينشست که سازدمي خاطرنشان« جدید اسکندر» کشيش

 : گویدمي او است گناه بر چيرگي

 رشد براي خداوند که است ابزارهایي نيرومندترین از معنوي دیدارهاي و هانشست که است مسلم
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 27.است آورده وجود به مسيحيت، زندگي در شانپيشرفت و مؤمنان

 اهميت که شودمي ارسال او براي هایيجزوه مخاطب، به مشارکتي چنين به ورود پيشنهاد از پيش

: کنيممي اشاره هاآن از عنوان دو به که دهندمي توضيح را برادرانه محبت و معنوي پيوند این

 جسم ایدة» ،«محبت اهميت»: چون هایيموضوع دربردارندة« برادرانه محبت» عنوان با یکي

 که است« معنوي پيوند» عنوان با دیگري و ،«عملي محبت ،«واحد جسم پيوستگي موانع» ،«واحد

 و هاضيافت و دیدارها» ،«جانبه دو اعتماد» ،«آشنایي»: است گرفته بر در را زیر هايموضوع

 و تسامح» و« عبادتي اجتماعات» ،«تعميد» ،«جماعت نماز» ،«اهلل کلمة بررسي» ،«بازدیدها

 .«هشدار

جزوه این دوي هر. دهدمي نشان را هاآن واقعي محتواي آشکارا جزوه، دو این محتوایي عناوین

 مشارکت به فراخوان. است« اسپانيا ماالگاي» در پروتستاني« الحياة کلمة مدرسة» انتشارات از ها

 نيز معموالً که گيردمي صورت مسيحي انجمن یک به ورود براي مستقيم دعوت قطری از معنوي،

 . است توجهي قابل هايجایزه اعطاي با همراه

 

 نگارينامه در پافشاري

 که طرفي سوي از هاآن مسيحي هايبرنامه به دادن تن از که گيردمي صورت زماني مکاتبه قطع

 و قرباني که زماني و هاينگارنامه ابتداي در ولي. باشند شده مأیوس ند،کرده نگارينامه وي با

 غریزي هايکنجکاوي به پاسخ یافتن دنبال به و بيشتر هرچه اطالع هيجان اوج در نظر مورد طعمة

 پافشاري است، آسان و مشخص کامالً ارسالي جزوات و هادرس هايپرسش به پاسخ و است خویش

 و شوندمي جویا را پاسخ در تأخير علت پياپي، هاينگارينامه با اهآن و است گيرچشم کامالً  هاآن

 . گردندمي توضيح خواهان دم، به دم

 

 :هانوشتپي

 .مغرب کشور از پژوهشگر و محقق ?

: نوشتة(. «دیدات احمد» جزوة سه به است پاسخي که) او رستاخيز و مسيح کشيدن صليب به. 1

 .4 صفحة ت؛.د اتریش ،(Light of life) انتشارات از جلکرایست، جان

 و 112ـ115 آیات مائده سورة در آسماني خون نزول معجزة به کنيد نگاه مثال، عنوان به. 2
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 پيشگویي و مردگان کردن زنده و پيس و مادرزاد نابيناي شفاي گل، از پرنده آفرینش معجزات

 سورة و 48 آیة عمران، آل سورة... )و القدسروح پشتيباني و گهواره در گفتن سخن و هااندوخته

 (.111 آیة مائده،

 .138 ـ 149 آیات ،(37) صافات سورة. 3

 . است مسلمانان نزد« یونس» همان مسيحيان، نزد« یونان». 4

 .4ـ69 یونان، سفر و ،12ـ41: 38، متي انجيل. 5

 . 22:2 رسوالن امال ،111 آیة ،(5) مائده سورة ،21 صفحة منبع، همان. 6

 . 32 صفحة ،«او رستاخيز و مسيح کشيدن صليب به». 7

 .33 صفحة منبع، همان. 9

 .295 آیة ،(2) بقره سورة. 8

 .31ـ34 آیات ،(28) عنکبوت سورة. 11

 .43 صفحة منبع، همان. 11

 . 44 صفحة منبع، همان. 12

 ايکاتبهم مدرسة» به وابسته مرکز این سازد؛مي منتشر را آن آلمان در« اميد نداي» مرکز. 13

 . است« مقدس کتاب

 .5 صفحة ت،.د ،(RIKON) ریکون ،«دارالهدایة« »کنيد؟مي فکر چه مسيح دربارة». 14

 .172 آیة ،) ( النساء سورة. 15

 .31 صفحة ت،.د.ط ـ اشتوتکارت اميد، نداي انتشارات از یابم؟ نجات تا کنم چه. 16

 .58 آیة ،) ( زخرف سورة. 17

 . است مسلمانان به مربوط جمع ضمير. 19

 . انجيل و زبور تورات،: یعني. 18

 . 43 صفحة ،1883 اول چاپ آلمان، چاپ« کردستان از برادراني». 21

 .5 صفحة منبع، همان. 21

 . همان. 22

 .47 صفحة همان،. 23
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 . است کرده هترجم
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  انحطاط عصر پردازان یهنظر:عنوان

  

 

 

 .(م 1827 ـ)...  هانتينگتون ساموئل

 شوروي فروپاشي از پس که است پایان عصر پردازاننظریه گروه عضو دومين هانتينگتون، ساموئل

 . کرد ارائه را« هاتمدن جنگ» نظریة سرد، جنگ یافتن پایان و

 به 1898 سال در. کردمي تدریس« دهاروار دانشگاه» در که بود انگليسي مهاجري هانتينگتون،

 عنوان به 1877 ـ1879 هايسال طي و شد انتخاب« هاروارد استراتژیک مطالعات مرکز» ریاست

 استراتژیک رهنمودهاي خارجه امور وزارت و دفاع وزارت در استراتژیک و دفاعي امور گرتحليل

 . کردمي ارائه آمریکا دولتمردان به را خود اجرایي و

 مطرح ،3 شماره ،72 سال ،«افرز فارین مجلة» در را هاتمدن برخورد نظریة م؛1883 سال در

 هايتمدن ارتباط» مقالة« کوارترلي نيوپرسپکتيوز نامةفصل» در نيز سال همان در و 1.نمود

 2.کرد ارائه را« کنفوسيوس ـ اسالمي

 :است ارائه قابل زیر نعناوی در او هايدریافت هانتينگتون جناب آراي بررسي و نقد از قبل

 . نمایدمي تهدید را آمریکا هویت تماميت مشخص، جریانات. 1
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 . کندمي سلب آمریکا از را جهاني رهبري امکان مشخص، موانعي. 2

 . گرفت خواهد قرار دشمنانش با جدي رویارویي در غربي تمدن. 3

 . است آمریکایي تمدن و غرب دارنشان و مشخص دشمن اسالمي تمدن و اسالم جهان. 4

 . است مسيحي غرب آن از قطعي پيروزي. 5

 معني این متذکر و کندمي یاد« آمریکایي هویت زندة عنصر» عنوان به مسيحيت از هانتينگتون،

 آن با مقابله براي و کرده تهدید را آمریکا ملي هویت تحوالت، و وقایع از ايمجموعه که شودمي

 :از است عبارت وي نظر از هدیدهات این ترینمهم. پاخاست به باید

 .نقل و حمل و ارتباطي ابزارهاي پيشرفت. 1

 سایل و همچنين و هارسانه و کامپيوتر جمله از و ارتباطي مدرن ابزارهاي سریع رشد به توجه با

 غير و غيرغربي مهاجران تا بوده توسعه و رشد این که گيردمي نتيجه هانتينگتون آمد، و رفت سریع

 و کنند پيدا اندگسسته هاآن از که را قدیمي جوامع به مراجعه و بازگشت امکان ي،آمریکای

 . برآیند دارند خاطر تعلق اثر دربارة که چهآن همه احياي درصدد

 اجتماعي و فردي حيات مختلف سطوح در پلوراليستي فرهنگ و آمریکا هايليبرال نفوذ. 2

 . آمریکا

 تهدیدکنندة شود،مي غيربنيادگرا و غيردیني نگرش و نگاه بسط ثباع که را نفوذ این هانتينگتون،

 بنيادگرایانه و سنتي پيشينة متذکر او واقع در. کندمي شناسایي آمریکایي مسيحي هویت

 . است یافته ماندگاري صورت پروتستاني گرایش صورت در که است( اوليه مهاجران) امریکایيان

 . مهاجرت تسهيالت ایجاد در آمریکا دولت جدید هايسياست. 3

 را فراواني مهاجران ورود زمينه آمریکا، دولت هايسياست بعد، به. م 1861 دهة از وي نظر از

 . است نموده فراهم

 . جدید دشمن گيريشکل عدم و شوروي اتحاد فروپاشي. 4

 مردم نميا در اتحاد نوعي بروز عامل و باعث دار، نشان دشمن عنوان به را شوروي هانتينگتون،

 کننده متحد عامل فروپاشي، این نتيجة در که داندمي( مسيحيت) هویتشان به آنان اقبال و آمریکا

 مخاطره به آمریکا مردم عمومي اتحاد و هویت طریق این از و رفته بين از مشترک دشمن یعني

 3.است افتاده

 رقابت دوران سرد، جنگ یافتن پایان با هاروارد، سياسي علوم استاد عنوان به وي، اعتقاد به
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  که شده جدیدي عصر وارد جهان و است رسيده سر به ایدئولوژیک

 وي؛ نظریه اساس بر. است آن وضعيت کنندة مشخص« هاتمدن برخورد»

 اساس بر که هستند هایيتمدن بلکه نيستند، هادولت دیگر الملليبين صحنة اصلي بازیگران

  4.اندشده بنا گذشته ادوار مذهبي هايامپراتوري

 شودمي عقيدههم« تاریخ پایان» نظریة کنندة ارائه فوکویاما، فرانسيس جناب با قول این در وي،

 : که

 به بوده گذشته دهة چند در سياسي عملکرد و دید سازندة و اساس و اصل که ایدئولوژیک نبرد

 تواندنمي ایدئولوژي گردی لذا و رفته بين از وضع این شوروي شدن پاشيده هم از با. رسيده پایان

 5.باشد الملليبين نظام کنندةتعيين

 هفت این وي، نظر از کندمي تقسيم مشخص تمدن هفت به را دنيا زندة هايتمدن هانتينگتون،

 : از عبارتند جاري تمدن

 احتياط با و 6التين آمریکاي ارتدکس،ـ  اسالو هندي، اسالمي، ژاپني، کنفوسيوس، غربي، تمدن

 . دهدمي جاي تمدن هفت آن کنار نيز را ریقایياف تمدن

 و گذارد سرپوش آن بر تواننمي و است واقعي کامالً  هاتمدن اختالف وجود که گيردمي نتيجه و

 . بود خواهد نيز برخوردساز ناگزیر اختالف این

عجم یک در گذردمي غربي و آمریکایي تمدن و فرهنگ پيرامون چهآن مالحظه با هانتينگتون،

 :که رسدمي نتيجه این به بندي

 بروز هاملت و هادولت بين که اختالفات سایر خالف بر) است اساسي اختالفي تمدني، اختالف. 1

 (.کندمي

 غرب منافقانه برخورد و است افزایش حال در( ملل عموم ميان و جهان در) تمدني آگاهي خود. 2

 . است زده دامن تمدني خودآگاهي این رشد به

 . است رشد حال در هویت خأل پرکردن براي ايوسيله مذهبي، حيات تجدید. 3

 رشد حال در( هاتمدن و اقدام ميان در) فرهنگي مشترکات نقش ایفاي و اقتصادي گرایيمنطقه. 4

 . است

 سرد جنگ دوران ایدئولوژیک و سياسي مرزهاي جایگزین واقع در ها،تمدن بين گسل خطوط. 5

 . است شده
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 7.است افزایش حال در اسالم و غرب سالة چهارصد و هزار تخصوم. 6

 رهبران و غربي تمدن تذکر و هشدار با وي، تا شده باعث گيردمي عناوین این طرح از که اينتيجه

 را خود پيشنهاد شرایط این کنترل براي حتي و کند رویارویي بودن الوقوعقریب متوجه را آن

 :بایستمي رویارویي وقت در غربي تمدن وي نظر از. داردمي اعالم

 . کند مختل را رقيب هايتمدن احتمالي اتحاد جانبههمه تهاجمات طریق از. 1

 . نماید مستحيل خود در را خودباخته و منزوي هايتمدن. 2

 9.کند منتقل رقيب هايتمدن به را خود دروني هايبحران. 3

 جنگ از پس ـ امروز جهان در مؤثر عناصر از يبرخ تشریح با کندمي تالش هانتينگتون، واقع، در

 فرهنگي و سياسي اجتماعي، وضعيت از تصویري گرفتن شکل باعث که دهد ارائه تحليلي ـ سرد

 ابهام و گيجي از را آنان و شود ـ آمریکایي ویژه به و ـ غربي سياسي گردانندگان نزد در جهان

 . است وارد آن بر بسياري اشکاالت و است جدي نقد قابل او آراي و دریافت هرچند سازد، خارج

 حضور براي آمریکا به سياسي استراتژي ارائه واقع در هانتينگتون، شده دیکته گانهسه دستورالعمل

 . است سرد جنگ از پس جهاني سياست صحنة در

 تگاهدس و آمریکا به دو این خاطر تعلق دليل به سویي از آمریکا، به هانتينگتون و فوکویاما رویکرد

 آمریکاي در غربي تمدن عيارتمام بروز و ظهور دليل به دیگر سوي از و است آن امنيتي و سياسي

 طور به غربي تمدن نمایندة عنوان به آمریکا متوجه را تهدیدها جملة رو، همين از. است 21 قرن

 . شناسندمي عام طور به غربي جدید تمدن تماميت و خاص

 هايگزینه از یکي بروز باعث تهدیدها جملة که گيردمي نتيجه ونهانتينگت مشخص طور به البته

 : شودمي آمریکا در چهارگانه

 در مختلف ادیان و فرهنگ از متشکل ايجامعه به آن تبدیل و آمریکایي هویت رفتن بين از. 1

 . جامعه بنيادین هايارزش از حفاظت کنار

 اسپانيایي ـ سيانگلي دوگانه هویت با کشوري به آمریکا تبدیل. 2

 .دیگر هايهویت قمع و قلع جهت سفيدپوست هايآمریکایي انقالب. 3

 دیدگاه این اتخاذ و( رجعت یعني) هاآمریکایي همة جانب از آمریکایي هویت بر مجدد تأکيد. 4

 8.کنندمي زندگي آن در هااقليت سایر که است مسيحي سرزميني آمریکا که آن بر مبني

 است ـ غرب بخوانيد ـ آمریکا الوقوعقریب و محتوم آیندة از پردازنظریه این هاينگراني شاید
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 به مبدل را هاتمدن برخورد احتمال و نموده استراتژي به تبدیل را سوم احتمال یا ـ سوم گزینة که

 را الذکرسابق گانهسه دستورالعمل قالب در و نمایدمي« هاتمدن برخورد براي حرکت»

 . کندمي پيشنهاد غربي سردمداران

 کاخ رهبران که ايواقعه. کرد یاد توانمي« بازدارنده جنگ استراتژي» عنوان به پيشنهاد این از

 . اندآورده ميان به سخن آن از بارها« رایس» خانم همين آن، خارجه امور وزیر ویژه به و سفيد

 . کندمي اعالم را استراتژي این اجراي نتيجه پيشاپيش هانتينگتون که است این توجه جالب نکته

. کندمي بينيپيش نيز را جهان رهبري آینده حتي... و 11«.است مسيحيت آن از قاطع پيروزي»

 که دهدمي احتمال و بيندمي اروپا و آمریکا دست در را سياسي نظر از جهان رهبري مشعلل وي

 11.گيرندمي قرار يهروس و چين ژاپن، آن، از پس و برسد اروپا فدراسيون به قدرت مرکز

 مایةجان که شویممي نکته این متوجه کنيممي بررسي را هانتيگتن توسط شده ارائه آراي وقتي

 وي تا ایستبهانه تنها. گيردمي قرار« غرب و اسالم تمدن رویارویي» محور بر او سخنان همه

 آن، در که فراخواند ايبلهمقا به را غرب مبنا، آن بر و. کند ارائه را خود استراتژیک رهنمودهاي

 قرار غربيان آرایيصف برابر در اسالمي تمدن دهندةگسترش و احياکننده هايگروه و کشورها

آشتي ،«آمریکا جهاني رهبري» مسير در موجود موانع کالبدشکافي در وي کهچنان. گيرندمي

مي کرده فرض غرب و اسالم روابط در بدیهي و مسلم اصل یک را غرب و اسالم جهان ناپذیري

 عين در ولي سازد متمایز غربي فرهنگ از را غربي هايدولت طلبانهتوسعه هايسياست تا کوشد

 12«.کند قلمداد اسالمي تمدن عين را اسالمي مختلف کشورهاي رفتار حال

 هايواکنش بروز نگرد،مي خود پيرامون جهان به سياسي سازنظریه یک منظر از او که آنجا از

 :نویسدمي و شناسدمي« غربي هايارزش تبليغ» نتيجة را اسالمي دگرایانهبنيا

 بنيادگرایي نوع از هایيواکنش تهييج به شمول،جهان هايارزش عنوان به غربي هايارزش تبليغ

 13.است فراگرفته را اسالمي جوامع از بسياري نقاط که کندمي کمک اسالمي

 :نویسدمي ادامه در و

 را خاورميانه در مجدد کردن اسالمي و جنبش زمينة غربي، سوسياليسم و اسيوناليسمن موفقيت عدم

 14.است آورده فراهم

 مسلمين، بنيادگرایانه تمایالت و اسالمي هايجنبش از جلوگيري براي مشخص، طور به هانتينگتون

 :کندمي پيشنهاد ساخته خود مخاطب را غرب
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 . کند محدود را اسالمي کنفوسيوسي، کشورهاي نظامي قدرت دامنة باید غرب. 1

 . کند برداريبهره کنفوسيوس و اسالمي کشورهاي بين موجود هايدرگيري و اختالفات از. 2

 پشتيباني مورد دارند، گرایش غربي منابع و هاارزش به دیگر هايتمدن درون که را هایيگروه. 3

 15.دهد قرار

 را قهر کاربرد باید ،21 سدة در خود برتري حفظ براي آمریکا، ویژه به و غرب...  او، دیدگاه از

تمدن عضو چند که چيزي ـ خود دین و هاارزش ها،ایده در برتري دليل به نه غرب. دهد ادامه

 پيروز جهان بر یافتهسازمان خشونت کاربرد در برتري دليل به بلکه ـ اندپذیرفته را آن دیگر هاي

 16.است شده

 روي هانتينگتون هايتمدن برخورد نظریة چارچوب و پيشنهادي هايستراتژيا ها،بينيپيش جملة

 :است شده ریزيپایه دریافت سه

 که دارد وجود هميشگي مخفي و پنهاني کشمکش یک غرب و اسالم بين که است این اول نظریة. 1

 . هاستارزش و تفاوت از ناشي

 ...  منابع اختالف یعني دارد، وجود صالحا قابل غير موقعيت یک عرب دنياي و غرب دنياي بين. 2

 باید که است محوري همان این باشد؛مي کنفوسيوس محور و اسالم محور نام به جدیدي محور. 3

 17.دهد قرار یکدیگر مقابل نقطة در را غرب و اسالم

 نعنوا به« غربي تمدن» ،«کننده تهدید عامل عنوان به اسالم،» موضوع شود؛مي مالحظه کهچنان 

 زاویة سه ،«سرکوب براي آمادگي ضرورت» باالخره و تهدید و تهاجم مورد و پذیرآسيب تمدن

 . هستند هانتينگتون ساموئل آراي مثلث» دهندةتشکيل

 مبتذل و پست وجوه اسالمي، فرهنگ متعالي وجوه براي جایي هيچ وجهي، سه نگرش این در

 از منحني حتي، و است نشده لحاظ نمسلمي دربرابر غرب عملکرد و غربي، تمدن و فرهنگ

 دورة در زندگي عنصر فقدان و« غربي خودبنياد تمدن فاعليت» دورة پایاني فصل فرارسيدن

« سرزندگي و فاعليت» دورة در اساساً که، حالي در است نيامده ميان به تمدن این پيري و کهولت

( اندمطالعه قابل فرهنگ یلذ که) نظامي و اقتصادي سياسي، عناصر تمدن، یک فرهنگي و فکري

 . نيستند آن جاي به جدید تمدني ساختن جایگزین و تمدن یک کردن منسوخ به قادر

 و سياست حوزة در سوم و دوم دست عناصر بر او تکيه و هانتينگتون نگرسویهیک و ظاهربين نگاه

 21 و 21 رنق در غرب تمدني حوزة جایگاه درک و حقایق کشف مجال گرينظامي حتي و اقتصاد
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 . است کرده اخذ وي از را

 ساموئل تمدني ضد دیدگاه آخرین آمریکا،« نيوزویک مجلة»( 2112 اگوست) 1391 سال در

 مطلب آن عربي ترجمة نيز قطر« الرایه» و« االهرام» مصري روزنامة. رساند چاپ به را هانتينگتون

 . کردند ارائه را

 به را مسلمانان ،81 و 91 دهة تروریستي حوادث و هادرگيري از آماري و اطالعات ارائه با وي

 : که گيردمي نتيجه بالفاصله و کندمي معرفي حوادث این سوم یک از بيش عامل عنوان

 و قدرت و ثروت غرب، به نسبت رشک و نااميدي و اندوه احساس اسالم جهان اعراب بين در. 1

 . دارد وجود آن فرهنگ

 باعث غرب جهان در موجود فرهنگي و نژادي سياسي، مذهبي، دیني، اي،قبيله هايبنديگروه. 2

 . است یکدیگر با و غيرمسلمانان با مسلمانان هايدرگيري و خشونت ایجاد

 تعداد که طوري به داده رخ مسلمان کشورهاي جمعيت افزایش با زمانهم اسالمي بيداري. 3

 سالي و سن چنين در پسر جوانان و یافته افزایش گيريچشم شکل به ساله 31 تا 16 جوانان

 . هستند تروریست( الزاماً )

 افزایش را مسلمانان بين در خشونت موارد، این که کندمي القا خواننده به مقدمه سه این بيان

 در وي. شودمي هاتمدن دیگر با اسالم یا و غرب و اسالم بين سخت تمدني برخورد باعث و داده

 پایان به آن هايچارچوب یا و تغييرعلل با اسالمي هايجنگ صرع که دهدمي نوید نيز پایان

 خواهد محدود است، شده محدود ایران در که گونههمان اسالمي بيداري شدت و رسيد خواهد

 19.شد

 این متذکر اسالمي احياگري معنویت، و دین به بشر رجعت دربارة هانتينگتون اعتراف همه، این با

 و سکوالریسم به متکي که غربي فرهنگي حوزة افول و رکود فصل سو، یک از که معناست

 و اعتال حال در معنویت و دین به متکي تمدني حوزة سو، دیگر از و فرارسيده است ماتریاليسم

 تمدن عنوان با ايویژه جایگزین دارد، خود با را غربي تمدني جامع نقد که حالي در است؛ صعود

 . نمایدمي پيشنهاد نيز را اسالمي

 فرهنگ حوزه در سقوط و رکود ریزش، عوامل از غفلت با که است این هانتينگتون ضعف ترینبزرگ

 ویژه به و غربي تمدن حوزه از خارج جغرافيایي رامتوجه تهدیدکننده عوامل جملة غربي، تمدن و

 غربي تمدن فرهنگي مباني و نظري بنياد از غفلت با که آن ضمن. داندمي اسالمي تمدني حوزة
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 پيروزي و معرفي« مسيحي تمدن» مثابة به را غربي تمدن( ليبراليسم و سکوالریسم امانيسم،)

 واسپس غربي، اخير سال چهارصد تاریخ که، حالي در. داندمي مسيحيت آن از را حتمي

 کهچنان. شد آغاز بنيادگرایي از اعراض و آدم و عالم از معنوي حيثيت سلب دین، از رویگرداني

 سکوالریسم پذیرش و وسطي قرون از گذار با رنسانس و امانيسم عصر غربي شمنداناندی عموم

مي تبليغ و داشتندمي چشم را سکوالریستي و مدارانسان تمدن و فرهنگ برکشيدن( گريدنيوي)

 . نمودند

 آمریکا ملي هویت که تهدیدهایي جملة برشمردن ضمن هانتينگتون، آقاي که شد متذکر توانمي

 عدم و سرد جنگ پایان شوروي، فروپاشي که داشت اشاره نيز نکته این بر افکند، خاطرهم به را

 اسالم او نزد در دیگر عبارت به. است افکنده خطر به را آمریکایي هویت جدید، دشمن گيريشکل

 غربي تمدن حوزه به هاآمریکایي اقبال و دوباره اتحاد باعث تواندمي« جایگزین تهدید» عنوان به

 اتفاقات، از برخي در مسلمين کردن متهم و حوادث از برخي نمایيبزرگ با که روست این از. دشو

 بنا آن بر را خود استراتژي چارچوب و سازدمي جانبههمه تهدید یک عنوان به اسالم و مسلمين از

 . کندمي

 گيريجهت که است سازينظریه صرفاً بلکه. نيست هم متفکر که چنان نيست پردازنظریه هانتينگتون

 در حاکم سياسي مردان به را آن و نموده استراتژي به تبدیل« پایان عصر» در را خود سياسي

 و غربي تمدن سست هايشالوده از آگاهي با هانتينگتون حقيقت، در. کندمي دیکته آمریکا

 به ندبتوا کوتاه مدتي براي شاید که است آویزيدست به متوسل بيستم، قرن در آن لغزندگي

 این و. بگيرد را« پایان عصر» تجربه و غرب عيارتمام فروپاشي جلوي کمونيسم، جایگزین عنوان

 نهاده او اختيار در اسالمي احياگري و معنویت به مردم عمومي رویکرد ،«اسالم» را آویزدست

 ماديمت هايقرن طي که است ظلمي محتوم نتيجه بلکه نيست وابسته کس هيچ به که جریاني. است

 . است شده رواداشته اسالم یعني دینداري حقيقت و دین به اخير سال چهارصد طي ویژه به و

 را تاریخي تجربه مستضعفان عمومي جمله از و مسلمانان و اسالم، ،«مداريدین بازگشت عصر» در

 مجال غربي، گسيختة هم از تمدن عيارتمام استحالة با و شده آغاز خدا نام به که دارندمي چشم

 . آوردمي فراهم را اسالمي تمدن شدنبرکشيده

 از برخاسته ،«گرفت خواهيد قرار ما دشمنان جمع در تروریسم با جنگ در یا باشيد ما با یا» عبارت

مي شوروي جماهير اتحادیه کمونيسم جایگزین را« اسالم» که است هانتينگتون امثال نگرش این
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 . شناسد

 خود پيرامون جهان متعالي منظري از و گرفتمي قرار متفکر و پردازنظریه جایگاه در وي کهچنان

 :کند اعالم که آن از قبل. شناختمي را غرب تاریخي موقعيت و

 18«گرفت فراخواهد را جهان سراسر دموکراسي... رودمي پيش به دموکراسي سود به زمان» 

 پيچيده خود در را غربي تمدن و یختار تماميت که« عصر این فراگير بحران» و« پایان عصر» متذکر

 غرب و یافتمي در را تمدن این ناگزیر« سقوط و انحطاط» اندیشمندان جملة از تأسي به و شدمي

 .خواندفرامي جدید تاریخ از استقبال به و داشتمي باز رویارویي از را

  

 

 :هانوشتپي

 .18ص منتقدانش، و نهانتينگتو ها،تمدن برخورد نظریه وحيد، اميري، مجتبي. 2و1

 Alfazeere.net 2004 آگوست ،1393 شهریور 26 جم، جام. 3

 ،7 و 6ص ،932 شماره ،18سال سروش، مجله موجد، سيمين ترجمه ها،تمدن رویارویي. 5و4

 . 122ـ124 همان، اميري، مجتبي

 و چاپ مؤسسه تمدن، ،«منتقدانش و هانتينگتون ها،تمدن برخورد نظریه» اميري، مجتبي.6

 .122ص ،1375 خارجه، امور وزارت انتشارات

 . 124 همان،. 7

 . همان. 9
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 .همان. 11
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 و سياسي مطالعات دفتر بولتن ها،تحليل و هادیدگاه غرب، و اسالم ارتباط عوامل المان،. 16 و 15
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17 . 

گفت گزارش ماهنامه عسکري، اسراء ترجمه مسلمانان، هايجنگ عصر هانتينگتون، ساموئل. 19
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 .96ص ،91 مرداد ،29 شماره دوم، سال وگو،
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  اسالمي امت عليه یهود نبرد:عنوان

  

 

 

 

 اسالم دین با دشمني. 1

 فائق براي را خود تالش تمامي آنان فلسطين، اسالمي نسرزمي به یهود پاي شدن باز هنگام از

 کنند،مي سبّ را او و شمارندنمي مقدس را متعال خداوند. اندبسته کار به اسالم دین بر آمدن

 گرفته استهزا به را دیني شعائر گذارند،مي پا زیر را هاآن دستورات و تحریف را آسماني هايکتاب

 . کنندمي ریبتخ را مساجد و مقدس اماکن و

 است، مبارز هايچریک عضو کهآن اتهام به را« سالمه عمرعبدالغني». م 1868 سال در یهودیان

. داشت قرار آنان شکنجه تحت و حبس در نيم و سال یک از بيش وي. انداختند زندان به و دستگير،

. بود ندیده قبالً  را نآ مانند اصالً که دید را هایيشکنجه شد، دستگير دوم بار براي که وقتي اما

 به کردن وادار زنجير، وسيله به سقف از کردن آویزان الکتریکي، ضربات:( نظير هایيشکنجه)

 ساختن وادار سپس و زبان وسيله به شيشه هايذره و نجاست کثافات، به آلوده زمين کردن پاک

 بر خدا نام( خاطر) به هک خواهدمي کنندگانشکنجه از او که هنگامي و. کثافات آن بلعيدن به وي

 1.«ماست لگدهاي زیر تو خداي»: گفتند او به کنند، رحم او

 

 آن، بنابر که ساخت منتشر را خبري ـ عربي امارات چاپ ـ« االتحاد روزنامه»: قرآن تحریف

 اشغالي کرانه در شده توزیع هايقرآن برخي از استفاده به نسبت اشغالي، قدس اوقاف رئيس

 آن از حاکي اشغالي هايسرزمين از رسيده خبرهاي و است، داده هشدار( دنار رود) باختري
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 دستبرد، طریق از تا اندکرده توزیع شده تحریف قرآن تعدادي اشغالگر، نيروهاي که است

 2.بپردازند شانصهيونيستي افکار ترویج به کریم قرآن آیات از بعضي حذف یا جابجایي

 « اربع کریات شهرک» یهودیان از گروهي جمعه، روز صبح ساعات نخستين در پيش سال چند

 حضرت حرم به مسلمانان غياب در ـ است کرده ایجاد« الخليل» در را آن یهود که ايمستعمره ـ

 جلد یک آنان( کهاین جمله از. )پرداختند آن تخریب و حرمت هتک به و بردند هجوم( ع)ابراهيم

 آن روي بر خود لگدهاي با هاخوک مانند و کردند پاره پاره را آن و برداشتند را کریم قرآن از

 3.رفتند راه

 آن علت که داد رخ شهر آن در هایيناآرامي یهود، توسط« یافا» شهر اشغال هنگام 1824 سال در

 تحریک طریق از و آورده در اسالم دین علماي ظاهر به را خود یهودیان از تعدادي که بود این

 4.بودند ساخته دارجریحه را آنان عزّت ن،مسلمانا عواطف و احساسات

 شعار که حالي در آمدند، هامسلمان مصاف به خود پست سربازان با همراه یهودیان 1828 سال در

 5.زدندمي فریاد را مسلمانان از آن کامل تخليه و« مسجداالقصي» گرفتن پس باز وجوب

 را حضرت آن آنان. نبود ایمن هودی زهرآگين تيرهاي از نيز ـ( ص)محمد حضرت ـ اکرم پيامبر

 : است آمده 6تلمود در. نمودند جنگ اعالن ایشان عليه و کردند گویيدروغ به متهم

 و کرد، اعتراف( مسيح) او( حقانيت) به( ص)محمد که سبب بدان و دروغگوست مسيح که رو آن از

 به دوم دروغگوي با که است واجب اوست، مانند دروغگویي دروغگو،( حقانيت) به کننده اعتراف

 7.کردیم جنگ اول دروغگوي با که چنانهم برخيزیم جنگ

 

 اسالمي عقاید با یهود جنگ هايروش

 غزه نوار و باختري کرانه در واضح، و آشکار شکل به 1867 سال از پس اسرائيل( نامشروع) رژیم

 9:کرد اشاره زیر واردم به توانمي هاروش این جمله از. است پرداخته اسالمي عقاید با جنگ به

 

 فلسطين در مسيحيت ترویج: مسلمانان بين در مسيحيت مبلغان هايفعاليت از حمایت( الف

 هايجمعيت توسط که است هایيدسته ارسال جمله آن از. دارد مختلفي هايروش اشغالي،

 هايهروزنام در اعالم وسيله به هاآن از صهيونيستي رژیم و شوندمي ارسال مسيحي تبشيري

 مسيحي هايبيمارستان ایجاد رایگان، احياناً و ناچيز هايقيمت با هایشانکتاب توزیع محلي،
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 خود اسم و شد مسيحي آن در مسلمانان از یکي که نحوي به الخليل؛ در« عروب بيمارستان» مانند)

مي پذیرش را مسلمانان هايبچه که تبليغي هايخانه و مدارس تأسيس( داد تغيير« فيليپ» به را

 . دهندمي آموزش اسالم با مغایر اعتقادات اساس بر را آنان و کند

 

 انتشار به و داده فعاليت اجازه« راکاح» کمونيستي حزب به صهيونيستي رژیم: الحاد از حمایت( ب

 ميان در هاآن توزیع به نسبت و دهد،مي مجوز نيز کمونيستي هايکتاب و هاروزنامه نشریات،

 . کندمي مساعدت و کمک اسرائيل هايزندان چنينهم و ورزشي هايباشگاه در لمانمس جوانان

 

 عقاید و افکار نشر اجازه صهيونيستي رژیم(: قادیاني و بهایيت) مخرب هايجنبش از حمایت( ج

 طریق از آن،( عقاید و افکار) جهاني عرضه براي را راه و صادر، اشغالي فلسطين در را بهایيت

 و افکار به رژیم، این. کرد هموار رژیم این حمایت تحت حيفا، شهر در آن جهاني رهکنگ ایجاد

 . است داده انتشار حق خود مختلف عمومي هايرسانه در هاگروه این منحرف عقاید

 آن خطر و. کندمي تفسير خود رأي مطابق را قرآن و دانسته ملغي را جهاد که قادیاني دوم؛ گروه

 عنوان خود به آنان. دارند حضور اشغالي فلسطين در گروه این اعضاي. است بيشتر قبل گروه از

 حکومتي دوایر به که کنندمي« بشري»: مانند مجالتي انتشار به اقدام آن مبلغان و داده« احمدیه»

 . شودمي ارسال وجه دریافت بدون مردم ميان و اسرایيل

 

 بشر با دشمني. 2

بني القلبقسي و ظالم قوم خداي همان که پندارند،مي زانسربا پروردگار را« یهوه» یهودیان

 عقيده کدام در. نهاد سربازان درون در را قساوت و تهدید درگيري،( روح) او و. است اسرائيل

 ضد فجایع از. شودمي شمرده خدا مشيت و اراده اجراي یهودیت مانند ها،انسان کشتار و تعدي

 که است« بگين» ژنرال فرماندهي به 1849 سال در ،«قبيه» و« دیریاسين» قتلگاه یهود، بشري

 را ـ پير و کودک و مرد و زن از اعمـ  آن اهالي از تن 251 و کوبيد هم در را دیریاسين روستاي

 چشم، آوردن در پا، و دست بریدن شکم، دریدن حتي جنایتي هيچ از و کشيد خون و خاک به

 8.نکرد فروگذار هامهجمج ساختن منهدم و گوش کندن بيني، بریدن

 تن شش و شصت و کرد حمله« قبيه» روستاي به سربازانش با شارون ژنرال 1854 سال در همچنين
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 عصرگاه، یهودیان 1856 سال در 11.کرد ویران را هاخانه از زیادي تعداد و کشت را آن اهالي از

 پيش را آن اهالي همه و دبردن هجوم« قاسم کفر» روستاي به هایشانخانه به مردان بازگشت هنگام

 . رساندند قتل به( بازگشت راه در) روستا به رسيدن از

 و تخریب منازلشان و آواره ساکنانش که دارد وجود این مانند روستا، صدها بلکه هاده فلسطين در

: است جمله آن از. شود بنا نشينصهيونيست هايشهرک هاآن هايخرابه بر تا شده ویرانه

 در سموع و 1862 در توافيق ،1856 در قلقيليه ،1855 در غزه ،1854 سال در اليننح روستاهاي

1866 . 
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مي قرار اهانت و هتک مورد را آبرو آنان و است، مباح یهود دیدگاه از هاانسان آبروي( ریختن)

 سيطره عالوه به و کرده، نابود را است استوار آن بر انساني حيات که اينقطه ترینمهم تا دهند

 : است آمده هاصهيونيست هايپروتکل در. نمایند تسهيل یهودیان غير بر را یهود

 . سازد آسان را تسلطمان تا کنيم اقدام جایي هر در اخالق محو براي باید

 : است شده بيان آن در همچنين

 بين در شما که ملتي آن وردم در خصوص به) اخالق درباره ما نظر به ايویژه توجه که است الزم»

 مان،مباني نمودن پياده لحظه در نباید و. بکنيد( کنيدمي اقدام ميانشان در و ایدگرفته قرار آنان

 قرار ما نظرات مبناي بر تعليم و آموزش( نظام) که زماني تا باشيد؛ داشته پيروزي و برتري توقع

 ده از پيش که یافت خواهيد در رسيد، پایان به موفق طور به مانمباني کردن پياده که وقتي. گيرد

 در را خود سعي یهودیان علت، همين به 12.است شده واژگون اخالق، هايپایه ترینمستحکم سال،

 هايگروه مدیریت تحت شبانه، لعب و لهو مجالس و هاميهماني به جوان دختران فرستادن راه

 . اندگرفته کار به یافته سازمان یهودي

« مابام حزب» سرشناس اعضاي از یکي ـ« بيلرشتاین شلومو» نظر تحت هاگروه این ترینخطرناک

 از تنها اسرائيل و فرستاد خارج به 1861 سال در را جوان دختر هزار سه که دارد قرار ـ اسرائيل

  طریق، این

 13.برد سود مارک ميليون 19

 هدف نيز را مسلمان دامنپاک دختران کهبل کنند،نمي اکتفا یهودي جوان دختران به تنها یهودیان
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 . کشانندمي رانيشهوت مراسم و پست هايمکان به را آنان و گرفته

 دختري از را دردآور داستاني بار،نکبت وقایع نام به خود کتاب در« نمرخطيب محمد شيخ»

 او. است تهگف باز او براي را آن فلسطيني هايشخصيت از یکي که کندمي نقل فلسطين در مسلمان

 : گویدمي

 به عربي کشورهاي هايپایتخت از دائماً  که شدم آشنا الملليبين سازمان یک اعضاي از یکي با»

 از تا بروم آویو تل به او همراه که خواستم او از من. بود مسافرت حال در بالعکس و« آویو تل»

 به و پوشيدم را سازمان هايسلبا من و پذیرفت، را درخواستم. بگيرم بهره کشورم مناظر و اماکن

 و هااحترام انواع با آنان و شدیم، وارد بزرگي هتل در یهودیان جمع به ما. آمدم در آنان شکل

 فرستاده زیباروي دخترکي هااتاق از یک هر به هنگام شب. کردند استقبال ما از هاآمدگویيخوش

چهره وي، شاد چهره پشت در. شد من اتاق وارد هاآن از یکي. برسانند اکمال به را پذیرایي تا شد

 من از که وقتي... شد افزوده تردیدم بر و پرداختم صحبت به وي با. دیدم را تاریک و گرفته اي

 از« د» خانواده اهل هستم، عرب مسلمان یک بلکه نيستم یهودي من: گفت کرد، حاصل اطمينان

 که طورهمان ـ ما وظيفه. هستند جااین فلسطيني اسيران از دختر 151 من همراه و... «ف» کشور

 بشنوي تو فقط کهاین نه گفتم تو به را هااین من. است یهودي ميهمانان به احترام و تعظيم ـ دیدي

 وا اسالما، وا»: زد فریاد دختر آن پس... بشنوند هاعرب و مسلمانان همه کهآن براي بلکه

 14.«...عربا

 فلسطين در مسلمان جوامع به بلکه شودنمي هایهودي و هاربيغ به محدود فقط فاحشه اشاعه این

 . است کرده سرایت نيز اشغالي

 نمابدن هايلباس با را یهودي دختر دویست حدود 1867 سال در« حزیران جنگ» از پس اسرائيل

 زندگي از را هاآن و بکشانند فساد به را هاجوان تا کرد روانه الخليل و قدس سراسر به لخت و

 این، بر عالوه هاآن. نمایند الابالي مقدساتشان و دین به نسبت و منصرف تالش با همراه جدي

 تصاویر از انباشت و فلسطيني، شهرهاي در خانه رقاص و شبانه هايباشگاه فحشا، هايخانه گسترش

 . اندداده قرار خود اقدام مورد را مستهجن هايفيلم

 به زنداني ـ مرد و زن از اعم ـ مسلمانان شکنجه براي اييلهوس عنوان به را آبرو هتک یهودیان

 قرار انفرادي زندان یک در فاحشه زنان از تعدادي با را« طه عبله» خانم آنان. گيرندمي کار

 کهاین از بعد و آوردند در تنش از را هایشلباس مرد، پليس افراد از یکي مقابل در سپس و دادند
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 15.کردند رها عریان صورت به روز، ازدهی را او زدند، کتک را وي

 انواع تحت« عوده رسميه» نام به صهيونيستي رژیم هايزندان در زنداني جوان هايزن از یکي

 عریان را او کهاین از بعد و بستند سرش پشت را دستش دو گرفت، قرار هاحرمت هتک و هاشکنجه

 16...و دادند، قرار شتم و ضرب مورد لگد و دست با کردند

 بر مبني آمد، دست به مدارکي شد انجام عربي، ايمنطقه کنفرانس براي که ميداني تحقيقي در

 از را هاآن حيثيت و شرف که است صورتي به دختران و زنان به تجاوز در اشغالگر نيروهاي کهاین

 شده رذک یونس خان شهر زنان آبروي هتک بر مبني حوادث از بعضي گزارش این در. بردمي بين

 اشغالگر نيروهاي که شده دیده غزه از جاهایي در. کارکنان همسران و زن معلمان جمله از بود،

 و شوند،مي هاخانه از بعضي وارد زور، به توسل ضمن« الشاطي پادگان» در صهيونيستي رژیم

 تفاقا بسيار کنون تا. دهندمي پناه خودشان در را فلسطين مقاومت جنبش مردان که هستند مدعي

 ايخانه داخل هستند فلسطين مقاومت جنبش افراد از خانه آن افراد که دليل این به که افتاده

 ولي ببرند را همسرش که خواستند. نيافتند را( فلسطين مقاومت جنبش از کسي) که وقتي و شدند

 به لهگلو وسيله به را فرزندانش و زن آنان و است گریخته هاآن دست از و کرده مقاومت زن آن

 17.اندرسانده قتل

 طرف از بود، زنداني المقدسبيت در« الروس مجمع» زندان در« سالمه عبدالغني عمر» که وقتي

 خواهند تجاوز همسرش به است، چریک که نکند اعتراف اگر که شد واقع تهدید مورد یهودیان

 19.کرد

 نسل کثرت زیرا است، جوان دختران کردن عقيم و نسل قطع براي یهودي هايتالش از غير هااین

 کهچنان. است کرده پریشان را هاآن خواب و شده یهود نگراني موجب فلسطيني مسلمان ملت در

 : کرد تصریح« گولدامایر»

 چشمم از خواب کنم،مي فکر شوندمي متولد لحظه هر که عربي اطفال تعداد مورد در که وقتي

 . پردمي

 اشغالي، فلسطين چادرنشينان آب مخازن در شيميایي مواد دندا قرار به یهودیان علت، همين به

 . کنند جلوگيري جوان دختران مثل توليد از تا کردند اقدام
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 صحيح روش تواندمي آن واسطه به که است انسان براي متعال خداوند هاينعمت از نعمتي عقل،

 خداوند، امر تحت مخلوق این هايتوانایي از دتوانمي که طورهمان کند، اختيار اشزندگي در را

 تا اندحریص بسيار مسلمانان عقل بردن بين از در استعمارگران همانند نيز یهودیان. ببرد استفاده

 مسيحيت و صهيونيسم جمله از دین دشمنان نتوانند تا کنند تضعيف را مسلمان و عرب ملت

 به شروع نمود، اشغال را فلسطين انگليس، که انيزم از بنابراین. ببرند بين از را( صهيونيستي)

 از انگليس کهاین از بعد و کرد اسالمي و عربي جهان به آن صدور و تریاک و حشيش کشت

ـ  عربي کشورهاي به را هاآن و گرفت را انگليس جاي صهيونيستي رژیم رفت، بيرون فلسطين

 درآمد. بکوبد هم در روحي و جسمي لحاظ از را اسالمي امت تا کرد،مي صادر ـ مصر خصوصاً 

 18.است مصر ليره ميليون 46 حدود اسالمي کشورهاي به مخدر مواد قاچاق از یهود

 و پرداخته الکلي مشروبات تجارت به جهان بر سلطه براي یهود که است این آشکار موارد جمله از

 طریق از مخدر وادم و مسکرات تجارت فلسطين، اشغال بدو در. کندمي فعاليت آن رونق براي

 . شدمي توزیع فراوان صورت به مسلمانان و اعراب بين یهود

 نکرده اکتفا ـ مخدر مواد و مسکرات نظير ـ مادي، وسائط به فقط عقل، بردن بين از براي آنان

اجتماعي و اقتصادي سياسي، افکار و نظریات و اند،کشيده نيز معنوي وسایل به را مسئله این بلکه

 . شودمي عقل در انساني فطرت با متناقض و خطا مفاهيم تصورات، بروز موجب شان

 و دین که ،«دموکراسي» مانند باشد،مي عقل افساد دنبال به نظریه، هر پشت در یهود ترتيب بدین

 و ساخته مبدل مصنوعي نقشي به را خانواده نظام که« شناسيجامعه» برد،مي بين از را اخالق

روان» علم در« فروید نظریه» ببرد، بين از آداب و فضائل پيشرفت در را آن آثار که کندمي سعي

 ؛«داروین نظریه» داند،مي وابسته جنسي غریزه به را انسان از صادره هايفعاليت همه که« شناسي

 :است آمده صهيونيسم هايپروتکل کتاب در... . و« سارتر»

 داروین، موفقيت ما که کنيد مالحظه. تاس حرف گویيممي که چيزهایي این که نکنيد تصور

 غيریهودي هايانسان فکر در علوم این غيراخالقي آثار و ایمداده ترتيب قبل از را نيچه و مارکس

 21.شد خواهد روشن ما براي کامالً

 :که آمده کتاب این در همچنين

 به است مکنم که فایدهبي و باطل نظریات سوي به را عمومي عقل توجه که کرد خواهيم سعي

 پيشرفت مورد در نظریاتمان واسطه به. کنيم جلب شود، آشکار خواهي آزادي یا پيشرفت صورت
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 کسب را کاملي موفقيت کمونيسم، سمت به عقل، از فارغ غيریهودیان نظر برگرداندن در توانستيم

 در يحالت هر در که دهد، تشخيص که ندارد وجود غيریهودیان بين در واحد اندیشه یک. کنيم

 21.باشدمي مخفي حق، از انحراف و گمراهي ،«پيشرفت» کلمه وراي

مي غزه و باختري کرانه در آموزش هايروش تحریف عرب، مسلمانان عقل افساد وسایل دیگر از

 . شد انجام 1867 حمله قبل که باشد،

 تشویق اخد راه در جهاد به که احادیثي و آیات حذف به مسلمانان، آموزشي هايروش در یهود

 . آورد روي کند،مي

 اسالم، در جهاد فرهنگ قرآن، تالوت ،(ص)نبوي سيره: مانند موضوعاتي حذف به نسبت آنان

 مسلمانان بين اجتماعي و سياسي روابط به مربوط مسائل ویژه به ـ اسالم تاریخ از هایيبخش

 اقدام مسلمانان ارسمد دوم و اول هايکالس آموزشي برنامه از ـ آن اطراف یهودیان و مدینه

 .کردند

 ذهن در اسالمي تاریخ تحریف و اسرائيل گذشته هايدوران تاریخ مورد در افزایش به یهود

 به و باشدمي یهودیان مورد در بحث ابتدایي، پنجم کالس آموزش موضوع. آورد روي دانشجویان

 سرزميني االیامیمقد از فلسطين که کند وارد دانشجویان اذهان در غلط به که است آن خاطر

 تجاوزات» به را« اسالمي فتوحات» ابتدایي، پنجم کالس جغرافياي کتاب در. است بوده یهودي

 . کنندمي توصيف« اسالمي

 اسرائيل، کتاب در و. باشدمي اسرائيل رژیم مورد در بحث هشتم، کالس تاریخ آموزش موضوع

 امتداد شرق در اردن غور صحراي تا ترانهمدی از شمال در اسرائيل طبيعي حدود موطن، و جغرافيا

 . دارد

برمي مسلمانان ذهن در را حماسه که را شعري ابيات و ادبي متون عربي، ادبيات آموزش در یهود

 : گویدمي که است« الرومي ابن» شعر جمله آن از. است کرده حذف انگيزد،

  دارم، سرزميني من و... 

  نفروشم، را آن که خوردم قسم و

 آرزوهایي و هاخواسته مردان، هايسرزمين بينم،نمي آن براي مالکي خودم، از غير وزگار،ر در

 22.کنندمي جذب آنان سوي به اند،کرده برآورده جاآن در جوانان که را
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  احياگري و توّلي،تبّري:عنوان

  

 از رتبه هر با را تمدني و فرهنگ هر مُلکي عالم معامالت و مناسبات عرصه در مشي و زمين در سير

 که،چنان کند؛مي التقاط و باالخره و امتزاج اختالط، تأثيرپذیري، مستعد ارجمندي، و توانایي

 .شدند دگرگوني پذیراي مبدأ، و منشأ و اصلي کانون از گرفتن فاصله با هاتمدن و هافرهنگ عموم

 و گستردگي که جاآن تا نبوده مستثني قاعده این از نيز( ع)الهي عظام انبياي عموم آیين و پيام

 دفتر نفاق، و کفر و شرک مختلف هايگونه از برخاسته عوامل نفوذ و باطل و حق اختالط ژرفاي

 .رسيد( ص)آخرالزمان پيامبر عهد کهآن تا بست را خداوند برگزیدگان آن عهد

 

 مجري و مبين مفسر، شارح، عنوان به( ع)علي اوالد و علي آسماني انتصاب و امامت جریان اعالم

 منتظر که را کساني اميد و شد کفار نوميدي موجب چه اگر ،(ص)محمدي شریعت و الهي احکام

 بروز ابليس، داللگي با شرک و نفاق رخنه ليکن، ساخت یأس به دلب بودند،( ص)اکرم نبي رحلت

 نيز مسلمانان کهچنان شد سببـ  امامت مسير از خارج ـ را باطل و حق امتزاج و اختالط ايگونه

 .نشستند تجربه به را گوناگون مذاهب ظهور و شدند هافرقه مبتالي ـ پيشين امم چونان ـ

  

 امکان خود در شودمي سبب را اصلي کانون از انحراف و شدن دور رمالج که امتزاج و اختالط بيم

ـ  مسلمانان جمله ازـ  هاتمدن و هافرهنگ عموم روهمين از دارد را مادي و فرهنگي التقاط

 گري،اصالح. انداحياگري محتاج حساس، و مهم مقاطعي در و اصالحات انجام نيازمند همواره

 از مسلمانان مدني و فرهنگي حيات اندام و پيکره پيراستن و ياضاف هايبرگ و شاخ حذف باعث

 مستقيم جاده در سير و اصلي سوگيري در کهآن به مشروط البته، هاستاعوجاج و هرز گياهان

 مجري و مبين عنوان به مردم ميان در( ع)معصوم امامان حضور و حيات. باشد نشده وارد خدشه

 حقّ و مستقيم مسير در را مردم معامالت و امور همه ـ امام بودن اليد مبسوط شرط به ـ احکام

 .شودمي شایسته نحو به امور اصالح سبب هماره و دهدمي سوق

 

 در را وضعي چنان ،(ع)علي امام شهادت آن از پس و( ص)پيامبر جانشيني و خالفت مسير انحراف

 به ناگزیر ،(ع)حسين امام حضرت چون مرديبزرگ که آورد وجود به بعثت از پس اول هايدهه
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 نيل براي و شد حقيقي و اصلي مسير به امت قافله بازگرداندن و دین احياي پرچم برافراشتن و قيام

 جاده در هميشه براي اسالم بود، نشده چنين اگر و. گشت پذیرا نيز را سنگيني هزینه مقصد، این به

 و محرم جا،این از. شود محلمض و مستحيل هميشه براي کفر برهوت در تا رفتمي نفاق و شرک

 شریعت بر مبتني اصالحات ضرورت و( ع)حسين امام توسط دین احياي یادآور هماره عاشورا،

 را ما روایات و دیني هايآموزه به مراجعه. است امامت اصل و( ص)دین ائمه سنت و محمدي

 :به منوط و مشروط ،«گرياصالح»: که شودمي معنا این متذکر

 

 از دیني منابع به تمسک با ها،شائبه از مسلمين عملي و فرهنگي اعتقادي، هايساحت پيراستن. 1

 ؛(ع)بيتاهل تابع محققان و مقامعالي فقهاي و اجتهاد مجراي

 حج؛ و منکر، از نهي و معروف به امر سنت دو ویژه به و دین فروع به تمسک. 2

 عاشورا؛ و محرم چون ویژه ایامي پاسداشت. 3

 .است مسلمين؛ عموم ميان در انتظار رهنگف احياي. 4

 

 :اسالم شریعت و دین صورت این در تا

 بماند؛ امان در التقاط و اعوجاج انحراف، در غلتيدن فرو از. 1

 باشند؛ آورده جا به وجوه همه در را خویش تکليف مؤمنان و مسلمانان. 2

 .شود فراهم کل مصلح و بزرگ احياگر ظهور بستر و زمينه. 3

اصالح سبب« مهدوي فرهنگ» و« عاشورا فرهنگ» پاسداشت مجراي از که آنچه همه به عهمراج

 به تام بستگي مهم، امر این انجام که کندمي ذهن به متبادر را معني این شود،مي احياگري و گري

 .دارد« تبرّي و تولّي» اصل حيات

 

 و خودساخته تفسير و آن، حقيقي معاني بدفهمي اصل، این از غفلت امروز؛ به تا گذشته از

 براي خاص، عطفي نقطه در کهچنان آید؛ فراهم انحراف هايزمينه تا شده باعث آن از خودکامانه

 ،(ع)علي بن حسين حضرت چون مرداني انحرافي، جاده از دینداران و دین کاروان بازگرداندن

 افرادشان ترینبرگزیده و بهترین و خود جان و ایستادند داغ ظهري در آخته شمشير با و قد تمام

 .کردند فدا را
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 نوميد شما دین از کافران امروز ،«دینکم من کفروا الذین یئس اليوم» آیات نزول هنگام در

 1«...شدند

 

 امامت منصب اعالم چرا که نبود معنا این متوجه کس هيچ ،(ص)اکرم پيامبر جز غدیر هنگامه در و

 مختلف شرایط در آن از مراتبي آنکه تا شدمي مشرکين شدن نوميد باعث( ع)علي خالفت و

 :شد آشکار

 

 حضور ضرورت اثبات و( ع)علي حضرت مدت کوتاه خالفت حوزه در امامت کارکرد ظهور -

 حکومتي؛ عرصه در معصوم مجري

 ؛(ع)علي بن حسين نظيربي احياگري در آن نقش انعکاس -

 حضرات سایر وسيله به دین فمختل مراتب تبيين و تفسير در منصب آن جایگاه بروز -

 (ع)معصومين

 

 آن از یکهيچ که ساختمي نمودار را الهي منصب این نقش از مختصري وجه تنها همه، این

 .نبودند تمام و تامّ امامت و خالفت مسند در و اليد مبسوط خود حيات، زمان در حضرات

 خبيثه شجره» به معطوف انآن تولّاي و مسلمانان همت همه هم،( ع)علي بن حسين حضرت عصر در

 دین حقيقت از انحراف این ژرفاي و گستره. بود« اهلل آل شجره» متوجه آنان تبرّاي و« اميهبني

 کردن پاره به ناگزیر منکر منکرترین و معروف ترینمعروف اعالم براي ،(ع)حسين امام تا بود باعث

 شيطاني تفسير و آن بدفهمي حقيقي، يتوال و تبرا از غفلت موجب که شود هایيپرده و هارشته همه

 .نبود ممکن عاشورا ميدان در حضور با جز مهم این و. بود شده نفساني و

 کيان از حراست و احياگري، و گرياصالح عرصه به ورود: گفت توانمي که است سبب همين به

 تبرّي و تولّي اصل بازشناسي گرو در زمان، و عصر هر در مسلمين خاکي جغرافياي و فرهنگي

 هر در نفاق و شرک عملي و فرهنگي اعتقادي، وجوه بر ناظر بایستمي ضرورتاً شناسایي این. است

 وجوه حامل و حاوي که هاتمدن حتي و جریانات اشخاص، از یک هر درباره هم آن باشد؛ عصر

 .اندنفاق و شرک
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 بود، بري آن از یا و ستج تولي بدان باید که آنچه خارجي مصداق تبرّي، و تولّي معناي جمله

 از شدن دور براي مسلمانان زمان هر در که آن گستره باالخره و گشتن بري و جستن تولي نحوه

. است مندرج عاشورا زیارت در دارند، احتياج بدان« طيبه شجره» با یافتن نسبت و« خبيثه شجره»

 مقدس زیارت این زهايفرا تمامي در مهدویت، و عاشورا فرهنگ مایه جان که گفت بتوان شاید

 .است گرجلوه

 

 در آن ظهور نحوه و تاریخ، طول در کفر و شرک و نفاق، و التقاط مختلف هايگونه ریشه و بن

 درجه شناخت. است تحليل و بررسي قابل اقوام تبري و تولي مطالعه مجراي از جریانات و اشخاص

 باطل و حق گوناگون مصادیق با نانآ برخورد در نيز هستي حقيقت به نسبت آنان نزدیکي و دوري

 .است شناسایي قابل

 

 و ظهور از و آورده گرفتار نمانخ و کهنه« تاریخي صورت» در را دیگران و خود که آنان نادانند چه

کرده غفلت اندشریک کهن مصادیق با مقصد و معني در که نو هايصورت و« جدید مصادیق» بروز

 چنانکه آنان عمل نحوه بيان و بودند مجتمع اميهبني گرداگرد که آنان فکري مایهبن ذکر. اند

 حاضر عصر در نفاق و شرک و کفر هواداران عمل نحوه و مصادیق و فکري مایهبن شناسایي به منجر

 هرگونه از وگوگفت شناسایي، این بدون. پنداشتن ثواب را ناثواب و است بردن راههبي به ره نشود،

 .است بردن اههربي به ره گري،اصالح

 

 :که دهدمي تعليم ـ عاشورا زیارت ـ سترگ زیارت این

 مطلوب محبوب واضح معرفي با همراه تمام، آشکاري و صراحت با محبت، اظهار که سان همان به

 گویيکلي و اجمال از دور به صراحت، با بایستمي نيز محبوب، غير از جستن تبرّي افتد،مي اتفاق

 تا شود بيان نيز عملي هايصورت وابستگان، شرکا، مظاهر، تمامي و افتد فاقات تامّ آشکاري در و

 مداومت» در دین بزرگان توصيه و دستور راز شاید. شود مسدود باطل رخنه منافذ و مجاري تمامي

 به اتصاف و اتصال امکان که مجراست این از تنها. گرددبرمي موضوع همين به« زیارت این ذکر

 براي آمادگي اعالم و محبت زباني و قلبي بيان. شودمي فراهم رستگاري جرمال و ایمان، اهل
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 در مانده وِردي نه و است؛ مجاهدت براي جان، و جسم« شدن آماده» ضرورت مبين مجاهدت،

 مردان آستان به ورود مقدمه و« عهديهم» ظهور جان، و مال بذل براي آمادگي. ظاهر زبان

 قرار حسين خون منتقم منتظر امام و( ع)حسين خونخواهان صف در که مرداني. است منتظر

 بودند حقيقي منتظران ماندند، حسين کنار در و حسين با عاشورا ظهور و روز در که آنان. دارند

 در کهچنان. ساخت ميسر برایشان ابداآلباد تا را( ع)حسين امام به پيوستن مجال خداوند که

 کنار در و امام لشکرگاه در که است کسي چونان ،(ع)زمان امام منتظر است، مذکور روایات

 حضرت با که است کسي همانند باشد، امر این منتظر که حالي در بميرد، شما از کس هر. اوست

 حضرت آن خدمت در که است کسي مانند بلکه نه،: فرمود آنگاه. باشد بوده اشخيمه در قائم

 شده شهيد خدا رسول پيشگاه در که است  کسي همچون خدا به نه،: فرمود سپس و.بزند شمشير

 2. باشد

 

 و گویندمي سخن واحد امري از. اندتنيده هم در: اندجنس یک از مهدویت، و عاشورا فرهنگ

 .شوند نایل واحد مقصدي به جملگي تا دهندمي قرار سالکان فراروي را واحد سيري

 .دوران مهدي ،زمان حسين جستجوي در اند،مهدوي مرداني عاشورایي، مردان

 

 

 

 :هانوشتپي

 أکملت اليوم اخشون و تخشوهم فال دینکم من کفروا الذین یئس اليوم: 3 آیه ،(5) مائده سوره. 1

 ...دینا اإلسالم لکم رضيت و نعمتي عليکم أتممت و دینکم لکم

 را ماش دین امروز. بترسيد من از و مترسيد ایشان از پس. شدند نوميد شما دین از کافران امروز

 .برگزیدیم آیين عنوان به شما براي را اسالم و کردیم تمام شما بر را خود نعمت و کامل برایتان

 .(126 ص ،19ج مجلسي، بحاراالنوار.)2

----------------------------------------------

 ---------------------------------------
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  اسالم دیرینة دشمن یهود:عنوان

  

 طائب مهدي االسالم حجت با وگوگفت

 او آیا دهد؛ مي ظهور به بشارت عيسي و است شده نازل( ع)عيسي حضرت حيات زمان در انجيل

 قرآن. است(  ع)عيسي خود به بشارت و شده تحریف انجيل حال. دهد مي خودش ظهور به بشارت

 قرآن دیگر باشد اتتور به راجع تحریف بود قرار اگر و. دهد مي نسبت یهودیان به را مطلب این

 مسائلي از یکي لذا و است قوم این صفت این یعني کنند، مي تحریف معناي به« یحرّفون» گفت نمي

 است صهيونيست قوم گريتحریف صفت داد، قرار متوجه مورد آنرا باید بسيار که

 

 :اشاره 

 از پس که است آشنایي درد پژوهشگر و مدرس محقق، ،«طائب مهدي» والمسلمين االسالمحجت

 و طالب از کثيري جمع حوزوي، علوم مختلف هايحوزه در گسترده مطالعات و تحصيالت

 دربارة ایشان ژرف مطالعات». سازدمي سيراب خود آگاهي و علم شرب از را دیار این دانشجویان

 در. شود گشوده باب این در صميمانه وگويگفت تا بود موجب« اسرایيلبني و یهود بيشينة و تاریخ

 که اميد اندازیممي( ع)معصومين و اسالم با یهود دارریشه و دیرینة رویارویي به نگاهي بخش این

 شاءاهللان. گردد لطيفشان طبع مقبول

 

 است، کرده عطا قوم این به( ع)موسي حضرت واسطة به خداوند که امکاناتي و یهود قوم دربارة 

 است؟ نشده داده مست نگيز دست به تيغ معروف، قول به کار، این با آیا

 فشار سال 411 طي که هستند متدیني قوم آغاز در بلکه اند، نبوده مست زنگي آغاز، در قوم، این 

 نداي به و اند مانده دیندار و اند کرده حفظ را خود مجموع در سازیشان دین بي براي فرعون

 خروج هنگام ایشان ميان در که هایي نارسایي. اند داده مثبت پاسخ نيز( ع)موسي حضرت خروج

 کردن دین بي براي فرعون فشار. است طبيعي دنيا این در شيطان وجود خاطر به دهد، مي رخ

کرده مقاومت اینها شرایط این در و است بوده سنگين و سخت بسيار قوم این بر زمان آن در اینها

 دهد مي رخ که تداديار و است طبيعي آید مي پيش آموزش دوران در که هایي نارسایي حتي. اند

 قدس به اینها ورود واقع در. نيروهاست برابري و مأموریت سنگيني واسطة به طبيعي ارتدادي نيز
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 .طلبيد مي مستحکمي و قوي بسياري ایمان

 1.المؤمنون فليتوکّل اهلل علي و

 .کنند توکل خداي بر که باید مؤمنان پس

 بحث وقتي احد جنگ در شود، مي مشاهده نيز حدا جنگ هنگام ها مسلمان ميان در اتفاق این مانند

 فرار هستند االیمان ضعيف که مسلمانان از بعضي شود، مي مطرح( ص) اکرم پيامبر شهادت

 انحرافي یهود جریان. است ممدوحي تالش دینشان براي اسرایيل بني تالش مجموع، در. کنند مي

 روي بر آیا. است ناگریز تاریخ طول در انحرافات قبيل این و دهد مي رخ مجموعه این در که است

 ساخته چاقو اگر و کنند چاقو از نادرست استفاده اي عده دارد امکان چون ساخت، چاقو نباید زمين

 به را تيغ متعال خداوند. کرد خواهند استفاده آن از نيز نيستند صالح که هایي انسان مطمئناً شد

 تيغ این از بد انسان ولي است داده هم خوب انانس دستان به بلکه. است نداده مست زنگي دست

 است نبوده قرار آدم بني و هستند آدم بني از کنند مي سرکشي که کساني. است کرده استفاده

 سازمان بيان دنبال به چون ما. اند کرده انتخاب را کج راه و اند شده بد بعداً  بلکه. باشند سرکش

 ذکر را مثبتشان نقاط بخواهيم اگر و کنيم مي ذکر را مجموعه این منفي نقاط بيشتر هستيم، یهود

. دهيم مي انجام را کاراین اند داده انجام ایشان همراهان که مثبتي کارهاي و انبياء قالب در کنيم

 عنوان به را دشمن سمت به ایشان حرکت کند، مي بحث( ع)داوود حضرت از وقتي متعال خداوند

 کند؛ مي ذکر نيز را است داده رخ که يمنف نقاط و کنند مي ذکر مثبت نقاط

 2.قليل  إلّا معه ءآمن ما و

 .نياوردند ایمان او به اندکي، جز

 .است شده ذکر نيز مثبت نقاط ولي

 3.اهلل بإذن کثيرةً فئةً  غلبت قليلةٍ فئة من کم

 .کنند غلبه بسياري برگروه خدا، خواست به اندکي، گروه بسا، چه

 آورده بار به را تاریخي نتيجة این و داده رخ اینها ميان که هستيم انحرافي دنبال به اینجا در ما    

 فرزندانشان، دو هر کند، مي عطا فرزند( ع)آدم حضرت به وقتي متعال خداوند حقيقت، در. است

 شود منحرف تا است نداده تعليم قابل به آدم حضرت. بودند آدم حضرت تعليم تحت قابيل، و هابيل

 منفي قالب در را آنها ولي جست، مي بهره خود پدر تعليمات از قابيل. شود مي فمنحر قابيل ولي

 .کرد مي استفاده
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 داشتند نظراتي چه دوران آن در است چگونه اسالم ظهور با رابطه در یهود قوم عملکرد و رویکرد 

 دادند؟مي انجام هایي فعاليت چه و

 آنها اهداف و اميال با اسالم که است بررسي ینا مستلزم اسالم، ظهور هنگام در یهود حالت بيان 

 در یهود که بپذیریم اگر طبيعتاً. کردند مي درک را تعارض این چقدر آنها و است تعارض در چقدر

 آرزو جهان، بر حق سيطرة و گسترش بپذیریم اگر و بوده جهاني حاکميت دنبال به خود نژاد قالب

 اند داده زمين روي بر را حق سيطرة این بشارت الهي انادی و است بوده الهي انبياء تمامي هدف و

 انجام او جانشينان و آخرالزمان پيامبر دست به نهایي سلطة که است شده بيان نيز تورات در و

 چينندة بر را اسالم و داند مي خود ذات کنندة منهدم را اسالم یهود، که گيریم مي نتيجه پذیرد، مي

 نشان و است آمده آشکار طور به اینها از بعضي بيان در مطلب ینا و اند دیده مي خودشان بساط

 هست یهود بزرگان از یکي بيان در جمله از. است داشته وجود اینها ميان در تصویر این دهد، مي

 وقتي و ببيند را شده متولد تازه کودک تا ببرند را او که کرد تقاضا( ص)اکرم پيامبر ميالد روز که

 این دادن رخ دليل کردند، سئوال او از آمد هوش به وقتي افتاد غش حالت به دید، را کودک او

 روي از را ما سفرة خواهد مي که است کسي همان کودک این داد پاسخ بود؟ چه تو براي حالت

 .است آمده مطلب این شبيه نيز دیگري جاهاي در و برچيند زمين

 حساب به اهدافشان و خود ذات کنندة نفي و بينند مي خودشان کنندة منهدم را اسالم اینها وقتي

 بوده اسالم بروز و ظهور از یهود خاطر تشویش و دغدغه تمام که بگيریم نتيجه توانيم مي آورند، مي

 .است ایشان اصلي تهدید اسالم ظهور و آید مي شمار به فرعي یهود براي تهدیدها سایر یعني. است

 دین با رابطه در را اینها اگر و بدانيم تجربه با مقابله، و مبارزه امر در را اینها اگر اساس این بر

 :آیة و بدانيم اطالعات صاحب اسالم

 4أبنائهم؛ یعرفون کما یعرفونه الکتاب، آتيناهم الذّین 

 .شناسندمي را( گرامي پيامبر) او شناسند،مي را خود فرزندان که همچنان کتاب، اهل

 مبارک وجود مورد در دیگر جاي و آن تغيير و قبله مورد در جا یک است آمده مورد دو در که

 است مطلب این از حاکي پيامبر، خود مورد در دیگري و است فروع در یکي که( ص)اکرم پيامبر

 .دانند مي اسالم مورد در را مطالب تمام اینها که

 هم او با ةمقابل براي و است چگونه او داند مي و دارد دشمني اي نقطه در داند مي کسي کنيد فرض 
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 .است اینچنين یهود دارد، کافي تجربة

 اسالم ظهور آستانة در یهود پس. است اسالم با مقابلة جهت در یهود عمليات ترین اصلي بنابراین

 رسد؛ مي خود حداکثر به یهود قبلي هاي ریزي برنامه از گيري بهره و رسد، مي خود اوج به عملياتش

 قبل سال 211ـ  311 به حداقل یهود مقابلة آغاز بلکه باشد اسالم با مقابله یهود کار آغاز اینکه نه

مي تعریف عداوت این براساس مدینه در یهود حضور اساساً . گرددبرمي( ص)اکرم پيامبر ظهور از

 و. داشتند را ادعا این ظاهراً  گرچه ایشان، به ایمان و( ص)پيامبراکرم یافتن براساس نه و شود

 :فرماید مي قرآن که است این دليلش

 .قليل  إلّا معه آمن ما و

 .آوردند ایمان اینها از کمي تعداد تنها آمدند،( ص)اکرم پيامبر وقتي 

 در یهود. بدهند نظر تغيير بدهند، محتوا تغيير اینکه بدون و بروند جایي به گروهي ندارد امکان    

 مدینه در. بودند یهود يرتأث تحت آنجا اعراب بلکه نبود، منطقه آن اعراب تأثير تحت مدینه

 به که قبل سال 311 از مدینه یهود یعني. ندارد وجود یهودي قبایل بر گذار اثر فکري هاي گروه

 پس. نبود تأثيرپذیر که داشت اثرگذاري سازمان. بودند نکرده تفاوتي زمان آن تا بود آمده آنجا

 راز پوشش براي دروغي حرفشان که شود مي معلوم اینجا از. دارد تفاوت حرفشان با آنها عمل چرا

 از که پرداخت ابزاري از گرفتن بهره به ظهور آستانة در یهود بنابراین. است بوده عملياتيشان

 .بود کرده مهيا قبل ساليان

 

 تحریف مطالب گفت توان مي آیا نه، یا است بوده اثرگذار یهود هاي بيني پيش در تورات تحریف آیا 

 .دیگر بعضي به را نشده تحریف مطالب و کردند مي عرضه بعضي به را شده

 و اند، داده انجام ميداني نظر از اینها که هایي فعاليت یکي دارد؛ وجود بحث دو کالً  مورد این در 

 مورد در آیا که است مطلب این مستلزم ميداني نظر از اینها فعاليت. تحریف خاص بحث دیگر

 به را موضوعي وقتي اصوالً . خير یا اند کرده خاصي بندي تقسيم است بوده شان عليه که تهدیدي

 خطوط سپس و پردازیم مي تهدید آن بندي تقسيم به کنيم، مي بررسي خودمان عليه تهدید عنوان

 ما براي چيزي گویيم مي اگر مثالً. کنيم مي ایجاد شده بندي تقسيم نقاط برابر در را خود دفاعي

 برابر در و کنيم شناسایي را خود پذیر ضربه نقاط باید بزند، ضربه ما به است قرار یعني است، تهدید

 براي. دهيم مي انجام نيز بندي الویت پذیر ضربه نقاط این تعيين در و کنيم ایجاد دفاعي ابزار آن
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 در کند مي حفاظت سرخود از انسان ناخودآگاه طور به. شود خراب دیواري جایي در اگر مثال

 انسان سر نقطه ترین حساس چون. باشد داشته ضرر بدن کل براي يخراب این است ممکن که حالي

 .است

 دارد، که هایي تجربه و ها آموزش به توجه با بنابراین کند، مي خطر احساس اسالم مقابل در یهود

 براي. کند مي مسدود را نقاط  ترین حساس اساس این بر و کند مي مسدود را خود پذیر ضربه نقاط

 باید ابتدا در پس. آید مي( ص)اکرم پيامبر توسط اسالم و است اسالم خود تهدید، اولين یهود

 بر. اند بسته را تهدید هاي راه تمام اینها نياید، پيامبري اگر چون. نياید اسالم پيامبر که کنند کاري

 شده افشا ترور خط این نقاط از بعضي تاریخ در که. کنند مي دنبال را ترور خط آن اساس، همين

 که مخفي هدفمند سياسي قتل یعني ترور. است آن نشدن افشا ترور ویژگي گرچه. است

 این اگر. است سياسي قتل اسمش دیگر شود کشته کسي علناً اگر. نشود افشا آن مبدأ و ترورکننده

 شواهد اینکه یا و است شده افشا( غيب از آگاهان) بالغيب عالمين توسط شده افشا جایي در امور

 .است نمانده باقي اصلش و است امور این از يحاک باقيمانده

 بعدي مسئلة. است ترور شواهد اساس بر دالیلمان ولي اند داده انجام ترور اینها دانيم مي بنابراین

. است حساس بسيار اینها براي که بود« المقدس بيت» مسئلة شد، مي مسدود باید که بعدي نقطه و

 سد را موانعي اساس همين بر. نيابد دست آنجا به( ص) رماک پيامبر که کنند تالش باید بنابراین

. بود آميز موفقيت حدي تا موانعشان ظاهراً و کردند درست المقدس بيت به( ص)اکرم پيامبر راه

 قدس مرز موته و شد مي آماده موته براي اسامه سپاه یعني. بود« موته» پيامبر نبرد آخرین چون

 ولي دهند، جلوه دیگر اي گونه به را ها عمليات این هدف ندا کرده سعي تاریخ در چند هر. است

 و یمن مرز در نه و است، ایران مرز در نه پيامبر، نبرد آخرین و. نيست تغيير قابل دیگر جغرافيا

 . فلسطين و المقدس بيت مرز در دقيقاً  و است شام مرز در بلکه هند،

 گرفته جنگ به تصميم نقطه آن از روم راچ و است؟ آمده آنجا به روم چرا دارد؟ پيامي چه این

 .کنند فرماندهي را عمليات آن نتوانستند و رفتند دنيا از زمان همان در( ص)اکرم پيامبر است؟

 حق پيشرفت در اسالم شدت و حدت از کاستن و است حرکت این روند در تأثيرگذاري بعد، مرحلة

 راه بهترین که مردم، با حقایق بيان و مردم با ارتباط در حرکت این سازي ناتوان دیگر تعبير به و

 حوادثي و شود اثرگذاري حرکت فرماندهي در که است این مردم با ارتباط در سازي ناتوان براي

 بعد یا( عج) زمان امام ظهور زمان در که است سري شاید. بود پيچيده بسيار داد رخ مدینه در که
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 از بعد که بفهمد بتواند تا بياید بيرون اي قبيله باتتعص از که بکند پيشرفت آنقدر بشر علم آن از

 راحتي، به  را آن که نيست اي مسئله مسئله، این و افتاد اتفاقاتي چه مدینه در( ص)اکرم پيامبر

 .کرد بيان دیگر، جاهاي یا مجله در بتوان

 به تورات، در را تحریف داستان چرا ما ببينيم، کنيم بررسي باید شده انجام تحریفات مورد در اما و 

« التورات یحرفون» عبارت  جا هيچ در قرآن. کنيم مي بررسي ایشان داخلي کتاب یک عنوان

 بلکه ندارد؛.( کنندمي تحریف را کتاب)« الکتاب یحرفون» یا.( کنندمي تحریف را تورات)

 : فرماید مي

 5.مواضعه عن الکلم یحّرفون

 .کنندمي ندگرگو معني به را خدا کلمات یهود، از بعضي

 که چيزي آن نگذاري یعني مردم؛ ذهن در واقعيت قلب یعني تحریف. دارد عام معناي« کلم»

 این قرآن. است واقعيت از غير چيزي فهمند، مي مردم که چيزي آن. برسد مردم به دارد، واقعيت

 به د؛کن مي تهدید را بشر که است خطري باالترین مطلب این و دهد مي قرار یهود صفت را مطلب

 این که است این بشریت فرهنگ درد. جاري هاي وقعيت با مردم ذهني ارتباط قطع دیگر عبارت

 جلوه بد را خوب اینکه یکي. است اثرگذار بسيار مورد دو در ها واقعيت این. نفهمد را ها واقعيت

 از را اتکلم اینکه یعني« مواضعه عن الکلم یحرّفون». دهند جلوه خوب را بد اینکه دیگر و دهند

 خوبي ء شي هر از بگيریم اشاره را« کلم» اگر. دهند مي نشان دیگري صورت به خودش جاي

 :فرماید مي( ع)حضرت که همانطور

 .التّامّات اهلل کلمات نحن

 .هستيم الهي تامة کلمات ما

. ندده مي تغيير را مسلميات بر دال کلماتِ  جاي یعني« مواضعه عن الکلم یحرّفون» فرماید مي وقتي

 انسان آن برابر در و نشانند مي خوب جاي به را بد و کنند مي عوض را خوب هاي آدم جاي یعني

 تحریف شود، داده مردم به دروغ اخبار اگر. است تحریف نوعي هم این. دهند مي جلوه بد را خوب

 ولي. هست انجيل تحریف نيز مسيحيت در. دهد مي نشان تحریف متخصص را اینها قرآن و. است

 تأکيد ها مسيحي صفت این روي قرآن و است؟ شده متهم تحریف به قرآن در مسيحيت بار چند

 معتقدیم ما و برد نمي تورات از هم نامي و است کرده کار یهود قوم تحریف روي ولي است، نکرده

 هم انجيل در آنچه. اینهاست کار هم انجيل تحریف گيریم مي نتيجه. است شده تحریف انجيل



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 و اند خورده بازي اینها از چگونه دانند نمي ها مسيحي و است شده انجام اینها دست به هشد تحریف

 کردن بدر ميدان از و متعدد هاي انجيل دعواي بحث. است آمده سرشان به بالیي چه دانند نمي

 آن داند مي خدا و است اي پيچيده داستان« پولوس» جناب توسط( ع)عيسي حضرت حواریون

 . گرفت خواهد یهود از انتقامي چه شود مطالب این متوجه تمسيحي که روزي

 منجي یک ظهور به بشارت. دارد بشارت موضوعي چه به انجيل بشارت؛ کتاب یعني انجيل کتاب

 از موجود انجيل در و کردند تحریف را بشارت یعني است اصلي معناي به که انجيل و است داده

 .کنند مي تعبير« خدا کلمة» به( ع)عيسي

( ع)عيسي حضرت حيات زمان در انجيل. است( ع)عيسي حضرت به بشارت انجيل خود آیا اما 

 حال. دهد مي خودش ظهور به بشارت او آیا دهد؛ مي ظهور به بشارت عيسي و است شده نازل

 نسبت یهودیان به را مطلب این قرآن. است(  ع)عيسي خود به بشارت و شده تحریف انجيل

 معناي به« یحرّفون» گفت نمي قرآن دیگر باشد تورات به راجع تحریف ودب قرار اگر و. دهد مي

 مورد آنرا باید بسيار که مسائلي از یکي لذا و است قوم این صفت این یعني کنند، مي تحریف

 بر ها صهيونيست گویيم مي که وقت آن. است صهيونيست قوم گريتحریف صفت داد، قرار متوجه

 را اینها تحریف صفت کنار در وقتي  دارند سلطه دنيا در رساني اطالع منابع بر و خبري هاي رسانه

 هر یعني. دارد قرار یهود تحریف تحت گرفتن اطالع در دنيا امروز گيریم مي نتيجه کنيم مي بررسي

 رساني اطالع ابزار بر سلطه آنها چون است شده تحریف شود مي پخش دنيا هاي رسانه در که خبري

 گویم، مي قاطعانه من. کند مي معرفي« مواضعه عن الکلم یحرّفون» به را اآنه قرآن و دارند

 باید گيرد، مي المللي بين هاي رسانه از که است اطالعاتي تحليلش منبع که گري تحليل و سياستمدار

 همين به و است شده تحریف دهند مي که خبري هر چون رود؛ مي بيراهه به و است بازنده که بداند

 رژیم از باقيمانده هاي خبرگزاري حتي. بياندازیم راه مستقلي خبررساني جریان یک یدبا ما دليل

 نکنيم را اینکار ما که زماني تا و شود بازسازي باید ریشه از و بشود عوض پود و تار از باید سابق

 .داشت نخواهيم خاصي خبري جریان

 پيامبر با اینها برخورد  و شد( ص)اکرم پيامبر با مقابله وارد مدبرانه و سازماني شکل به یهود

. است اینها توسط شده شناخته نظام یک با برخورد بلکه نيست، اي قبيله و فردي برخورد( ص)اکرم

 براي پيامبر چون. دانستند مي نظام را پيامبر بلکه نگریستند نمي فرد یک عنوان به پيامبر به یهود

 نفسي که بود گسترش قابل آنقدر جریان این که کرد مي ایجاد جدیدي جریان که بود فردي آنان
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 فردي انتقامي کنند مي اي مقابله( ص)اکرم پيامبر با اگر یعني. ماند نمي باقي صهيونيست براي

 ایجاد را نظام این شود موفق( ص)اسالم پيامبر جا هر بنابراین. است جریان به توجه با بلکه نيست،

 مسدود آنرا راه بتواند تا آید مي کار رویي سطح به و دهش باز ایشان با یهود مقابلة برنامة کند،

 .کند

 مشاهده قابل نظام لبة و سطح روي ها این است، مانده باقي نظام این( ص)اکرم پيامبر از بعد اگر

 جلو که نکند پيدا گسترش اي گونه به نظام این. 1 گيرد؛ مي صورت هدف چند با فعاليتشان و هستند

 با بتواند حرکت این که نشود عمل اي گونه به حرکت این درون در. 2. زدسا مسدود را یهود راه

 آن درون و نظام لبة در اینها تاریخ مجموع در بنابراین. ببرد بين از را اینها یهود، هضم و جذب

 در که است امامت آن و اند کرده تدبير حرکت این ادامة براي( ص)اکرم پيامبر مسلماً. اند ایستاده

 با است نظام این بردن بين از براي فعاليت حال در که یهود پس. باشد مي جریان این تدبير حال

 در. زنند هم بر را او هاي مقابله تا تدبيرند حال در اینها دائماً  نتيجه در شود مي روروبه او مقابلة

 زمان از اي برهه در مثال براي. کنيم مشاهده را آنها دست باید دهد مي رخ که اتفاقاتي مجموع

 چه زمان آن مترجمين. کنيم بررسي باید. هستيم عربي به یوناني هاي کتاب ترجمة نهضت شاهد

 یهودي عربي به یوناني کتب مترجمين ترین قوي  اند؛ بوده ادیان کدام از و اند داشته نگرشي

 اینکه به توجه با تاریخ طول در ایم بوده طب بهترین داراي ما( ع)ائمه تعليمات مورد در. اند بوده

 این به نسبت ما حقيقت در. ندارد وجود بهداشت معضل کجا هيچ اند داشته حکومت مدینه در پيامبر

 ها ميوه توسط ها بيماري مداواي مورد در فراواني دستورات( ص)اکرم پيامبر که هستيم غافل نکته

 قرآن اینکه به جهتو با هم فلسفه بحث در. شود ترجمه یوناني طب دارد دليلي چه پس. اند داشته

 :فرماید مي

 6.شيءٍ لکلّ تبياناً الکتاب عليک نزّلنا و

 .ایمکرده نازل تو بر است هرچيزي کنندة بيان که را قرآن ما و

 :فرمود پيامبر. است گفته سخن انسان دریافت و بشري ادراک اوج از باالتر مورد، این در پيامبر

 .ولهمعق قدر علي الناس نکلّم معاشراألنبياء نحن

 .گویيم مي سخن مردم فکر از باالتر هميشه انبياء جمعيت ما

 از باالتر یعني« عقولهم قدر علي» است فرموده چون اند، کرده ترجمه اشتباه را جمله این بعضي

 به ما یعني. داد مي را مردم، عقل اندازه به معني« عقولهم بقدر» بود فرموده اگر و مردم، عقل
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 سخن هر شوند مي متوجه آیند، مي باالتر چه هر ولي فهمند، مي مردم که گویيم مي سخن اي گونه

 به اگر انبيا کننده، متوقف نه و است بخش کمال بشر براي انبياء سخن. است آنها فهم از باالتر ما

 پيامبر که موضوع این و حدیث این به توجه با. روند نمي جلو مردم بگویند، سخن مردم فهم اندازة

 را آن از باالتر( ص)حضرت آن بفهمد چه هر بشر گيریم؛ مي نتيجه است، پيامبر رینآخ( ص)اکرم

 این. دارد یونان در موجود علوم و مطالب به نيازي چه جامعه این صورت این در. است فرموده

 همچنين. بود( ع)رضا امام شخصيت تخریب جهت به افتاد راه به مأمون زمان در که ها حرکت

 این چرا. است بوده هاهدف همين جهت در« صباح حسن» گروه مانند ها گروه بعضي پيدایش

 وجود مخفي ترور مانند هایي روش چنين اسالم در. اند زده هایي روش چنين به دست ها گروه

 نياز بالغيب عالم و معصوم علم به جزئي طور به( یهود) اینها پاي رد کردن پيدا ولي. است نداشته

 باید کنيم درک اسالم جهان در را ایشان سابقة بخواهيم اگر. است سري کارشان اساس چون. دارد

 سال، 111 در را ها فعاليت این مانند درست کنند، مي چه حاضر حال در اینها کنيم برررسي بيایيم

 بلکه. است« اسرایيل» تشکيل خاطر به اینها تأثيرات کنيم فکر نباید. اند داشته هم پيش سال 211

 براي زمان، این در ولي بود، مخفي گذشته در. است شده علني حدودي تا ها يتفعال این حاال

 .است شده ملموس مردم

 

 دارد؟ اي رابطه یهود جریان با( عج) مهدي حضرت غيبت اساس آیا 

 قابل که امامتي بحث شود؛ مي منحرف خود مسير از اسالمي جامعة در امامت بحث وقتي اجماالً   

 :فرمود خم غدیر در( ص)پيامبر اینکه هب توجه با نيست تردید

 .مواله عليّ  فهذا مواله کنت من

 : فرماید مي و

 .أقضاکم علي 

 .است(  ع)علي حضرت کند مي قضاوت که کسي بهترین یعني

 براي که موردي اولين. است تر عالم همه از( ع)علي حضرت یعني است؛ علم قضاوت، مبناي

 نزد که فرمود بعد و. بود( ص)اکرم پيغمبر نزد ابتدا که ت؛اس مطلق علم است الزم اسالمي حکومت

 نيز( ع)حسن امام ایشان، دنبال به و شود مي گذاشته کنار( ع)علي حضرت اینچنين. است( ع)علي

 و امامت با دیگران دشمني چون اند نبوده تأثير بي مسائل این در یهود. شوند مي گذاشته کنار
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( ع)امامان چون. است مندنظام دشمني یهود، دشمني ولي ستا فردي و اي قبيله دشمني امامان

 دشمني دارند، دشمني امامان با دیگران اگر بنابراین. هستند( ص)پيامبر نظام توسعة دار داعيه

 کند مي کار هدف با و است هوشمند و مند نظام که ایشان یک درجة دشمن. است سه و دو درجة

( ع)امامان شدن زده کنار در را یهود پنهان دست( ص)اکرم پيامبر از بعد باید ما. هستند یهود

 :فرماید مي متعال خداوند. کنيم دنبال

 7.اليهود آمنوا للّذین عداوةً  النّاس أشدّ لتجدنّ

 .یابيمي یهود مؤمنين، به نسبت را مردمان تریندشمن تأکيد به قطعاً،

 ظاهراً  دارد؛ وجود ائمه در توجهي قابل ةنکت. اند شده مخفي کامالً یهود( ص)پيامبر از بعد ولي    

 به سرعت امر، این دليل و اند ندیده را خود پدربزرگ ایشان از کدام هيچ( ع)صادق امام از بعد

 اینقدر ایشان به دشمن تهاجم چرا کنيم بررسي باید. کوتاه عمر در است ایشان رساندن شهادت

 .کنند شهيد را امامان شود مي موجب که مکني مشاهده را یهود پنهان دست باید. شود مي سریع

 پي در آنها داریم، خلفا از که شناختي به توجه با. ندارد علني حرکت( ع)ائمه تاریخ در یهود

 احساس اندازه این تا( ع)امامان جانب از خلفا دارد دليلي چه پس. اند بوده خودشان حکومت

 حکومت پي در ها غربي. کند مي حساس ما به نسبت را ها غربي کسي چه مثال، براي. کنند تهدید

 خود راه خواهد مي که است شده تشکيل« اسالمي جمهوري» نام با نيز حکومتي حال،. هستند خود

 ما جانب از ها غربي شوند مي باعث ها غربي باتحریک که هستند یهود این واقع در. کند طي را

 امام حضرت. هستيم آنها ساختن بودنا پي در که ایم نکرده اعالم جایي ما. کنند خطر احساس

 هر در آنها امروزه اما« .فرهنگي صدور ولي داریم انقالب صدور ما»: فرمودند( ره) خميني

 در را افکار این ها صهيونيست البي بينيم مي کنيم مي دقت وقتي. دانند مي خود دشمن را ما صورتي

 .کند مي خطر احساس ما طرف از ذاتاً یهود چون. است یهود جریان همان که کنند؛ مي القا ها آن

 که طور همان دارند اخيتار در را اطالعات ترین جامع یهود همين نيز( عج) زمان امام مورد در    

 :فرماید مي قرآن

 .أبناءهم یعرفون کما یعرفونه الکتاب آتيناهم الذّین

 همة یهود و است، هشد داده( ع)دانيال و( ع)موسي حضرت به( عج)زمان امام مورد در اطالعات

 عوامل و است( ع)امامان با مبارزه درحال پرده پشت از یهود. دارند اختيار در را اطالعات این

( ص)پيامبر دادن دست از تجربة از یهود. کند نابود نيز را امام آخرین تا است کرده بسيج را خود
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 و بود اي قبيله قدرت داراي عبدالمطلب پيامبر زمان در. است کرده استفاده خوب ترور براي

 لشکري و سپاه ميان در ایشان( ع)عسکري حسن امام زمان در ولي سازد پنهان را پيامبر توانست

 خلفا که است نداشته دليلي. نداشت وجود( عج)زمان امام کردن پنهان براي راهي ظاهراً و بودند

 را آنها کردن نابود تقدر و شود بزرگ وقتي تا کودک این. باشند( عج)زمان امام کشتن پي در

 دنبال به تا کنند مي توجيه را خلفا که هستند یهود این. انجامد مي طول به زیادي مدت کند پيدا

 .است ایشان مند نظام دشمن یهود و دارد اطالعات یهود چون باشند زمان امام

. دهيم ارقر بررسي مورد را دنيا فعلي وضعيت است کافي بپردازیم، تاریخ بررسي به نيست الزم

 حرف. است اسرایيل سر بر ها جنگ و ها بحث همة. هستند یهود دنيا فعلي بحراني وضعيت منشأ

. هستيم مخالف اسرایيل و اعراب صلح با ما گوید مي آمریکا. است اسرایيل برسر نيز ما با آمریکا

 شود، مي سنجينظر مردم از وقتي نيز اروپا در. دارند جنگ اسرایيل با نيز اردن و سوریه لبنان،

 کلمة بار چند ببيند کنيد، بررسي را اخبار بيایيد. کنند مي معرفي اسرایيل را دنيا در بحران عامل

 ميليون 16. دنيا کل در موجود هاي اسرایيلي تعداد با کنيد مقایسه و شود مي ذکر اخبار در اسرایيل

مي اختصاص خود به را اخبار بيشترین نفر ميليون 16 که است چگونه نفر، ميليارد 6 مقابل در

 ایران ما خود کشور در. باشد مي رؤیت قابل یهود پاي ردّ  کجا هر در نيز اقتصادي مسایل در. دهند

 دست در عظيم هاي ثروت از بسياري شاه زمان در ولي هستند یهودي محدودي بسيار اقليت

 این نظامي قدرت توجيه براي دليلي باز نگيریم، نظر در هم را یهود ثروت اگر. است بوده یهودیان

 ما نيستند صورت این به یهود موجود دنياي در اگر یعني. داشت نخواهيم یهودي ميليون 16

 صورتند همين به موجود دنياي در اگر اما. است شده بزرگنمایي اینها مورد در کنيم قبول توانيم مي

 .ندارد دوجو قبل سال پانصد و دویست صد، و امسال بين چنداني تفاوت پس

 شده اشغال حجم و سرطان هاي سلول تعداد. هستند سرطان مانند یهود. نيست بزرگنمایي بحث    

 انسان اندک هاي سلول همين اما. است اندک بسيار بدن سالم هاي سلول تعداد مقابل در اینها توسط

 جمعيت یهود که است درست. نيست بزرگنمایي وجه هيچ به مسئله این و آورد خواهند در پاي از را

 شيطان مگر. دهند مي انجام را خود کار راحتي به است مردم اینها وسيلة چون ولي هستند کمي

 آسان بسيار خرابکاري. است کشيده فساد به را نفر هزاران که حالي در نفر، یک است، نفر چند

 .است مشکل که است سازندگي و است

 9.فساداً األرض في یسعون
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 .کوشندمي فساد هب زمين روي در آنان

 .است جنگ ایجاد اینها کار

 8.أطفأهااهلل ناراً  أوقدوا کلّما

 . ساخت خاموش آنرا خداوند برافروختند، را جنگ آتش که هرگاه

 نه هستند، جنگ ایجاد در استاد یهود. است مهم آن اطفاء در. ندارد اهميتي جنگ ایجاد در قدرت

. است اینها شيطنت بلکه نيست یهود قدرت این. کنند مي حکومت و اندازند مي تفرقه اینها جنگيدن،

 اما. ایم گفته کم بگویيم شيطنتش از چه هر که شيطاني هستند، شيطان هاي اول شاگرد واقع در یهود

 قدرتي اینها که یابيم مي در کنيم بررسي را حقيقي قدرت بخواهيم اگر. ندارند حقيقي قدرت

 .کرد ثابت مياسال جمهوري را مسئله این. ندارند

 11.مؤمنين کنتم إن األعلون انتم و تحزنوا ال و تهنوا ال

 .جست خواهيد برتري شما باشيد، آورده ایمان اگر زیرا مباشيد، اندوهگين و مکنيد سستي

 ما که االن تا ولي نداشتيم قدرتي هيچ ما هم ظاهراً و بود دستشان در دنيا کل قدرت ظاهراً  چون

 جمهوري مسئلة همين و است، زنده هم هنوز مدرس رضاخان، چشم وريک به. ایم مانده باقي

 و بيماري مانند حقيقي، قدرت در نه و هستند استاد کردن فاسد در اینها دهد مي نشان اسالمي

 در پاي از را اینها تواند مي کوچکي قرص ولي کشند مي را انسان شوند رها اگر که هستند ویروس

 .است بصيرت و مقاومت ه،ساد و کوچک قرص این و آورد

 .اهلل بإذن کثيرةً فئةً غلبت قليلةٍ فئةٍ  من کم 

 رمز و راز هستند، زیادي عدة: گوید مي بلکه نيستند، زیادي عده اینها گوید نمي خداوند بنابراین 

 .برید مي بين از را اینها شما ولي دارند هم

 حضرت دین. دارد سابقه سال 1411 اسالم. باشد مي زمين روي بر شيطان  که است کمي مدت مگر 

 .گفت باید دارد، وجود که است زیادي مدت هم( ع)ابراهيم

 11.ربّک عطاء من هؤالء و هؤالء نُمِدّ کلّاً

 .داد خواهيم درپيپي پروردگارت عطاي از را، گروه این چه و گروه، آن چه را، همه

 و انحراف هامسيحي: گوید مي اسالم که است این بحث ولي دارد زیادي سابقة هم مسيحيت

 موعودي دنبال بلکه نيستند جهاني حاکميت دنبال به یعني ندارند؛ استکبار ولي دارند، اعوجاج

 گرچه دارند حضور که است زیادي مدت کنند مي ادعا هم ها زرتشتي. است شده تحریف که هستند
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 است زیادي مدت هم دیگران چون. شود نمي دليل اینها بقاء اصل. ندارند اثبات براي محکمي سند

 را مطلب همين هم قرآن. است درست اند بوده هم مفسد و اند بوده اینها بگویيم اینکه اما. هستند که

 جریان این و کردند فساد( ص)اکرم پيامبر عليه کردند، فساد( ع)عيسي عليه. فرماید مي بيان

 :فرماید مي قرآن در. است باقي

 12.یستکبرون ال أنّهم و باناًره و قسّيسين منهم بأنّ ذلک 

 .ورزندنمي( استکبار) سروري آنان و هستند راهبان و کشيشان آنان، از بعضي زیرا

 جهاني حکومت همان استکبار این و نيست دارد، وجود یهود در که استکباري، ها مسيحي ذات در

 .دارد حاکميت لياقت که ماست نژاد این و برتریم ما گویند مي و هستند آن دنبال به اینها که است

 

 در چه و مقاالت و ها کتاب در چه و است نامتعارف نوعي به شما هاي صحبت اینکه به توجه با 

 راهنمایي خودتان هاي صحبت منبع مورد در لطفاً نيست، متداول هایي صحبت چنين ها سخنراني

 بفرمایيد؟

 قرآن از را مطالب این تا برویم قرآن سمت به باید ولي. است قرآن بنده هاي حرف تمام منبع 

 آیة روي باید. بگيریم

 .اليهود آمنوا للّذین عداوةً  النّاس أشدّ لتجدنّ

 باید و دارد علت دشمني شدت. هستند دشمنان شدیدترین اینها فرماید، مي قرآن چرا. شود کار

 حساب هب یک درجة دشمن تا باشد یک درجة اهداف، و انگيزه امکانات، آموزش، در دشمن این

. کنيم بررسي قرآن در را اهداف و انگيزه امکانات، آموزش،: یعني را، مورد چهار این باید. بياید

 طور به. است گفته سخن اینها مورد در بسيار و است داشته یهود معرفي براي بسياري تالش قرآن

 باید کنيم، بررسي است نوشته کتابي که اي نویسنده ذهن در را مطلبي اهميت بخواهيم اگر کلي

 نپرداخته یهود قوم از بيش قومي به قرآن در. است پرداخته مطلب این به چقدر کتابش در ببينيم

 .کند جلب مطلب این به را ما توجه خواهد مي قرآن و است

 

 به افراد بقية چرا پس. است داشته قرار مختلف اندیشمندان و مبتکران اختيار در سال 1411 قرآن

 اند؟ پرداختهن مطالبي اینچنين

 در گاه هر. است نداشته وجود شدنش علني شرایط ولي است، بوده هم گذشته در مطالب، این 
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 باالترین. است گرفته قرار تهاجم مورد بزند، حرفي یهود عليه است خواسته کسي تاریخ طول

 تهنوش قرآن مورد در که هایي کتاب در طبيعتاً است؛ یهود مورد در است قرآن در که موضوعي

 شده نوشته قرآن مورد در که هایي کتاب ميان در ولي کند؛  پيدا نمود موضوع این باید شود مي

 این اگر بلکه. باشند ننوشته را ها کتاب این اینکه نه. کنيم نمي پيدا یهود مورد در کتابي است،

 دادند ينم اجازه ها مسلمان و آمد نمي وجود به اسرایيل کشور که افتاد نمي اهميت از موضوع

 استفاده اسرایيل براي نظامي غلتک از اینکه از قبل اینها. آید وجود به ميانشان در اي غده اینچنين

 در چون کنند عمل اینگونه نتوانستند ما منطقة در هم اگر. کردند استفاده فرهنگي غلتک از کنند

 غلط شکل به گاهي چه اگر است بوده زیاد اینها به نسبت حساسيت دروني و ذاتي طور به ما منطقة

 که سخنراني. است بوده« بودن یهودي» به او کردن متهم فرد یک براي صفت بدترین. کرد مي رشد

 شيعه کشوري در. کنند دستگير را او شد باعث اسرایيل عليه داد انجام ایران در( ره)مطهري شهيد

 اسرایيل عليه رانيسخن گذشته، در. شود مي دستگير و کند مي سخنراني کسي اسرایيل ضد بر

 .است شده ایجاد موقعيتي چنين خدا لطف با زمان، این در ولي بود ممنوع

 

 است؟  برگزیده را خاصي استراتژي هجرت، از پس یهود، آیا 

 و هزار تاریخ باید کنيم، دنبال را خاصي حرکت بخواهيم اگر و کرده مي عمل پنهاني بسيار یهود 

 در که تحرکاتي مختلف، جغرافيایي هاي نقطه مانند کنيم بررسي جزء به جزء و دقيق را ساله چند

 پنهاني صورت به هم اینها با مقابله حرکت ؛...و اي منطقه هاي حاکميت آمده، وجود به مختلف نقاط

 جریان یک اینها کلي، طور به ولي. است سخت بسيار اینها با مقابله شناخت بنابراین است بوده

 طرف کردن ضعيف طرف یک از یعني. اند کرده مي دنبال خودشان رظهو براي را سازي آماده

 المقدس بيت منطقة در باید اینها ظهور چون. ظهور براي خود سازي آماده دیگر طرف از و مقابل

 وسيعي بسيار تحقيقي کار به نياز بپردازیم قضایا بررسي به خاص طور به بخواهيم اگر اما. باشد

 به را خود نتایج راحتي به مسلماً کنند، بازنگري یک را مسایل دید ینا با باید محققين و. داریم

 را ها تحقيق اینگونه افزاري نرم زمينة ما هنوز ولي دارد، بازنگري به نياز فقط آورد؛ خواهند دست

 حفظ خوب باال  سطح در گاهي و کنيم رامطالعه اي شده نوشته تاریخ ایم کرده عادت ما. نداریم

... شاءا ان. بياوریم دست به مجدداً را تاریخ هاي ترکيب تا شود نمي انجام جدیدي بازنگري. کنيم

 را اي منطقه مسایل غيبت از وبعد بزنيم شخم مجدداً  را تاریخ باید ما جدید افزاري نرم حرکت در
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 .بياید دست به مطالب از بسياري تا کنيم بررسي

 

 خير؟ یا کندمي پيدا مسائل با نسبتي هم الحکمهبيت آیا 

 چون نداشتند ها فعاليت اینگونه براي زمينه هنوز ولي داشتند فعاليت هم زمان آن در واقع در 

 .داشت ادامه هنوز عباس بني حاکميت

 که بود زماني تا اینها فرهنگي مقابلة( ع)صادق امام دوران در اند بوده قدرت انتقال در تفکري

 در. اوست گرفتن قدرت و دوانيقي منصور از قبل به مربوط شکوفایي، دوران. بودند نگرفته جاي

 مسایل بيان اجازة حتي امام بود، منصور حکومت با همزمان که( ع)صادق امام امامت اواخر

 از و رسيدند مي حضرت آن خدمت فروش ميوه و خيارفروش ظاهر در افرادي. نداشتند را شرعي

 و کنند مي ظهور ها ابواالوجاع ابن وراند همين در گرچه. پرسيدند مي را هایشان سئوال ایشان

 یا و است نشده وارد اندازه و حد آن در هنوز جامعه منظم طور به ولي کنند، مي افکني شبهه

 حقيقت، در کنند مي پيدا را زمينه این مأمون زمان در است، نرسيده حد آن به انتقالشان قدرت

 بر مبنا و شده عوض مأمون تاکتيک کالً  ونچ کند مي مهيا را زمينه این تاکتيک تغيير با مأمون

 .بود شده گذاشته مباحثات و مناظرات مفاهيم قالب در و( ع)امام شخصيتي تخریب

 

 نيست؟ تعارض در یهود مخالفت ثابت جریان با صحبت این آیا 

 بودند داده دست از را شان داخلي توان اميهبني هم( ع)صادق امام و باقر امام دوران در. خير 

 هم امروز. اند کرده مي کار ها حکومت قالب در یهود و بودند، داده انجام که اشتباهاتي اثر بر عنيی

 ولي زند مي دنيا در را یهود اول حرف اسرایيل. است کرده سقوط یهود کند، سقوط آمریکا اگر

 در را قدرت اميه بني که اميه، بني مانند. نيستند یهودي هم ها آمریکایي. آمریکاست در قدرتش

 به نيز( ع)ائمه کردند، مي کار اینها که همانطور داشتند دست در را اميه بني هم آنها و داشت دست

 منفجر اینها بين بمبي کشاند مي چالش به را اینها( ع)حسين امام وقتي. پرداختند مي فعاليت

 کربال واقعة از بعد اميه بني وجود شمع دیگر. کند مي متالشي هم از را اینها انفجار این که شود مي

 ممکن برایشان حيات ادامة که رسد مي جایي به اميه بني خدایي ادعاي. است زدن سوسو حال در

 ظهور یعني. شدند مي مسلط جامعه بر( ع)صادق امام بودند، نکرده ظهور عباس بني اگر نيست،

 مردم بردند، بين از عيفجي طور به را اميه بني عباس، بني. بود مردم انداختن اشتباه به عباس بني
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 فریب فهميدند بعد ولي شود مي گرفته خودشان حق کردند مي فکر چون بودند راضي هم

( ع)بيت اهل عناوین از دقيقاً آنها چون بود مردم بصيرتيبي آنجا در اشتباه عامل. اند خورده

 را بود شده احيا عاشورا حادثة در که بيت اهل کلمة( مواضعه عن الکلم یحرّفون. )کردند استفاده

 .رفتند عباس بني دنبال به هم مردم. کردند عباس بني بر منطبق

 

 نشد؟ اینگونه( ع)کاظم امام براي و آمد پيش( ع)رضا امام براي فرصت این چطور 

 جلوي بتوانند محدودیت و حبس با کردند مي گمان و باشد قضيه این به نياز کردند نمي فکر اینها 

 نفوذ که فهماند اینها به رفتند( ع)کاظم امام که متعددي هاي زندان. رندبگي را امام فعاليت

 ایشان به تهاجم و امام کردن علني با گرفتند، تصميم بنابراین. است تصورشان از بيشتر( ع)بيت اهل

 بعد اینها شيوة همين بردند، کار به اینها که هایيظرفيت از یکي. بپردازند هازیرساخت تخریب به

 .دارد بحث براي زیادي جاي که است ونمأم از

 (.دارد ادامه)

 

 :هانوشتپي

 .دیگر آیات و 122 آیة ،(3)عمرانآل سورة. 1

 .41 آیة ،(11)هود سورة. 2

 .248 آیة ،(2)بقره سورة. 3

 .21 آیة ،(6)انعام سورة و 146 آیة ،(2)بقره سورة. 4

 .13 آیة ،(5)مائده سورة و ؛46 آیة ،(4)نساء سورة. 5

 .98 آیة ،(16)نحل سورة. 6

 .92 آیة ،(5)مائده سورة. 7

 .64 آیة ،(5)مائده سورة. 9

 .همان. 8

 .138 آیة ،(3)عمران آل سورة. 11

 .21 آیة ،(17)اسراء سورة. 11

 .92 آیة ،(5)مائده سورة. 12
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----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

 

  1-غرب جهان در نوظهور و غيرمتداول مذهبي هايگروه بررسي:عنوان

  

 جهاني جنگ از پس اسالم، دین به غرب، در معنویت و حقيقت تشنة مردم گرایش از جلوگيري براي

 در مذهبي هايگروه عنوان با غيراصيل گروه 2511 به نزدیک گذشته، قرن عرب در ویژه به و دوم

 پيروان رستگاري، و معنویت عنوان تحت هاگروه این بيشتر 5.است آمده وجود به اروپا و آمریکا

 و حفظ مسير در حقيقت، در و اندساخته وادار غيراخالقي، و مبتذل کارهاي انجام به را خود

 برداشته گام سکوالریسم، و گرياباحه امتداد

 :اشاره 

 جهت در سو، این به« رنسانس» دورة از آن، از پيش حتي و ميالدي17 قرن از غرب جهان

 کرده تالش آنان روزمرة زندگي در دیني عالیق کردن سست و مردم نگرش و نگاه کردن غيردیني

 کامل طور به( Individualism)« فردگرایي» و« اومانيسم» نام به دوران این در غرب. است

 این به 1861 دهة از خصوصاً و دوم جهاني جنگ از پس. برآمد دین استيالي با مخالفت درصدد

 شده ایجاد غرب، در رایج، ادیان چهارچوب از خارج بسياري، غيرمتداول مذهبي هايگروه سو،

 به را خود هاجنبش ینا گذارانپایه هرچند باشد؛مي دین کردن سکوالریزه آنها هدف که است

 کليساي یک از که هایيکشيش گاه، را هاگروه این. اندکرده معرفي دیني و روحاني معلمان عنوان

نموده تأسيس اند،بوده خودشان براي خاصي« ادیان» اندازيراه و ایجاد دنبال به و گسسته سنتي،

 غریبه، کارهایي و مرموزات ترویج از برخاسته زیادي، حد تا غرب، در پدیده این بروز. اند

 اخير هايدهه طي و است شده تحریم نيز قدیمي کليساهاي سوي از که بوده جادو و سحر همچون

 اروپا، مسيحيت از پيش ادیان اروپا، و آمریکا در جادو و سحر طرفداران. است یافته رشد مجدداً

 به که ها،آیين این مروجان. دکننمي ترویج را( Druids)« درویدها» و( Celts)« هاسلت» همچون

 آمریکا، در خصوص به( New Religious Movements)« دیني جدید هايجنبش» عنوان

 در 1.کنندمي نفوذ کشورها این در سنتي ادیان تضعيف با اند،شده معروف شمالي اروپاي و کانادا
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. کنندمي یاد غيررایج و بيگانه مذهبي هايگروه عنوان با جدید هايآیين این از اروپا و آمریکا

به هاگروه نوع این از گروه 411 از بيش 1897 سال تا دوم جهاني جنگ بعداز انگلستان، در تنها

 2.باشدمي انگلستان از بيش متحده، ایاالت در آنها تعداد که است آمده وجود

 این انسان و نيست، ابدي جهان، در مقدسي، کتاب هيچ که کنندمي ترویج هاگروه این رهبران

 و کشف مانع عقلي، هايروش آنها، نگاه از. نماید خلق را جدیدي دین که دارد را شایستگي

 از مطلق پيروي و عقلي هايروش کنارگذاردن با بشر، رستگاري و باشدمي دیني حقایق حصول

 و رهبران شخصيت محور بر مذهبي هايفرقه این. گردید خواهد حاصل هافرقه این گذارانپایه

 3.گردندمي نابود و محو بنيانگذارانشان، مرگ با آنها بيشتر رو این از و استوارند خود مؤسسان

« خدا» تواندمي آنان، از مطلق پيروي با انسان که کنندمي ترویج هاگروه این بنيانگذاران اکثر

 و گویندمي سخن سوم هزارة در نهایي تحوالت ایجاد از هاگروه این بنيانگذاران بيشتر. شود

 آخرالزمان در بشري جامعة منجي آنان و است رسيده خود پایان به دنيا که کنندمي تبليغ اینچنين

 4.رسيد خواهد رستگاري به آنها از پيروي با انسانيت و هستند

 

 هاگروه این پيدایش علل

 عمدتاً  اتفاق نای و است یافته توجهي قابل رشد دین، به رویکرد گذشته، به نسبت غرب، در امروزه،

 متأثر که است غرب جهان ذهني هايایدئولوژي از بسياري ریختن فرو و شکستن درهم از برخاسته

. بود گرفته غرب، مدرن تمدن در را دین جایگاه و سربرداشته اروپا، در  18 و 19 قرون تفکرات از

 هویدا ايسابقهيب طرز به تخریبيشان، قدرت و خطر و باخت رنگ تدریج، به هاایدئولوژي آن

 .گشت

 Philosophical Modern) مدرن فلسفي مکاتب بساط شدن برچيده با غرب، جهان در امروزه

Schools )مدرنيسم پست  و شکنيشالوده تحت که (Post-Modernism 

Deconstructionalism )هايمکتب پيش، از موجود معنایي ساختارهاي همة ساختن منهدم و 

 دوران که معتقدند غربي، معاصر فالسفة بيشتر. است رسانده خود پایان به را غرب جدید فلسفي

 فلسفة مکاتب دیگر و یافته پایان شد،مي فهميده غرب، در تاکنون که معنایي آن به فلسفي، مشغلة

 سامان آن در معنوي هدایت نيازمند و تشنه هايانسان و غرب کار از گرهي توانندنمي جدید

 .بگشایند



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

عدالتيبي انواع ایجاد که است آورده پدید را شماريبي تناقضات جهان، مردم براي ،غرب تمدن

 خود معناي غرب، در جوانان، براي زندگي،. است جمله آن از زیستمحيط تخریب و جوامع در ها

 یا و غيرانساني روابط طریق از جسماني آني هايلذت بيراهة به را آنان و است داده دست از را

 .است کشانده جنایت و خشونت یا و مخدر مواد از مدام استفادة

 با اروپایي، و آمریکایي جنبشي گذشته، قرن ربع در ویژه، به دوم، جهاني جنگ از پس رو،این از

 غرب جهان در سکوالر هايقدرت. است آمده وجود به دیني معرفت و روحاني تجارت کسب هدف

 ایجاد به راستا همين در و کردندمي مبارزه دین اب رنسانس، و« تجدد» عنوان با تاکنون، که

 رهایي براي غرب ساکنان که کردند خطر احساس زدند، دست فردگرایي و ليبراليسم اومانيسم،

 و ندارد وجود معنویتي مسيحيت درون که چرا کنند،مي پيدا گرایش اسالم مبين دین به خود

 هايآموزه حتي و. کرد نشينيعقب والرسک دنياگرایانة هايگرایش هجوم مقابل در مسيحيت

 در آمده وجود به نوسازي و اصالحات براثر دهد،مي تشکيل را آن دیني تلقي اساس که مسيحيت

 . است شده تبدیل غيردیني هایيآموزه به تدریج به آن،

 جهاني جنگ از پس اسالم، دین به غرب، در معنویت و حقيقت تشنة مردم گرایش از جلوگيري براي

 در مذهبي هايگروه عنوان با غيراصيل گروه 2511 به نزدیک گذشته، قرن ربع در ویژه به و دوم

 پيروان رستگاري، و معنویت عنوان تحت هاگروه این بيشتر 5.است آمده وجود به اروپا و آمریکا

 و حفظ مسير در حقيقت، در و اندساخته وادار غيراخالقي، و مبتذل کارهاي انجام به را خود

 .اندبرداشته گام سکوالریسم، و گرياباحه امتداد

 را گسترده تبليغاتي( Guru)« گورو» نام به هند، از افرادي گذشته، قرن ربع در راستا، همين در

 خود سوي به را پيرواني« هندویسم» عرفان ترویج عنوان تحت و اندداده انجام اروپا و آمریکا در

 تعاليم ترویج به اسالمي، کشورهاي از نيز« صوفيه» مرشدهاي از تعدادي همچنين. اندکرده جذب

 مورد آن گروهي هايرسانه و هادولت سوي از نيز آنان که اند،پرداخته غرب در صوفيانه افراطي

 اسالم نفوذ از جلوگيري براي جدید استعمارگران و استعماري هايقدرت. اندگرفته قرار حمایت

 سایر ميان در را رشد ترینسریع امروز، اسالم، زیرا اند،گرفته بهره هاگروه این از غرب، جهان در

 .دارد جهان شدة شناخته نقاط دیگر و آفریقا غرب، جهان در ادیان

 اشکال به را، خود رفتاري و اعتقادي هايبنيان مذکور مذهبي هايگروه شد، بيان که طورهمان

 این به. دارندمي عرضه اي،شده تحریف شکل به آنرا و اندکرده اقتباس بزرگ ادیان از گوناگون
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 گرایي،نسبي هايویژگي که شود،مي گفته مختلط یا( Mixpick)« پيک ميکس» انگليس در هاگروه

 مدرن جوامع بر حاکم که را، گرياباحي و سکوالریسم فردگرایي، شکني،شالوده انگاري، هيچ

 فردگرا معنویت عنوان به آنرا و کرده معرفي نيعرفا و معنوي مسائل از پوششي با باشد،مي غرب

 6.کنندمي عرضه خصوصي، مذهب یک و

 سيارات، سایر موجودات و ارواح با ارتباط معنوي هایيورزش گویي،غيب جادوگري، بيني،طالع

 این کارکردهاي بلورین، مواد با اعمال یا طبيعي داروهاي با هابيماري معالجة و درماني هايروش

 7.دهدمي شکل را مذهبي غيرمتداول هايگروه

 مجالت و کتب کرده، تأسيس غرب جهان در را تجاري و فرهنگي مؤسسات از شماري هاگروه این

 با و گردندمي منقرض آنها بنيانگذاران مرگ با هاگروه این بيشتر. کنندمي منتشر را متعددي

 غرب جهان در آنها مذهبي ظاهراً مناسک و افعال تمامي. شوندمي محو و تضعيف زمان گذشت

 گردیده ابطال و تکذیب شدیداً  مسيحيت علماي و برجسته شناسانجامعه و شناسانروان توسط

 9«فراماسونري لژهاي» هافراماسون تشکيالت به وابسته هاگروه این رهبران بيشتر.است

(Fereemasons )هستند . 

 را ایده این هافراماسون 1891 دهة از پيش. ددار وجود فراماسون 33711 جهان در آمار، برطبق

 در دیني احياي جنبش آغاز با و گذشته قرن ربع در اما« .است مرده خدا»: که کردندمي ترویج

« قباله» نام با آنها از مرموز گروهي با خصوص به و هاصهيونيست با که ها،فراماسون جهان، سراسر

(Kabbaleh( )کاباال یا )این مذکور، مذهبي هايگروه اهداف راستاي در دارند، نزدیک ايرابطه 

 عقاید 8.شوند خدا توانندمي رهبرانشان از اطاعت با هاگروه این پيروان: که کنندمي تبليغ را ایده

 هدف را ساله 25 تا 19 جوانان آنان و است، اسراري و رموز داراي خود، درون ها،گروه این

 .دهندمي قرار خود یافتة سازمان تبليغات

 

 هاگروه این برجستة هايویژگي

 نام به غيرمتداول هايگروه این از گروه 2511 به نزدیک گذشته، قرن ربع یک در شد، یاد کهچنان

 در اساسي تغييراتي هاگروه این. آمدند وجود به سرعت به اروپا و آمریکا متحدة ایاالت در دین

 روش. نمایند تطبيق کامالً غربي جامعة بر حاکم فرهنگ با را خود تا آوردند وجود به اعتقاداتشان

 رواني نفوذ زیر ـ نمایندمي جذب جوانان از بيشتر که ـ را خود اعضاي که است آن هاگروه این
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 از اعضا، کامل جذب از پس. دهندمي قرار گروه( Brain-Washing) مغزي وشويشست و رهبر

 خود استخدام به( کمک) اعانه آوريجمع منظور به راآنان حتي و شوندمي پول خواستار آنان

 تعامل و روابط آنها ميان است، محدود خيلي هاگروه این اعضاي شمار که آنجا از. آورنددرمي

 شده گزارش هاگروه این اعضاي بين در نامشروع روابط وجود اکثراً و آید،مي وجود به عاطفي

 .است

 مراکز و هاهتل در سخنراني ایراد و بصري و سمعي وارهاين کتب، مجالت، توزیع با هاگروه این

 درماني متعدد هايروش با ـ دهدمي تشکيل را رواني و مادي مسائل که ـ خود ایدة از شهري

 علوم قطعي واقعيت با که را درماني و رواني مسائل هاگروه این است گفتني 11.کنندمي ترویج

 و زیانبار نتایج که کنند،مي القا علمي حقيقت عنوان هب است، ناسازگار شناسيروان و پزشکي

 11.است داشتهپي در آنها اعضاي براي معکوسي

 توجه مصر فراعنة دوران ویژه به جهان، قدیم هايتمدن مذهبي باورهاي به هاگروه این بيشتر

 نفوذ ،است شده تضعيف آنها در مسيحيت و کليسا که آمریکا و اروپا کشورهاي در و دارند خاص

 سبببدین و نمایندمي منعکس را غربي جوامع بر حاکم فرهنگ بيگانه هايگروه این 12.کنندمي

 مزبور هايگروه 13.باشند داشته غربي جوامع در تأثيري خود، گستردة تبليغات با حتي اندنتوانسته

 خود درون از همواره آن التقاطيویژگي خاطر به و معين معيارهاي نداشتن اختيار در دليل به

 و مسائل و دارند توجه فردي هايخواهش به فقط هاگروه این. گردندمي شاخه شاخه و تجزیه

 شناسيجامعه برجستة استاد ویلسون، برایان پروفسور 14.کنندمي نفي کامالً را اجتماعي تحوالت

 است، داده انجام دیني بيگانه هايگروه دربارة گسترده مطالعاتي که انگلستان، آکسفورد دانشگاه

 15.داندمي دروني تضادهاي و فایده اصالت فردگرایي، مظهر را هاگروه این

 دربارة آثاري که بریتانيا، اسکاتلند ابردین دانشگاه شناسيجامعه استاد بروس، استيو پروفسور

 صمشخ و روشن اعتقاداتي هاگروه این که داردمي اظهار است، نوشته غرب جهان در سکوالریسم

مي معنوي تأویل را غربي معاصر سکوالر جوامع ابعاد قرارگرفته، غربي جوامع حاشيه در و ندارند

 16.نمایند

گروه این رهبران و بنيانگذاران 17.بودند هاگروه این از یکي عضو قبالً هاگروه این رهبران بيشتر

 گمراه را دیگران و مطلق يرخ را پيروانشان و خود و دارند مطلق کنترل و تسلط خود پيروان بر ها

 19.کنندمي معرفي مطلق شر و
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 دهة اوایل از و نامندمي( Hippie)« هيپي» و گرياباحي دهة را غربي جوامع در 1861 دهة

 جوامع در خانوادگي روابط تضعيف و گرياباحي دليل به که ها،هيپي سابق اعضاي اکثر 1871

 هاگروه این در عضویت با و شدند دیني نوظهور هايوهگر این عضو بودند، گسسته جامعه از غربي،

 به مبتال که افرادي اینها بر عالوه. کردند پيدا را مصنوعي خانوادة یک در عضویت احساس

 هايخانواده محصول و خانوادگي زندگي از سرخورده و مخدر مواد از استفاده و شرابخواري

 از 18.پذیرندمي را دیني غيرمتداول هايهگرو این در عضویت نيز هستند، طالق شدة متالشي

 از آنها پيروان که نمایندمي ترویج را عقيده این رهبرانشان که است آن هاگروه این هايویژگي

 جوانان جذب براي و کنند ندامت و حقارت احساس گونههيچ خود در نباید خالف و گناه ارتکاب

 . گيرندميرهبه زنان از هایشانگروه تشکيالتي بنديرده در

 و شودمي استفاده ابزار یک عنوان به کاال فروش براي عمومي هايرسانه در زن غربي، جوامع در

 این از بعضي. نمایندمي استفاده زن وجود از جوانان جذب براي هم دیني غيرمتداول هايگروه

مي« فمينيسم» ظریةن طرفدارا که را زناني اکثر ـ کنندمي ترویج را جادوگري فقط که ـ هاگروه

 آنان. نامندمي( witchcraft)« جادوگر زنان» را هاگروه این پيروان و. کنندمي جذب باشند،

 این و 21خوانند،مي( Spiritual Feminism)« معنوي فمينيسم» زنان براي را جادوگري عمل

 1841 دهة خراوا در( م 1994 ـ 1864) گارنر جرالد نام به انگليسي نویسندة یک توسط عقيده

 21امروز جادوگري عنوان با کتاب دو جادوگري موضوع در و بود فراماسون یک وي گردید؛ ترویج

 هايجنبه عنوان به خرافات از هميشه دین با مبارزه براي هافراماسون. نمود تأليف را 22هاسایه  و

 سراسر در ميالدي جدهمهي قرن در را« جهنم آتش باشگاه» زمينه این در و اندنموده ترویج معنوي

 23.گرفتمي صورت آن اعضاي توسط عفت منافي اعمال آن، در که بودند کرده تاسيس انگلستان
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 :اشاره

 که است،« مانيتور ساینس کریستين» نشریة برانگيز جنجال مقالة از برگرفته مطلب، این عنوان

 به کوتاه ايمقاله در نشریه این. باشدمي آمریکا حاکمه هيأت در یهود نفوذ از ايگوشه بيانگر

 هايانجمن اغلب در که پرداخت متحده ایاالت ةحاکم هيأت در تأثيرگذار شخصيت دوازده معرفي

 آن مقاله این در توجه قابل نکتة. کنندمي تحميل کشور این دولتمردان به را خود مقاصد مشورتي،

 رژیم منافع حفظ و صهيونيسم تقویت در مختلف اشکال به و بوده یهودي مذکور نفر دوازده هر که

 .دارندبرمي گام جهان و منطقه در اسرایيل

 

 کریستول ایروینگ. 1

 شود،مي شناخته( صهيونيستي مسيحيت)  کارمحافظه نو جریان« پدرخوانده» عنوان به که وي

 شرقي اروپاي یهودیان را آنها همه تقریباً که گروهي یعني« نيویورک روشنفکران» گروه از عضوي

 تحصيل به نيویورک سيتي دانشکدة در ،1831 دهة اواخر در کریستول. باشدمي دهد،مي تشکيل

 نشریة مسئولي مدیر به 1852 تا 1847 سال از. شدمي محسوب تروتسکي پيروان از و پرداخت

 توسط کارمحافظه نو جریان روشنفکران چارچوب که بود بعد هايسال در. شد منصوب« کانتري»

محافظه نو جریان هايچهره تریناصلي از یکي عنوان به امروزه  و گرفت، شکل همفکرانش و وي

 .شودمي شناخته متحده ایاالت بر حاکم کار

 

 پودهرتز  نورمن. 2

 در برجسته نظرانصاحب جمله از شود،مي شناخته کار محافظه نو جریان بنيانگذاران از که وي

 سردبير عنوان به 1885 تا 1881 سال از نيز وي. باشدمي الملليبين و فرهنگي اجتماعي، مسایل

. بود مشغول فعاليت به شد،مي منتشر آمریکا یهودیان کميتة توسط که ايمجله نيیع کانتري مجله

 حياتي آمریکا منافع براي را اسرایيل بقاي آن در که است« 1887» جمله از و کتاب نه نویسندة وي

 .داندمي

 

 ولفویتز پل. 3
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. شد تبدیل راقع جنگ اصلي معماران از یکي به وي آمریکا، دفاع وزیر معاونت سال سه از پس

 از وي. شد انتخاب هم جهاني بانک ریاست به بوش توسط 2115 مارس در و عراق جنگ از پس

 به وي، نظارت تحت نفري 711 تيم یک همراه به آمریکا دفاع وزیر نظر تحت 1883 تا 1898 سال

 ادثةح از پس. پرداخت سرد جنگ دوران در متحده ایاالت استراتژیک و نظامي هايسياست تبيين

. داد تشکيل را متحده ایاالت ملي امنيت استراتژي وي، هايدیدگاه و اصول از بسياري سپتامبر، 11

 و جنگ پيش از بيش گسترش خواستار وي که بود 1881 سال در فارس خليج جنگ خالل در

 .بود دوره همان در صدام سرنگوني

 

 پرل ریچارد. 4

 نو مشهورترین جملة از شود،مي ناميده« تاریکي ملکة» عنوان به ملي امنيت مسایل در که وي

« خلّاقانه تخریب» بيانية اصلي معماران جملة از وي. شودمي شناخته متحده ایاالت کارانمحافظه

 طراحان و حاميان از توانمي را وي همچنين. باشدمي است، خاورميانه چهرة تغيير آن هدف که

 توسط ،1886 سال در ترپيش بيانيه، این در وي نظرات از بخشي. نمود معرفي عراق به حمله اصلي

 .بود شده منتشر« ليکود» اسرایيلي حزب

 یهودیان انجمن و امنيتي سياست مرکز یعني آمریکا در برجسته مشورتي انجمن دو طراحان از وي

« پست اورشليم» یهودي نشریة مدیران از وي عالوه، به. شودمي محسوب آمریکا ملي امنيت حافظ

 .باشديم

 

 فيث داگالس. 5

 مقام از 2115 ژانویة در باالخره شد،مي محسوب پنتاگون سه شمارة مرد 2111 ژوالي از که وي

 مسایل کارشناس عنوان به آن از پيش و بود وي مشور ریگان، دولت در فيث. گرفت کناره خود

 در شود،مي محسوب ليکود حزب حاميان مشهورترین از که وي. بود مشغول فعاليت به خاورميانه

 این تمجيد مورد« صهيونيست جوانان جنبش» از حمایت واسطة به و پدرش همراه به 1887 سال

 ملي امنيت حافظ یهودیان مؤسسة مشورتي انجمن معاونت به 1882 سال در فيث. گرفت قرار حزب

 .شد منصوب آمریکا
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 لبي لوئيس. 6

 به متعددي هايمنصب در تاکنون شود،مي بمحسو چني دیک اصلي مشاورین از اکنونهم که وي

 وي دولت اصلي معاونين از یکي عنوان به بوش اول دولت در لبي. است بوده مشغول فعاليت

 به را پروژه این باشد،مي نوین آمریکاي قرن پروژة اصلي طراحان از که وي. شدمي محسوب

 جدید قرن آستانة در یعني 2111 سال در کاگان روبرت و کریستول ویليام ولفویتز، پل همراه

 .نمودند منتشر

 

 بولتون جان. 7

 او. شد منصوب متحد، ملل سازمان در متحده ایاالت نمایندگي به بوش توسط 2115 فوریة در وي

 ریگان، دولت در هم و بوش دولت هم که است کارمحافظه نو پردازاننظریه ترینبرجسته جمله از

 .استداشته مناصبي

 سه کنار در را کوبا و ليبي سوریه، شرارت، محور از فراتر عنوان باسخنراني در 2112 لسا در وي

 .اندجمعي کشتار هايسالح به دستيابي پي در که دانستیاغي هايدولت جزو دیگر کشور

 

 آبرامز اليوت. 9

 از یعني تر،پيش. شد منصوب آمریکا ملي امنيت مسایل در بوش مشاورت به 2115 فوریة در وي

 آفریقا و خاورميانه امور در جمهور رئيس مخصوص مشاور عنوان به 2115 فوریه تا 2112 دسامبر

 1882 سال در بود،« کنترا ایران» پروندة اطالعات افشاي به متهم که وي. بود مشغول فعاليت به

 .است کارمحافظه نو جریان اصلي هايچهره از امروزه و شد بخشيده پدر بوش توسط

 

 کاگان برترو. 8

 دیگر همکاري با یافته، اختصاص آمریکا دیپلماسي و استراتژي تبيين به هایشفعاليت عمدة که وي

 طراحي 1889 سال در را نوین آمریکاي قرن پروژة کریستول، ویليام چون کارانيمحافظه نو

 به ود،ب رسيده نيز همفکرانش از برخي امضاي به که اينامه طي 1889 سال در کاگان. نمودند

 شاخص نویسندگان از اکنون هم او. کند سرنگون را عراق دولت تا آوردند فشار کلينتون دولت

. است« ریپابليک نيو» و« استاندارد ویکلي» نشریات دبيران جمله از و« پست واشنگتن» روزنامه
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 .شد منصوب ملي امنيت مسایل در مشاورت سمت به چني دیک طرف از نيز وي همسر

 

 لدین مایکل. 11

 ترینمهم جمله از شود،مي شناخته کارمحافظه نو جریان افراد تندروترین از یکي عنوان به که وي

 جملة از لدین. شودمي محسوب خارجي سياست در بوش ارشد مشاور یعني« رو کارل» مشاورین

 فائتال 2111 سال در وي. شودمي محسوب ایران حکومت تغيير طراحان و حاميان ترینبرجسته

 که است« ترور اربابان عليه جنگ» کتاب نویسندة وي همچنين. داد شکل را ایران در دموکراسي

 .است سعودي عربستان و سوریه عراق، هايرژیم تغيير خواستار آن در

 

 کریستول ویليام. 11

 قرن طرح مدیر اکنونهم« کریستول ارونيک» یعني کارمحافظه نو جریان پدرخواندة پسر ویليام

« استاندارد ویکلي» نفوذ صاحب نشریة دبيران ترینبرجسته از وي چنينهم. است نوین یکايآمر

 سخت بوش و ریگان هايدولت در که آمریکاست طلبجنگ هايچهره جمله از نيز کریستول. است

 .است بوده صدام رژیم ساختن ساقط خواستار دائماً  بعد به 1881 سال از و است بوده فعال

 و صدام طاغوت عراق، عليه جنگ» تأثيرگذار و برجسته اثر نویسندة« کاپالن ورنسل» همراه وي

 که است« دمکراسي از دفاع بنياد مشاورین» گروه اعضاي جمله از وي. است« آمریکا مأموریت

 .نهادند بنيان سپتامبر 11 حادثة از پس را تروریست ضد مشورتي انجمن

 

 گافني فرانک. 12

 مراکز و هاانجمن تریننفوذ صاحب جمله از واشنگتن، ايمشاوره انجمن یرمد و بنيانگذار گافني

 .آمریکاست قدرت به توسل با جهاني صلح ارتفاء آن مأموریت که آمریکاست امنيتي سياست

پيش شد، منصوب المللبين امنيت سياست حوزة در مشاوره به ریگان توسط 1889 سال در که وي

 جمله از نيز وي. داشت تسليحات کنترل و ايهسته هايسياست مورا در مختلفي هايمسؤوليت تر

 نشریة شاخص گرانتحليل و نویسندگان از و شودمي محسوب نوین آمریکاي قرن پروژة حاميان

 .باشدمي« تایمز واشنگتن»
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  پروتستانيستي گرایياصول حاکميت:عنوان

 

 :اشاره 

 را پروتستان راست جناح کهحالي در آمریکا، جمهوري ریاست و قدرت به بوش جورج  رسيدن با

 و جامعه و فرد مسائل قبال در خویش خاص اتنظر و هادیدگاه حامل و داشت خود کنار در

 زیاد بسيار تأثير زمينة در متعددي هايپژوهش و تحقيقات بود، اسرائيل ـ اعراب جنگ و اسرائيل

 صورت خاورميانه حوادث قبال در آمریکا دولت مواضع بر صهيونيستي ـ مسيحي هايدیدگاه

 .شد منتشر و چاپ و گرفت

 پژوهشگر و محقق مرقص، سمير فلسطين، مظلوم ملت بر صهيونيستي رژیم فشار افزایش با امروزه

 به آمریکا مطلق گرایش عميق مذهبي پيشينة به خویش پژوهش و تحقيق در نموده، تالش  مصري

 .بپردازد صهيونيستي رژیم

 سایر و فلسطين و سوریه و لبنان انجيلي کليساهاي مواضع و هادیدگاه که نيست تذکر به الزم

 بسيار تفاوت آمریکا شدة یهودیزه هايپروتستان هايدیدگاه و مواضع با عربي مشرق کشورهاي

 و مبارزه در حساس و مهم نقشي فلسطين، در ویژهبه انجيلي، کليساهاي این از برخي حتي و دارد

 . نمایندمي ایفا اسرائيل مرگ دستگاه با فلسطين ملت رویارویي

 تواندمي باشد، پرداخته اشبرپایي و تأسيس زمان از متحده ایاالت تاریخ مطالعة به که کسي. 1

 در. است بوده تأثيرگذار( آمریکا) جدید دنياي گيريشکل در اندازه چه تا دین که کند مالحظه

 اصل در که) پروتستانتيسم عقيدة 1«هاپيورتاني» اصطالح به یا جدید مهاجران ميالدي، 1621 سال

 هيچ بدون داشتند، سعي کهحالي در آوردند، جدید دنياي به خود همراه را( باشدمي کالونيسم

 و اذیت و آزار مورد چون امّا. آورند فراهم انگلستان در را اصول آن اجراي و تطبيق زمينة مانعي
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 تا بستند جدید دنياي به را خود اميد شدند، رانده بيرون انگلستان از و گرفتند قرار ستم و ظلم

 کهاین با. دهند ادامه خویش حيات به کالویني مبادي و اصول مطابق اآنج در بتوانند شاید

 حال این با داشت، وي نجات و انسان و زندگي جهان، به نسبت را خویش خاص دیدگاه« کالونيسم»

 و مکتب این. نبود گرفته، شکل آن در که محيطي اجتماعي هايواقعيت از دور و جدا، دیدگاه این

 لحظة و جامعه همان راستاي در و بود خاصي شناختي و علمي و تاریخي يهاریشه داراي دیدگاه

 چارچوب از؛ عبارت که داشت قرار بود گذاشته وجود عرصة به پاي و شده متولد آن در که خاصي

 این انتقال دليل همين به. بود دوره آن در خودش خاص تاریخي تعامالت با اروپایي سياق و

 .داشت مدارا و سازگاري مقداري به نياز جدید دنياي به دیدگاه

 و مذهبي اعتقادات که باشند قابل( مذهب علماي ویژهبه) شناسيجامعه علماي اگر زمينه این در

بي نمونة آمریکا جامعة شکبي دارند، حاکميت برآن که هستند جوامعي کنندة منعکس کليساها

 خود در را تغييراتي و شد متحول ونيسمکال که کنيممي مالحظه لذا. است دانشمندان این گفتة مثال

 .سازد منطبق  جدید دنياي احوال و اوضاع با را خود تا آورد وجود به

 با ناميدند، 2جدید انگلستان را آن هرچند بود، آمریکا نبود، انگلستان جدید، سرزمين تأکيد، به

 دنياي نياز پاسخگوي تا نمود متحول را خود و کرد تحميل مهاجر عقيدة بر را خود آمریکا حال این

 جان» گفتة به بنابراین،. یابد استيال اشفزاینده تحرک بر و باشد نيازش مورد مرجعيت به جدید

 مهاجران که آنجا از و. «شود مادرزاده دو از واحد آن در جامعه» اگر نبود عجيب ،«پياروچو

 در ایشان مذهب و گردید محاک آنها کليساي  داشتند، قرار اکثریت در و بودند پروتستاني جدید

 ها،پروتستان نوین، مهاجران که اندرفته سمت این به محققان از بسياري. یافت استيال جامعه آن

 تأثير این که ايگونهبه بودند، پذیرفته یهودیت از مرکبي سياسي و کتابي، تاریخي، الهوتي، تأثير

 نيز حاضر حال تا که نمایند برقرار« ريسازگا» یهودیت و پروتستانتيسم ميان تا واداشت را آنها

شهرک دیدگاه از تأثير این. شودمي مالحظه گرااصول جریانات و گرایشات در عمالً و دارد وجود

به. آوردند شمار به« جدید قدس» را آن که گرددبازمي جدید دنياي به پروتستاني جدید نشينان

 عبراني تبعيدشدگان سان به را آنها نگلستانا در آمده بدست تجربة کردند، احساس که ايگونه

« جدید کنعان» آنان نظر از آمریکا دليل همين به است، آمده تورات در شاناحوال که نموده

 پادشاه اوّل، جيمز)« فرعون» بندگي از که پنداشتندمي هایيعبراني سان به را خود آنها و گردید،

 رها مذهبي اذیت و آزار و ستم و ظلم از تا اندکرده فرار( انگليس)« مصر سرزمين» از و( انگلستان



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 .هستند خویش براي پناهگاهي و مأمن دنبال به و گشته

 و جا با جدید نشينانشهرک زیستيهم شيوة در و داد نشان را خود نيز واقعيت در احساس این

 دنيا به که يفرزندان و گزیدند، اسکان که اماکني بر آنها که چرا کرد، پيدا نمود جدید مکان

 و مدارس در عبري زبان آموزش و یادگيري آن بر افزون. نهادند عبراني هاينام آوردند،

« هاروارد» دانشگاه که دکترایي مدرک اولين است، ذکر به الزم. گردید الزامي هایشاندانشگاه

 که ابيکت اولين و داشت اختصاص« مادري زبان عبري، زبان» موضوع به کرد، اعطا 1642 سال در

 برخود را« یهودي» عنوان گردید، صادر که ايمجله اولين و مزامير سِفر شد، منتشر آمریکا در

« عبري قدیم عهد معنوي و روحي نمونة» نوین نشينانشهرک دید در آمریکا ترتيب این به. داشت

 .ناميدند 3«اسرائيل کودکان و فرزندان» را خویش کودکان آنان حتي و ماند باقي

 ایاالت که یافت فزوني زماني ـ یهودیت و پروتستانتيسم ميان ـ عالقه و عشق و ازگاريس این

 رابطة ترتيب این به. گردید هاکاتوليک و یهودیان مهاجرت از ايگسترده امواج شاهد متحده

 ميان معکوس کامالً ايرابطه کهحالي در شد، صميمانه و گرم پيش از بيش یهود و پروتستانتيسم

 یهودیت و پروتستانتيسم ميان مشترکي هايزمينه. بود مالحظه قابل کاتوليسيسم و انتيسمپروتست

 سرعت، به و نگردید محقق کاتوليسيسم و پروتستانتيسم ميان در هازمينه این کهحالي در شد، یافته

 . رسيد عمل و ظهور منصة به صميمانه و گرم رابطة این

 باز هاپروتستان ميان در خاصي جایگاه« یهود براي وطني» عنوان به فلسطين هجدهم، قرن آغاز با

 برانگيختگي» لزوم به آمریکا پروتستانتيسي الهوت در را راسخ اعتقاد این بعدها موضوع، این. کرد

 نيز آن اصولي بُعد و فرهنگ ميدان به همچنين صميمانه و گرم رابطة این. آورد وجودبه« یهود

 این وارد صهيونيستي یهودیت سپس و یهود اعتقادي و روحي هايآموزه از بسياري و شد کشيده

 شدند، معتقد که آمد وجودبه هاپروتستان ميان در قدرتمند گرایش این که اياندازه تا شد، عرصه

 پروتستاني گرایش این. کرد نخواهد ظهور یهود حکومت بازگشت صورت در جز موعود مسيح

 تالش تمام بلکه پذیرفتند، آنرا باز آغوش با تنها نه هاوتستانپر گفت، توانمي که بود قوي آنقدر

 جنبش مبادي و اصول با زمينه این در و نمودند متمرکز یهود ملت احياي لزوم بر را خویش

 .نمودند تالقي نقطه یک در صهيونيسم

 ار فلسطين در یهود برانگيختگي نظریة ،«هامورمون» کليساي گذاربنيان اسميت، ژوزف کشيش

 دیليلم کشيش و اسکوفيلد، سيروس: مانند انجيلي هايالهوتي تابناک ستارگان از گروهي پذیرفته،
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: مثال طور به.  کشاند خود دنبال به را کردند، ایجاد یهود براي هایيشهرک که بالکستون،

 و زراعي امور و مسائل یهود مهاجران به آنجا در تا ساخت یهودي ـ زراعي شهرکي گریسون،.و

 عبارت که گویندمي سخن دیگري مهم تحول از مورخان آن از پس. دهد آموزش را زراعي توليد

 فشار مرحلة به گذاشتن پاي و الهوتي توجيه و روحي و وجداني عالقة و عشق مرحلة از گذشتن: از

. کندمي پيدا نمود یهودي وطني برپایي در که است سياسيـ  روحي هدف این تحقق براي سياسي

 را 4«اسرائيل براي عبري هيئت» نام به سازماني بالکستون کشيش کنيم،مي مالحظه دليل همين به

 انجمن» نام با بار این و دهدمي ادامه جدید نامي با خویش فعاليت به همچنان که کندمي تأسيس

مي شمار به متحده ایاالت در صهيونيستي فشار دستگاه تپندة قلب که 5«مسيح انتظار در آمریکایي

 تأیيد در امضا آوريجمع در بالکستون اقدام سازمان، این در رسيده ثبت به اقدام اولين. آید

. بود آمریکا وقت جمهور رئيس به آن درخواست ارسال و فلسطين در صهيونيستي وطني تأسيس

 قرارداد» با( نمایندگان هم و سنا مجلس هم) آمریکا کنگرة اقدام، این از پس کوتاهي مدت

انجمن و هاسازمان تشکيل و گيريشکل با ملي و سياسي رسمي هايحمایت و کرد موافقت« وربالف

 آمریکا دولت عليه فشار اهرم عنوان به هاانجمن و هاسازمان این تمام و یافت دوام مختلف هاي

 .کردندمي عمل

 و پروتستانيسم يانم همتابي ايرابطه و درآميخت تاریخ با الهوت و سياست با مذهب ترتيب این به

 ایجاد خاص، طور به یهودي، صهيونيسم و پروتستانتيستي اصولگرایي ميان و عام طور به یهودیت

 صهيونيسم». گذاشت وجود عرصة به پاي« مسيحي صهيونيسم» که یافت گسترش آنقدر و گردید

 در شموعود سرزمين به ملت یک عنوان به یهود بازگشت به اسرائيل تأسيس از پيش« مسيحي

« مسيحي صهيونيسم» اسرائيل برپایي از پس. بود جهان در آن سالة هزار مملکت تأسيس و فلسطين

 .داشت تأکيد اعتقاداتش درستي بر که نگریستمي ايحادثه عنوان به اسرائيل به

 ایشان اگر چون بودند، نگران آمریکا به جدید هايکاتوليک مهاجرت از هاپروتستان دیگر، جهت از

 در حضور و امتيازات گرفتن و خویش هايخواسته و اهداف تحقق خواهان هاپروتستان مانند نيز

 تا شد باعث این گرفتند،مي قرار هاپروتستان روي در رو بودند، دولت و مذهبي هايدستگاه

 هاپروتستان خواستة این. شدند حکومت از دین جدایي تئوریک اصل تطبيق خواهان هاپروتستان

 اولين براي که  آمریکا، اساسي قانون در سياست از دین جدایي اصل گردید، مقرر و  وردهبرآ نيز

 : خوانيممي قانوني مادة این در. شد گنجانده شد،مي آماده 1798 سال در قانوني اصالحات
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 وضع آیين آن به درآمدن از جلوگيري یا مذهب یک حاکميت زمينة در قانوني هيچ آمریکا کنگره

 .کندنمي

کليساها از یکي مذهبي مردان جمعيت به اينامه ارسال با آمریکا، وقت جمهور رئيس جفرسون، و

 :کرد تاکيد خویش نامة در قانوني، مادة این تفسير ضمن 1912 سال در کانيتکت ایالت ي

 .است دولت و کليسا ميان حایل دیواري ایجاد اساسي قانون در اصالح اولين از هدف

 مانع یا گرداندمي حاکم کشور بر را مذهبي که قوانيني وضع از کنگره که بود معنا بدان این 

 هر به کاري انجام از منع یا کاري انجام به خاص آیيني پيروان واداشتن یا مذهبي بيان آزادي

. گردیدمي منع معنوي، بعد چه و مادي بعد در چه زمينه، این در دولت به کمک یا وسيله، و طریقه

 همان به کرد،مي منع خاص آیيني از حمایت از را دولت قانوني مادة این که دازهان همان به

مي را کشور ادیان تمام به مذهبي بيان آزادي حق که شد منضم آن به دیگري قانوني مادة اندازه

 .داد

 اجرا به اهميتي و نشده واقع جامعه نيروهاي توجه مورد چندان قانوني مادة این رسد،مي نظر به

 وثيقة اولين» گذاشتند، متحده ایاالت به پاي کهزماني از هاپروتستان. ندارند آن اجراي عدم یا

 قرار« خداوند عنایت» در که کردمي تاکيد اصولي کشوري تأسيس بر که کردند امضاء را« قانوني

 دليل مينه به کنند، زندگي و برند سر به خویش اعتقاد با تا آمدند جدید دنياي این به آنها. داشت

 برایشان را آن موجود شرایط که بود تاکتيکي سکوتي و نشينيعقب موقتشان، سکوت و نشينيعقب

 اوضاع تا کرد تحميل برایشان را موضوع این مذاهب شهرت و نفوذ سایة در زندگي. کردمي فرض

 مقابل درآمدن واقعيت به و خویش تفسير در اساسي قانون متن که اینجاست. کند تغيير احوال و

 .آوردمي فرود سر جامعه نيروهاي

 گرایشات و جریانات بوسيلة که قانوني متون مواقع از بسياري در که است شده ثابت تاریخ در و

 این موج بلکه گيرند،برنمي در را مردم عادي و روزمره مسائل فقط رسند،مي تصویب به مذهبي

 را خارجي سياست خود جمله، از و رجيخا سياست مسائل که است وسيع  و گسترده آنقدر فشار

 .گرددمي شامل نيز

 

 شده یهودیزه جناح استيالي

 :کندمي اشاره نکته دو به متحده، ایاالت در پروتستانتيسم، حيات تاریخي روند
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 دليل همين به که ايگونهبه گيرد،برمي در را گرااصول گرایشات و جریانات تمام شدن، یهودیزه. 1

 مالحظه قابل جامعه بر حاکم فرهنگ در آشکارا پدیده، این و هستيم آمریکا شدن «عبریزه» شاهد

 ارائه کنگره به طرحي تا واداشت را آمریکا، وقت جمهور رئيس جفرسون، که اياندازه تا است

 نشان که شود آن جاي به تصویري طراحي و آمریکا پرچم از عقاب عالمت حذف خواهان و دهد

 هدایت آتش ستون سوي به شب در و ابر، و مه سوي به روز در را اسرائيل فرزندان خداوند دهد،

 : گفتمي که داشت مطابقت« خروج سِفر» در وارده متن این با پيشنهاد این. کندمي

 در شب وقت و نماید، رهبري را ایشان آنکه تا ابر، ستون در روز وقت ایشان، پيشاپيش خداوند و

  6.باشند راهي شب و روز که تا رفتمي سازد، منور را ایشان آنکه تا آتش، ستون

 پایه که شد منجر یهودي پروتستاني مذهبي قالبي ساخت به شده یهودیزه جریانات و گرایشات این

 ميراث چون، هم اصطالحاتي گسترش و ترویج آن اثر و دادمي تشکيل تورات را آن اساس و

 حمایت جهت اخالقي ـ ادبي التزام و عهدت و یهودي ـ مسيحي اخالق یهودي، ـ مسيحي مشترک

 .بود اسرائيل از

 آنها بفهميم که یابدمي فزوني خطراتشان زماني شده یهودیزه جریانات و گرایشات این شک،بي

 گسترش و شوندمي منتشر پروتستانيستي طوایف و هافرقه از تعدادي در ساختاري و یافته سازمان

 که سالي دویست از بيش طول در. هستند جامعه باالي و حاکمه قةطب کليساي همان اینها و یابندمي

 7«واسپ» کليساهاي به و اندداشته وجود و حضور هميشه کليساها این گذرد،مي آمریکا عمر از

 شکل و ساخت بر زیادي تأثير و( ساکسوني_انگلو سفيد پروتستان: انگليسي مخفف) هستند معروف

 .گذارندمي آمریکا سياست دهي

 چپ و ليبراليستي هايجریان اینکه با آمریکایي، پروتستانتيسم بر گرایياصول جریان حاکميت. 2

 سایر از تریافته سازمان و اثرگذارتر گرایياصول جریان حال این با شود،مي مالحظه آن درون

 .دهدمي جاي خود در را صهيونيسم جریان و است گرایشات و جریانات

 به معروف گرایشات و جریانات یا ليبراليستي گرایشات و جریانات گرفتن ارحص در توان جریان این

 صنعتي هايزمينه در پيشرفت از حاصله آثار و نتایج با نمود، تالش که داشت را  9«نوین مسيحيت»

 پيامدهاي و مدرنيزاسيون مشکالت با مقابله به و گردد همراه آمریکا جامعة شدن مدرنيزه و

 ایجاد و حاصله تغييرات پذیرفتن خواستار جریان این پيروان و یاران. برود آن فرهنگي و اجتماعي

 واقعي و عملي هايدیدگاه با تا شدند آن ليبرالي مسير در خویش کليساهاي در تحول و تغيير
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 به آمریکا در سنگين ايوزنه ابتدا همان از که پروتستانيتي گرایياصول اما. باشد سازگار و همگام

 به  آید،مي شمار به آن یافتة تحول شکل مسيحي، نوین راست بيستم قرن آغاز با و آمدمي شمار

 مخالفت مدرن زندگي در عقل به استناد در نوینِ  مسيحيتِ سوي از شده بذل هايتالش با شدت

 .کرد

 نجات از که جریاني و گرایش با مقابله در سانداي بيلي و گيبيلن آرنو مانند گرا،اصول رهبران

 و نجات منادي شد،مي ناميده 8«اجتماعي انجيل» و کردمي حمایت جمعي مشارکت بر استوار

 زیستيهم و ادیان يوگوگفت مقابل آن از ترمهم و شدند هاواقعيت از جدا شخصي و فردي رهایي

 فرض مسيحيان تمام بر را خود اعتقاد تبليغ مسيحيان تمام بر و کردند علم قد یکدیگر با آنها

 .دیدندمي نزاع و جنگ در دیگر هايفرهنگ و ادیان با را خویش آیين چون مودند،ن

 که آیدمي شمار به پروتستانيسم گرایياصول ادامة خود، جدید ماهيت و چهره در« مسيحي راست»

 جهان به نگاه حيث از تئوریک اصول در یکدیگر با و گذاشت وجود عرصة به پاي بيستم قرن آغاز در

 گيريشکل به شروع بيست قرن آغاز از مسيحي، گرایياصول. هستند مشترک انسان، و جامعه و

نویسند و گرفتبرمي در را مقاله نود که« اصول» نام به جلدي 12 ايمجموعه انتشار پي در و نمود

 لحاظ از بودند، نوگرایي با ميانه حل راه یا تسویه نوع هر مخالف پروتستاني هايالهوتي آن گان

 تئوریک هايپایه که بود مسيحي گرایياصول این گفت، توانمي بنابراین. شد متبلور عقلي و يفکر

 قلب در که شيطان عليه مقدس جنگي آغاز و حاکم فرهنگ سازيپاک و تطهير در خداوند نقش

 ارادة و خواست» بيان و تعبير وسيلة که بودند آنها فقط چون نمود، وضع را است گزیده النه وطن

 حاصل که سياسي، سرشتي و هویت تا آمد مسيحي راست ازآن، پس. آمدندمي شمار به« هيال

 این تا کرد تالش منظور همين به. بگيرد خود به باشد، گرایياصول اولية و نيافته تغيير هايارزش

 . برساند اجرا و ظهور به را هاارزش

 بيان را آن رابرتسون، پت معاصر، شرانمب و مبلغان ترینمهم از یکي که ايگرایانهاصول دیدگاه

 پس باز هنگام و است چگونه رستاخيز و خيزش زمان در آمریکا که نمایدمي مالحظه کند،مي

 رهبران از بسياري. داشت خواهد مرکزي و اساسي نقشي اش11«مسيحي ـ یهودي ميراث» گرفتن

 فرهنگ نقش و هستند شریک دیدگاه این در رابرتسون با پروتستاني گرایيلاصو بزرگ

 ترینمهم خانواده دارند، اعتقاد و بينندمي اساسي پروسه این در را گرایياصول ـ پروتستانيستي

 .است جامعه هستة و قلب چون آید،مي شمار به شانافکار اانتشار براي جا



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 بایستمي نمودند، ترویج را آن بيستم قرن آغاز در گرایاناصول که نظري هايبرداشت و تصورات

 نقطة 1842 سال لذا. درآورد عمل به را آن تا داشتمي ساختاري و یافته سازمان موجودیتي

 ملي سازمان» سال این در. آیدمي شمار به پروتستانيستي گرایياصول تاریخ در مهمي تحول

 که آیدمي شمار به ساختاري و یافته سازمان موجودیت سازمان این و شد، تأسيس 11«هاانجيلي

 و محققان از بسياري بنابراین. دارند قرار آن لواي تحت آمریکا گراياصول کليساي هزاران

مي شمار به پروتستانيسم گرایياصول تاریخ در« ماهوي انتقالي» را سازمان این اندیشمندان

 :دليل دو به همآن آورند،

 سازمان؛ به جنبش از پروتستاني گرایاناصول تحرکات انتقال. 1

 دهد،مي اجازه ایشان به که یافته سازمان به اخالقي ـ مذهبي معمول طبيعي تحرکات از قالانت. 2

 .نمایند ایفا نيز سياسي نقشي

 یافته سازمان گيريشکل و سازمان تأسيس اجازة پروتستاني گرایاناصول به دوم عامل ویژهبه

 :داد را ذیل مسئلة سه« شدن سياسي» و پروتستانيستي گرایياصول

 .مجریه و مقننه قوة دو بر ویژهبه فشار، و تأثير قدرت. 1

 71 دهة از آن نتایج که بزرگ سياستمداران و اقتصاددانان با روابط از ايشبکه در شدن جذب. 2

 .بود مالحظه قابل آشکارا

 .مشابه هایيسازمان دهيشکل و ساخت جهت الزم فرصت یافتن. 3

 توانست پروتستانيستي گرایياصول جنبش ميالدي، 1871 سال از گفت توانمي گذشت آنچه از

 دست و بکر تئوریک هايبرداشت و مفاهيم بازگرداندن و آمریکا سياست عرصة در تأثيرگذاري نقش

 آن به توانستمي اکنون و بود ساخته مطرح بيستم قرن آغاز در آن جنبش که نماید ایفا نخورده

 ادامه آنقدر حتي بلکه گيرد، کاربه سياسي هايواقعيت ميدان در و بزند سياسي لعابي و رنگي

 .برگيرد در نيز را آمریکا خارجي سياست خود که یابد

 

 

 :هانوشتپي

1 .Puritans. 

2 .New England. 
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3 .Childrenlsrael. 

4 .Hebrew Mission on Behalf of lsrael. 

5 .American Messianic Fellowship. 
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7 .WASP: (White Anglo-Saxon Protestant.) 

9 .New Christianity. 

8 .Social Gospel. 

11 .Judeo-Christion Heritage. 

11 .National Association of Evangelicals. 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  مسيحيت و یهود در الزمانآخر:عنوان

  

 آینده در نامشخصي زمان در دنيا پایان و آخرالزمان وقوع از خبر ادیان از بسياري تعاليم در

 انسان، زندگي از زمين پاکسازي یا بشري تمدن نابودي با ايحادثه چنين کهحالي در. است آمده

 نمادي را آن و نگریسته آن به شبيهيت نگاه با معموالً آزاداندیش مذاهب یابد،مي تجلي اذهان در

 .دانندمي مرگ از

 

 از واحد، حقيقي مذهب« شایستگان» یا« برگزیدگان» کنندمي ادعا خود تعاليم در مذاهب اغلب

کرده تحمل ميان این در که هایيرنج و هاکشمکش پاس به و ماند خواهند امان در آینده حوادث

 دیگر پيروان یا ایمانانبي) ناشایستگان شده گفته چنينهم. شوندمي رهنمون بهشت سوي به اند

دیدگاه منظر از. شوندمي روبرو نابودي یا معنوي سرگرداني دوزخ، در ابدي زندگي با( ادیان

 بعد یا و زندگي در معنوي و روحاني حاالت از تشبيهي نبوده، واقعي جهنم و بهشت روترميانه هاي

 .آیندمي حساب به آن از

 

 در راآن ردپاي توانمي و شده شناخته 1«شناسيآخرت» واژه با مذهبي کتب در وضوعم این
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 جمله از. دارد وجود جهان پایان با ارتباط در مشهوري هايافسانه. یافت تمدن اعصار ترینابتدایي

 و شر و خير ميان پایاني جنگ گرتوصيف مکاشفه کتاب. مکاشفه کتاب و 2«رگناروک» داستان

 .باشدمي مسيحيت منظر از شده پيشگویي« نآرماگدو»

 

 یهودي آخرالزمان

 عمر هزارسال شش تنها ما جهان است آمده 8A صفحة در 3زراه آودا رسالة در تلمود کتاب در

 :نمود خواهد

 

« پوچ» اول هزارسال دو. کند عمر سال هزارشش است مقدر جهان: آموخت 4هو ایلييا دبي تنا... 

 و ؛(تلمود اول قسمت ميشنا، شدن کامل تا ابراهيم از. )است تورات عصر دبع سال هزار دو است؛

 آغاز دوره این در است ممکن مسيحایي عصر یعني است؛ ماشيح دورة( آخر) بعد سال دوهزار

 ماشيح و) شده سپري( ماشيح آمدن هايفرصت) از بسياري( یهودیان) ما گناهان خاطر به. شود

 (.است نيامده هنوز

 

 آن طي که دارد نام( آخرالزمان معني به) 5«هياميم آچاریت» دنيا پایان یهودیان آیين در

 را خداوند هاانسان همة آن در که جدیدي مرحلة آغاز و کهنه جهان واژگوني براي حادثه هزاران

 از یکي. دهدمي رخ شناسند،مي ـ کندمي حکمراني چيز همه و کس همه بر که کسي عنوان به ـ

 این چون« .نبينم را زمان آن من بده اجازه اما برسان، را دوران پایان»: گویدمي مودتل حکيمان

 .بود خواهد همراه فراواني هايرنج و هاکشمکش با دوره

 

 شده تنظيم پيدایش کتاب در جهان خلقت شدة فرض زمان براساس کامالً 6(الچ) یهودي تقویم

 معتقدند( مسيحيان بعضي و طلباصالح هودیانی کاران،محافظه برجسته طوربه) بسياري. است

 این حاضر، عصر ارتودوکس یهودیان و دیرین یهودیان تعاليم برمبناي. است نمادین تورات عصر

 هايسال با دقيق هايتنظيم. بود خواهد و بوده استوار هميشه و است واقعي و دقيق بنديدسته

 زیرا است؛ آمده عمل به شمسي تقویم و قمري تقویم ميان تفاوت گرفتن نظر در منظور به کبيسه،

 تقویم 5761 سال با است برابر ميالدي 2111 سال بنابراین. باشدمي دو هر براساس یهودیان تقویم
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 خواهد روي 2241 سال در جهان پایان محاسبات این براساس جهان؛ آفرینش زمان از یهودي،

 .داد

 

 .است همراه زیر حوادث با جهان پایان یهودي، رایج عقاید برمبناي

 

 اسرائيل؛ در شده تبعيد و پراکنده یهودیان تجمع. 1

 اسرائيل؛ دشمنان همة شکست. 2

 معبد؛ امور و قرباني آیين سرگيري از و( قدس) اورشليم در سوم معبد ساخت. 3

 جذبه؛ یا مردگان حيات تجدید. 4

اوليه اسباط به را اسرائيل یهودیان او. بود خواهد اسرائيل پادشاه که یهودیان مسيحاي ظهور و. 5

 کيست یأجوج. کندمي حمله اسرائيل به مأجوج پادشاه یأجوج زمان این در. کرد خواهد تقسيم شان

 آن در که شودمي بزرگي جنگ وارد مأجوج. نيست مشخص هنوز است ملت کدام مأجوج ملت و

 نجات را یهودیان و نموده داخلهم آن در خداوند و شوندمي کشته طرف دو هر نيروهاي از بسياري

 هميشه براي را دشمن این اینکه از پس خداوند. است گرفته نام« آرماگدون» جنگ این. دهدمي

 عصر( هفتم هزارة) ، 6111 سال بعداز. بردمي بين از را اهریمني نيروهاي همة کرد، نابود

 .دارد نام 7«هابا الماُ» که شودمي آغاز فراگير صلح و روحاني زندگي آسودگي، قدوسيت،

 

 نموده آغاز را خود مأموریت و آمده احتماالً« ماشيح» معتقدند 9«هسيریک» یهودیان از گروهي

 اسرائيل اینکه و 1881 سال در خليج جنگ در متحده ایاالت ارتش توسط عراق شکست. است

 رفته شمار به سرزمين در ماشيح حضور از اينشانه عنوان به ندید، جنگ آن در جدي صدمات

نوشته سنتي« آخرالزمان» منتظر هنوز که یهودي دیگر هايگروه تمام سوي از عقيده این. است

 .گردید اعالم مردود باشندمي یهودیان مقدس کتاب و انبيا هاي

 

 مسيحي آخرالزمان

 ودندب معتقد آنها. داشتند آخرالزمان وقوع زمان از هایينگراني ميالد اول قرن در اوليه مسيحيان

 زایمان درد با را جهان پایان( حواري)« پل». داد خواهد روي حياتشان زمان در آخرالزمان
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 اما. است خود نابودي آبستن حاضر حال در جهان که نمودمي چنين مقایسه، این و کرد مقایسه

 هارومي توسط« تسالونيکا» در پل پيروان که زماني. افتاد خواهد اتفاق کي دانستنمي کس هيچ

. است آخرالزمان نزدیکي نشانة این کردندمي گمان بسياري گرفتند،مي قرار آزار و اذیت مورد

 در را چيزها این ما»: گفتندمي مسيحيان 81 دهة در. یافتمي گسترش تردید و شک وجود این با

 «.يافتادن اتفاق کدام هيچ و ایمشده پير ما ببين اما(. جهان پایان) ایمشنيده هم پدرانمان زمان

 

 که انداخته تأخير به را جهان پایان دليل این به خدا کرد ادعا 8«مارتير ژاستين سنت» 131 دهة در

 سنت» ميالدي، 251 دهة در. کند مشاهده جهان سراسر در را مسيحيت گسترش خواهدمي

 این با. است بوده پایان نزدیکي گواه و مقدمه زمان آن در مسيحيان گناهان که نوشت 11«سپریيان

 .است حياتشان زمان از فراتر بسيار پایان زمان بودند معتقد مردم بيشتر سوم قرن تا حال

 

تالش این سبب این به و نموده تقبيح را آینده دربارة گویيغيب مسيح که داشت وجود عقيده این

 ادامه هاویيپيشگ یهودي عقاید کمک به وجود این با. ماندمي ثمربي آخرالزمان پيشگویي براي ها

 سپري تاریخ این وقتي اما. شد ثبت ميالدي 212 در پایان تاریخ سيستم، این از استفاده با. یافتمي

 محو افق در پایان زمان تاریخ، این گذشت با. یافت تمرکز ميالدي 511 سال روي اميدها  همة شد

 .شد شمرده دور ايفزاینده طوربه و شد

 

 زمان در راآن هافرقه بعضي. است نزدیک آخرالزمان معتقدند يانمسيح از بسياري حاضر حال در

 .پندارندمي آن بعداز اندکي یا خود حيات

 

 پدیا ویکي المعارف دایرة: منبع

 2115 ژوئن 28    
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 :هانوشتپي

1 .Eschatology. 

2. «Ragnarok »و سانان عمر پایان دربارة که اسکاندیناویایي اسطورة خدایان، نابودي یا 

 .باشدمي خدایان

3 .Arodah Zarah. 

4 .Tanna Debey Eliyahu. 

5 .Acharit Hayamim. 

6 .Luach 

7 .Olam Haba 

 .شد ریزيپایه لهستان در 19 قرن در که گراباطني یهودیان فرقه. 9

8 .Saint Justin Martyr 

11 .Saint Cyprian 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 ...  کساني جهان گوشة هر در:عنوان

  

 

 

 

 

 

 نزدیک آینده هايپيشگویي

« گریم؟مي هنوز من چرا»: نمود صادر عنوان این با اياعالميه 1ماري به وابسته هايکشيش جنبش 

 : گویدمي مقدس مریم از نقل به ظاهراً  اعالميه این

 بشر این نصيب طوفان از ترسخت تنبيهي. شودمي ظالم و شرور ملحد، فاسد، يشههم از بيش انسان
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 ،«خدا عدالت» که است این نشانه این و کشدمي زبانه آسمان از آتش. شد خواهد گمراه و بيچاره

 .است نموده قطعي را خود ظهور زمان

 .است نشده مشخص سوزي همه این شروع زمان اعالميه این در متأسفانه

 هدایت. اندکرده سرکشي زمين به تاریخ طول در هاپرنده بشقاب دارد عقيده 2«مایو دل دنيل» 

 در است معتقد او. اندآفریده را خاکي کره که دارند دست در هوشمندي موجودات را هاسفينه این

 قرار بيگانگان هجوم مورد زوديبه بگویند ما به کنندمي سعي که دارند وجود نيروهایي زمين

. شد خواهد ايحمله چنين عليه طغيان و خود سازيآماده متوجه بشریت کل سپس. گرفت خواهيم

 صورت گردندبازمي زمين نجات براي که سربازانش و مسيح عيسي توسط« تهاجم» واقع، در اما،

 .گيردمي

 ژانویه در آنها. اندنموده ایجاد را 4«متروک گویيغيب باشگاه» ،3«هاوس تيندل» ناشران گروه 

 زمان پایان حتمي عالئم حوادث این معتقدند و کرده اشاره 2113 سال در حادثه پنج به 2114 سال

 :هستند نزدیک ايآینده در

 .کند جدا فلسطينيان سرزمين از را خود تا است حائل مایلي 321 دیوار ساختن حال در اسرائيل. 1

 .شد خواهد بابل شهر بازسازي موجب  احتماالً  که حسين صدام سقوط. 2

به اروپا، اتحادیه در« پيشگام گروه» یک ایجاد پيشنهاد فرانسه جمهور رئيس شيراک، ژاک. 3

 در که پادشاه ده پيشگویي همان تواندمي حرکت این. کرد ارائه را اصلي، گروه از مجزا صورت

 .باشد است، شده اشاره آن به نبي دانيال کتاب

 همه، براي مساوي حقوق سمت به حرکت با آمریکا، اسقفي ايکليس کندمي احساس گروه این. 4

 عالئم از یکي ارتداد مقدس، کتاب براساس. گيردمي نادیده را مقدس کتاب از هایيبخش

 .است آخرالزمان

 و روسيه بازسازي به است ممکن حزبش، و« پوتين والدمير» آمدن کار روي کنندمي فکر آنها. 5

 حزقيال» کتاب در که همانگونه. شود منجر جهان صحنة در ايرجستهب بازیگر به آن شدن تبدیل

 .است شده پيشگویي« نبي

مي فرا را زمين زماني اندک در« ظلمت روز سه» کندمي پيشگویي آمریکا کاتوليک سنتي کليساي 

مي راآن همه و بنددمي نقش آسمان در که است صليبي واقعه، این هشداردهنده عالمت. گيرد

 :بينند



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 یابندمي اجازه و گشته آزاد اهریمني وارواح شيطان و شد خواهد باز آسمان هايدروازه... 

 .بود خواهد حکمفرا مطلق تاریکي روز سه. کنند سير زمين در محدودیت

 سنتي تشریفات با که بود خواهند هایيشمع روشنایي، منابع تنها. است شده متوقف زمان گویي

 اندهشد تقدیس کاتوليک کليساي

. 

 به وابسته موقت پرستشگاه اولين از ساله، 73 6«هریس هواي» اسقف داد گزارش 5«پرس آگيپ» 

 : گویدمي مریلند ایالت« الکتون» شهر در پنجاهه عيد

 . است دیدگانم برابر در مقدس کتاب یافتن واقعيت بينممي من آنچه

 یهودیان منجي عنوان به مسيج شتبازگ است آن منتظر این از بعد او آنچه گزارش این براساس

 باشدمي

. 

 مي ماه 31 در ها،پيشگویي یافتن حقيقت پي در کرد بيان«  Prophecykeepers.com» سایت 

 بود، داده تشکيل آتش کسوف از ايحلقه یا نور از نادر ايحلقه که حالي در خورشيد ،2113 سال

 که اندکرده پيشگویي آنها. گشت ظاهر هخاورميان و اروپا فراز بر خاکستر پارچه یک صورتبه

 .است شده آغاز مقدس کتاب هايپيشگویي ویرانگر سيکل

 

 

 

 

: کندمي پيشگویي اینگونه را عمده فجایع و حوادث 7«اسکاليون ميشل گوردن»: 1889ـ2112

 غيره و آتشفشان فوران زلزله، قطب، یخ هايتوده شدن آب زمين، کره شدن گرم

. 

 

 

 دیگر سال ده تا مسيح عيسي کرد پيشگویي 1888 سال ژانویة در« فالول جري»: 1888ـ2118 

 :گفت مسيح ضد به اشاره با فالول. آیدمي مسيح ضد آن از قبل اما کند،مي ظهور
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مي معرفي مسيح را خود و گشته ظاهر رنج و محنت دوران در چون. احتماالً  است؟ زنده او  آیا

 به مسيح عيسي چون و. کندمي معرفي مسيح را خود مطمئناً و تاس یهودي یک مطمئناً او. نماید

 زنده زمين این در جایي االن باید پس است، بالغي انسان زمان آن در او و آمد خواهد زودي

 .باشد

 اظهارنظرهایي چنين به نسبت باید مسيحيان داشت، اظهار رابين جيمز خاخام سخنان، این پي در

. است یهودیان با پنهان و تاریخي هايمخالفت بعضي نمایشگر الولف سخن گفت وي. باشند محتاط

 .کرد عذرخواهي هایشگفته خاطربه بعداً  فالول

 

 نفر ميليارد 66/6 به زمين جمعيت که زماني کرد پيشگویي 9«چيس توماس»: یکم و بيست قرن 

 .رسيد نفر ميليارد 6 به زمين کره جمعيت 1888 سال در. دهدمي رخ آرماگدون جنگ برسد،

 سه حداقل اخير هايسال در مسيح، بنيادگراي کليساي پيشگوي ،11«جف وارن»: 2115 آوریل 6 

 باال آسمان سوي به همگي تا کرده جمع را پيروانش او. است پرداخته آخرالزمان پيشگویي به بار

 گفته. داندمي اعضا برعهده را آن دليل جف. است نيافته واقعيت تاکنون او هايپيشگویي. روند

 و هفتاد و یکصد تاریخ این. است 2115 سال آوریل ششم در مهيج ايحادثه منتظر او شودمي

 11.است« اسميت» جوزف توسط کليسا این تأسيس سالگرد پنجمين

 

 

 

 2116 سال

 : نویسدمي مقدس کتاب کد: عنوان با خود کتاب در« دروزین ميشل»

 به رمز صورت به مقدس کتاب در. اندکرده مشخص وبيخبه را آینده حوادث مقدس کتاب کدهاي

 سال در حوادث این دو هر کدها براساس و است شده اشاره« جهاني جنگ» و« جهاني عام قتل»

 .داد خواهند رخ 2116

 باز( ع)عيسي آن پي در که کرده پيشگویي زمين به را سنگ شهاب یک برخورد« استانتون آني» 

 .شودمي آغاز صلح ساله هزار دوره و گرددمي

 2116 سال در را جهان پایان« خانواده» نام با مذهبي گروه یک ،«تایمز ساندي» نوشتة براساس 
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 غاري در خواهندمي و هستند غذا ذخيره مشغول گروه این اعضاي شودمي گفته. کشندمي انتظار

 .شوند مخفي هند در

 تالویو و واشنگتن لندن، در هيدروژني يهابمب 2116 سال در ،«نيوز ورلد ویکلي» بينيپيش به 

 .بود خواهد آرماگدون جنگ شروع این و شد خواهند منفجر

 که عبري تقویم ماه هفتمين از هفتم روز 7 ساعت در ،«ورلدنيوز ویکلي» بينيپيش به باز: 2117

ایتختپ همة و مسکو واشنگتن، بغداد، اورشليم، در همزمان مسيح ميالدي 2117 سال با است برابر

 .شودمي ظاهر جهان هاي

 

 

 

 2119 سال

 رسيدند نتيجه این به طوالني محاسبات بعداز 11«لرد شاهدان» انگليسي گروه: 2119 مارس 21 

مي بين از جهان جمعيت چهارم سه نبرد این در و بود خواهد تاریخ این در آرماگدون شروع که

 .است 1845 سال در ملل زمانسا تأسيس از پس عبري ماه 666 درست اتفاق این. روند

 

 شدن ظاهر با بزرگ محنت دوران که بود کرده پيشگویي 12«براون. بي فيليپ»: 2119 آوریل 6 

 پيشگویي همچنين او. شودمي آغاز 2111 سال آوریل هفتم در مکاشفه کتاب شواهد از نمونه دو

 .دبو خواهد 2119 سال آوریل ششم از( ع)عيسي هزارساله سلطنت شروع کرد

 

« ویلسون مونت» رصدخانه اخترشناس کندمي ادعا 13«داچمن جان»: 2118 سال آگوست 28 

 منظومه مجاور جایي یعني ارت، ابر از عبور حال در کوچکي ستاره که است معتقد ظاهراً  او. است

 نيروي: گویدمي داچمن. است گيرند،مي سرچشمه جا آن از داردنباله هايستاره که شمسي

 خورشيد سمت به ـ ستاره ميليون یک از بيش ـ را داردنباله هايستاره سوم یک ستاره ینا گرانش

 قطرشان که گيردمي قرار داردنباله ستاره صدها اصابت مورد زمين کندمي پيشگویي او. کشاندمي

 .پذیرد صورت 2118 سال آگوست 28 در برخوردها دارد انتظار او. باشدمي متر 811 تا 111
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 از او زیارت از بعد سال 2111 را مسيح بازگشت«  Bible Time»  مؤسسة از استون فيل:  2111 

 ترکوتاه تقریباً مقدس کتاب تقویم چون و زندمي تخمين ميالدي 12 سال در سالگي 12 سن در معبد

 نيبيپيش از تروخيم وضعيت احتماالً. است نموده مشخص را 2111 سال وي است، شمسي تقویم از

. است شده متولد ميالد از قبل سال 7 تا 4( ع)عيسي معتقدند پژوهاندین بيشتر چون. است استون

 .برسد حقيقت به زودتر باید فرد این پيشگویي یعني

 

 :نوشتپي

 www.religioustolerance.org: منبع

 

  

 

1 .The Marian Movement Priests. 

2 .Daniel Dl Maio. 

3 .Tyndale House Publishers. 

4 .Left Behind Prophecy Club. 

5 .Agape Press. 

6 .Haey Harris. 

7 .Gorden Michael Scallion. 

9 .Thomas Chase. 

8 .Warren Jeff. 

 

 .است نداده رخ اتفاقي ظاهراً و شد سپري نيز تاریخ این. 11

 

11 .Lord’s Withesses. 
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  جهان پایان براي معکوس شمارش و پرستانشيطان دجال،:عنوان

  

 انگليسي« داربي جان» نظرات تأثير تحت آمریکایي اسکوفيلد سایري پيش قرن یک از بيش کمي

 پردازانتئوري مبناي انجيل این. است مشهور« جهان پایان انجيل» به اکنون که تنوش انجيلي

 .گرفت قرار آخرالزمان باب در مسيحي صهيونيسم

 جهان پایان انجيل هايپيشگویي از استفاده با« پرستيشيطان» سایت در که مطالبي از بعضي

 :است زیر شرح به آمده،

 

 (Anti Christ) مسيح ضد

 فردي. کندمي زندگي مردم ميان در عادي صورت به مسيح ظهور تا اما است، طانشي فرزند او

ـ  666 عدد او نماد. دارد سن سال 51 تا 31 بين. است سوریه اهل و آراسته، ظاهري با متمول

 اقتصاد در و است ،(EEC) سي.اي.اي اروپا، اقتصادي اتحادیة برجستة عضو. است ـ شيطان سمبل

 .آوردمي دست به مؤثري نقش جهاني سياست و

 یا ایران عراق، سوریه، مصر، کشورهاي از یکي در مدتي اشواقعي چهرة کردن فاش از پيش

 محبوب قدري به و آورد،مي در خویش انحصار به را جهاني اقتصاد. کرد خواهد حکومت یونان

 .پنداشت خواهند مسيح را او بعضي که شودمي

. کندمي خروج نزدیک ايآینده در و. شودمي آماده مسيح با مخالفت براي( دجال) مسيح ضد

 ميان از( مانند اژدها یا صورت دیو) شيطاني ظاهري با. است مشخص و دقيق او خروج زمان

 خواهد خدایي ادعاي اورشليم در و. شودمي مسلط( فلسطين) اسرایيل بر آید،مي بيرون دریاها

 از مسيح ضد حکومت پذیرش. کندمي نثارش قيمت انگر جواهرات و. پرستدمي را شيطان او. کرد
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 شادي و خوشي دنبال به و گذاشته کنار در خود عاقبت از ترس که هاملت دیگر و اسرایيل طرف

 را او حکومت زیرا بود، خواهند عذاب در مردم. زمين مردم مصائب شروع با است برابر هستند،

 .پرستندمي را شيطان و هابت و پذیرفته

 

 خداوند سوي از مایندهن دو

مي اخطار مردم به را بزرگ جنگي آغاز و دهندمي نوید را آمدنش که مسيح ظهور بر گواهاني

 کنندمي دعوت یکتا خداي پرستش به و دارندمي حذر بر پرستيشيطان و بت اندوزي،مال از کنند

 .بنشانند سرکشي و عصيان جاي را خرد و عقل تا

 را مردم و. گشایندمي پدرانشان روي بر را فرزندان قلب و فرزندان وير بر را پدران قلب آنها

 خداي و. ندارد قدرتي هيچ مسيح ضد که کنندمي ثابت آنها. کنندمي آماده مسيح ظهور براي

 .است دروغين

 پرواز بهشت سوي به و. شوندمي متولد مرگ از باز آنها. شوندمي کشته روز 1261 از پس عاقبت و

 .کنندمي

 

 بزرگ هايبدبختي دوران

« بزرگ هايبدبختي دوران» سال هفت این دوم نيمة انجامدمي طول به سال 7 مسيح ضد حکومت

 .است گرفته نام

 حمله اسرایيل به کشورها سایر و روسيه ایران، دوران این در. کندمي پر را جهان فالکت و نفرت و

 .کنندمي

 هاينشانه. کندمي ظهور مسيح سپس و. شوندمي نابود جهان مردم چهارم یک جنگ این در

 زمين وقتي. شودمي آشکار آسمان و زمين در آتشفشان و زلزله طوفان، صاعقه، همچون ظهورش

 در وحشت با کرده ترک را خود مایملک مردم گسلند،مي هم از هاکوه و غرد،مي آسمان لرزد،مي

 .بود خواهند مأمني پي

 

 بدبختي یانپا و آرمگدون نهایي جنگ

 در را دروغين پيامبر و مسيح ضد و. آیندمي فرود آسمان از شگرف نيروي با قدیسانش و مسيح
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مي کشته جهان جمعيت از بسياري. شوندمي تسليم خدا دشمنان. کنندمي نابود آتش از دریایي

 زمين و د،بارمي آسمان خورندمي را مردگان اجساد پرندگان. مانندمي باقي قليلي عدة و شوند

 .شودمي پاک هابدي از

 اسير سال هزار مدت به شيطان و کشد زنجير به را شيطان تا آیدمي زمين به بهشت از ايفرشته

 در زمين هايپادشاهي و. شودمي اجرا خداوند قانون که است صلح هزارة این و. بود خواهد

 .گيردمي قرار مسيح اختيار

 

 (پوکاليپسآ) آخرالزمان براي معکوس شمارش

 داریم قرار آن ميانة در ما و گشته آغاز 2111  سال از که« جهان پایان» پروژة بنديزمان براساس

 یعني اسرایيل و« بابل» ميان دیگر هايسرزمين 2117 سال از پيش تا کنندمي تالش هاصهيونيست

 را« الصخرةقبة»و مسجداالقصي 2117 سال در بتوانند باید آنها. کنند تسخير را« کنوني سوریة»

 .شود پایاني مرحلة وارد آرمگدون جنگ تا. کنند بنا آن محل در را« یهود بزرگ معبد» و تخریب

 آماده هاستمدت بزرگ معبد ساختة پيش قطعات اند،کرده اعالم هایشانسایت در که آنچنان

 . شود نصب مسجداالقصي جاي به زمان ترینسریع در تا شده

 دهند پرورش یهود قوم سمبل عنوان به را مویيسرخ گوسالة اندشده موفق نهمچني هاصهيونيست

 .کند پيدا رسميت جهان در یهود بزرگ دولت ظهور تا کنند قرباني بزرگ معبد در است قرار که

 کار شدن یکسره براي را خود هايفرصت ندارد اجازه کس هيچ که است فشرده چنان زمان اکنون

 .دهد دست از جهان

 داده دست یهودي صهيونيزم همة با مسيحي صيونيزم همة که است محلي بوش دولت هرجا از بيش

 امت) جمعه اهل خونين نبردي در: رسد سرانجام به آخرالزمان پروژة یا آپوکاليپس تا است

 یکشنبه اهل دست به جهان تا کنند نابود را یکدیگر(( ع)موسي امت) شنبه اهل و((  ص)محمّد

 .افتد شوند،مي محسوب نجات اهل مؤمنان مسيحي صهيونيزم زعم به که(( ع)عيسي امت)

 

 پایاني نکتة

 ادبيات با وقتي خاصه. است شده تحریف ظرافت به حقيقت مسيحي صهيونيزم هايپيشگویي در

 هايآموزه تطبيقي مطالعة رواین از. شودمي آشکارتر شود، مقایسه شيعي و اسالمي آخرالزماني
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 آن به ورود که. نمایدمي ضروري هریک تحليل و نقد و مذهبي فرق و ادیان حوزة در جهان پایان

 .طلبدمي دیگر فرصتي

 سخن منجي از اندازه یک به تقریبا دشمن و دوست اینکه است ذکر قابل مختصر این در آنچه اما

 شود،مي گفته تازگي به آنچه و. است افتاده هازبان سر بر کامالً« موعود» حرف و. گویندمي

 که منجي ظهور سنتي عالیم بر عالوه جهان وضع به توجه. نزدیک بسيار زماني. است ظهور نزدیکي

 جهاني امکان» آنها ترینبزرگ که کندمي مشخص را ظهور مدرن هاينشانه آمده، دیني متون در

 در طاتارتبا تکنولوژي رواج لحاظ به کشورها سياسي مرزهاي شدن رنگ کم و ملل و اقوام« شدن

 .شودمي ارزیابي منجي جهاني حکومت بستر عنوان به که است عالم کل

 ما زمانة در که است عالم اشرار دست به جهان شدن قطبي تک و« ظلم جهاني سازماندهي» دیگري

 .نماید جبران راآن تا باید« جهاني عدلي» است بدیهي و افتاده اتفاق

 مسامحه با شاید دارد تعجيل و اصرار خداوندي رام شدن جاري در مسيحي صهيونيم بار این و

 :گفت بتوان

 هايخواهيزیاده پس این از که باشد است، نشده منجي ظهور سبب تاکنون مظلومين دعاي اگر

 .اندازد جلو را موعود ظهور ظالمان

 مسيحي هايصهيونيست چه،. دشمن هوشياري به حداقل باشند هوش به منتظران است شایسته پس

 به را( ص)محمد امت ویژه به هاامت تمام رو این از. بود خواهند جهان وارث متقين که ننددامي

 کار در تا اندگرفته پيش تنزیه و تهذیب راه ظاهراً خود و. اندکرده مبتلي رذایل و فسادها انواع

 .باشند برگزیدگان جزو جهان عاقبت

 و پيامبران هايامت بزرگ غفلت که است آموزعبرت و  عجيب قدر همان دشمني در آنها جدیت

 .نيستند نصيببي ناهوشياري و خبريبي این از که شيعيان حتي

 :است شده نقل( هفتم قرن) عبري ابن الدینمحي از المحرورین تباشير کتاب در اشعار این

 النّصاري مع اليهود إتّحد إذ

 شدند متحد نصارا و یهود که هنگامي

 

 روجالب علي بالحدید طاروا و

 ؛(هواپيماها) هاآهن با کردند پرواز باال بر



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 

 اسيرا االقصي المسجد الضحي و

 شد؛ گرفتار مسجداالقصي و

 

 الفروج ذات مع الحکم صارا و

 شدند؛ حاکم هازن و

 

 سعير لها الخليج في نار و

 شود؛مي ورشعله خليج در آتشي

 

 العلوج مع بالحجاز حکم و

 شود؛مي تپس مردان با حجاز در پادشاهي و

 

 تفني سوف الکواکب الحرب في و

 شوندمي فاني زود ستارگان جنگ در

 

 الخليج زیت مع صمهم عوا

 شود؛مي فاني( نفت) خليج روغن با آنها پایتخت

 

 تفانوا ماجوج و یاجوج و

 شوند؛مي( کشته) فنا مأجوج و یاجوج

 

 هيجي بحارالدم یا صاحوا و

 درآیيد؛ يجانه به خون دریاهاي اي زنندمي فریاد

 

 هياء الدجال العور قل و
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 باش؛ آماده لوچ دجال اي بگو

 

 الخروج الي االوان فقدان

 شده نزدیک خروجت وقت

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  یهود طغيان پایان و آخر قيام:عنوان

  

 :اشاره

 به را آنها تا اندبوده حکيم قرآن متشابه آیات تأویل پي در جویان باطل و دالن بيمار همواره

 حجت زمان هر در خداوند اما برند، کار به نادرستشان عقاید و فاسد آراء توجيه براي خود دلخواه

 آیات. کندمي جلوگيري مردم گمراهي از و نموده، بيان را آیات درست تأویل که دارد معصومي

 دیگر؛ ظاهري را ظاهرش و است ظاهري راآن و دیگر بطني را آن بطن و است يباطن را قرآن

 که حالي عين در. دیگر چيزي به مربوط آخرش و بود خواهد چيزي دربارة اولش ايآیه همانا

 .گذردمي وجه چند بر که است ايپيوسته و متصل سخن

نمي کس هيچ علم، در راسخان و خداوند جز راآن تأویل تعالي، و تبارک خداوند فرمودة مطابق

 .دانيممي راآن ما: اندفرموده باشندمي علم حقيقي راسخان همان که( ع)امت امامان و داند؛

مي( عج)عصر امام شریف وجود با مرتبط که را قرآني آیات مجله، شمارة این از تا ایمشده برآن

تصدیق و آوردندگان ایمان مرةز در که باشد کنيم ارائه محترم خوانندگان حضور به باشند،

 .باشيم بوده حق آیات کنندگان

 

 

 :فرمایدمي متعال خداوند

 وعد جاء فإذا ? کبيراً علوّاً لتعلنّ و مرّتين األرض في لتفسدنّ الکتاب في إسرایيل بني إلي قضينا و

 رددنا ثمّ ? فغوالً م وعداً کان و الدّیار خالل فجاسوا شدید بأس أولي لنا عباداً عليکم بعثنا أوليهما

 1.نفيراً أکثر جعلناکم و بنين و بأموال کم أمددنا و عليهم الکرّة لکم
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 و کرد خواهيد بزرگي فساد زمين در بار دو شما البته که دادیم خبر کتاب در اسرایيلبني به و

 نبندگا رسد فرا انتقام نخستين نوبت هرگاه پس ?داشت خواهيد ايظالمانه سخت سرکشي و تسلّط

 جستجو نيز را هایتانخانه درون که آنجا تا برانگيخت خواهيم شما بر را خویش جنگجوي سخت

 و اموال وسيلة به و دهيم سلطه برآنان را شما دیگر بار سپس ? بود خواهد حتمي وعدة این و کنند

 .سازیم بيشتر را تان( افراد) تعداد و نمائيم مدد فرزندان

 کتاب در اسرایيلبني به تعالي خداي قول این دربارة که است روایت( ع)صادق امام حضرت از

 بن علي کشتن یکي: فرمودند. کرد خواهيد بزرگي فساد زمين در بار دو شما البتّه که دادیم خبر

 خواهيد ايظالمانه سخت سرکشي و تسلّط و) ،(ع)حسن امام به زدن ضربت دوم و( ع)طالبابي

 پس( فرارسد انتقام نخستين نوبت هرگاه پس) است( ع)حسين امام شدن کشته: فرمود( داشت

 را خویش جنگجوي سخت بندگان) فرارسد( ع)حسين براي خونخواهي و گرفتن یاري موعد چون

 که هستند قومي( کنند جستجو نيز را هایتانخانه درون که آنجا تا برانگيخت خواهيم شما بر

 آل از خوني( مسئول) هيچ که نگيزد،ابرمي( ع)قائم حضرت قيام از پيش را آنان خداوند

 آمدن: یعني( بود خواهد حتمي وعدة این و) بکشند، را او اینکه جز نگذارند باقي( ص)محمد

 امام خروج( دهيم سلطه آنان بر را شما دیگر بار سپس) ،(است حتمي ايوعده( )ع)قائم حضرت

 رو دو که زرّیني خودهايهکال حاليکه در( رجعت زمان در) اصحابش از تن هفتاد با( ع)حسين

 که آنجا تا شده، خارج که است حسين این: برسانند بمردم کنندگاني اعالم و دارند سر بر دارد

 قائم حجّت اوست و نيست، شيطان و دّجال او که بدانند و نکنند او دربارة تردید و شکّ  هيچ مؤمنان

 شيعيان لدهاي در است( ع)حسين همان حضرت آن اینکه به معرفت چون و شما ميان در( حق به)

 و کفن و دهدمي غسل را جناب آن که کسي و رسد،مي فرا مرگ را حجّت حضرت یافت، استقرار

 امام و وصيّ  جز و بود، خواهد(( ع)علي بن) حسين همان سپاردمي خاک به و کندمي حنوط

 2.نشود وصي( دفن و کفن کار) متصدّي هيچکس

 دست به را امورشان زمام( ع)حسين امام سپس: گویدمي حدیث، ویانرا از یکي از نقل به عياشي،

 3.افتدمي هایشچشم روي بر ابروهایش که آنجا تا گيردمي

 

 :هانوشتپي

 سيدمهدي ترجمة بحراني، حسيني هاشم سيد قرآن، در( عج)مهدي حضرت سيماي: از برگرفته ?
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 .قزویني حائري

 .4ـ6هايآیه ،(17) اسراء سورة. 1

 روایت این از هایيبخش همچنين. 251 ص کافي، روضة اسحاق، بن یعقوب محمدبن الکيني،. 2

 عياشي، تفسير ؛64 و 62 ص الزیارات، کامل محمد، جعفربن قولویه،: است آمده نيز منابع این در

 .291 ص ،2 ج

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  آمریکا ناگفتة و پنهان تاریخ:عنوان

  

 «گريجاسوسي و امریکا بنيانگذاران»

 

 

 

 :اشاره 

 و هرج ناامني، روند در آمریکا، یعني قدرت، تکاثر شيطاني کانون طلبيبرتري با امروز، جهان

 از بيش روز هر کانون، این. است جنگل یک به شدن تبدیل حال در و گرفته قرار قانونيبي و مرج

 قرار و خود از جهاني جامعة تمکين و اطاعت نسبت، همان به و خود جایگاه توضيح خواستار پيش

 است، جهاني نوین نظم قوم این دکترین. باشدمي خویش محور خود چرخة مدار در آنها گرفتن

 کند،مي تعقيب ار جهان کل بر حاکميت نهایي هدف و باشد،مي مقدس کتاب از گرفته نشأت که

 .داندمي« برگزیده ملت» حق را جهان ادارة که جهت بدین

 چالش به را اهلل ربوبيت و عبودیت که است شيطاني قدرت ترینبزرگ حاضر، حال در آمریکا

 پروژة دنبال به آمریکا، فعلي حاکمة هيأت. خواندمي« خود از اطاعت» به را مردم و است، کشيده

 نداشته الهي ايچهره وجه هيچ به که مسيحي. است مسيح فرود و بازگشت ايبر جهان سازيزمينه

 به نسبت آن تاریخي نفرت و کينه که قومي! آمد خواهد یهود قوم سروريِ و آقایي براي صرفاً  و

 .است نيافته پایان هرگز اسالم و مسيحيت
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 به معروف اکتار، عدنان ترک، نویسندة شناختي یهود مهم اثر از بخشي اصل در مطالب، سلسله این

 تحولي مجموعه، این هايبخش دیگر انتشار که است باور این بر آن نویسنده. است« یحيي هارون»

 نقاط دیگر در آن توسط شده ایجاد امواج و غرب تاریخ از تلقي و فهم در را اصالحگر و جدي

 .خوانيممي آنرا اول قسمت اکنون. داشت خواهد پي در جهان،

 

 آمریکا به یهودیان توسط گريمانيماسو ورود

 وجود به آمریکا در را هاکلني اولين که نهادند بنا هایيپيوریتان همان را امروز آمریکاي اساس

 به آمریکا فرهنگ ثقل مرکز در گري یهودي به را خود شيفتگي هم، راه این از هاپيوریتان. آوردند

 .آوردند در نمایش

 حاکميت براي راهي یافتن پي در دیرباز از که یهودي دمدارانسر براي جریاني چنين شک بدون

 یک عنوان به آمریکا شناختي، جامعه حيث از و آمد مي شمار به مغتنمي بسيار فرصت بودند دنيا بر

 شرایط به یهودیان حال، عين در اما. بود توسعه حال در تمام، سرعت با یهودیان، از متحد جامعة

 با راستا هم ابزارهاي از برخي آمریکا، بر دایم نظارت منظور به و هنکرد بسنده شناختي جامعه

 هايتشکل ابزارها، این رأس در. کردند منتقل« جدید دنياي» به« قدیم دنياي» از را خود اهداف

 رقم را تاریخي اتحادي یهودیان با کاتوليک، کليساي عليه اروپا در که داشت قرار گري ماسوني

 .بودند زده

 یهودي دائرةالمعارف در. کردند منتقل« جدید دنياي» به کامل طور به را گري ماسوني یهودیان،

 : است آمده 1«فراماسونري» عنوان ذیل

 در. شود مي دیده نيز گري ماسوني بنيانگذاران ميان در یهودیان از بسياري نام آمریکا، کلني در

 .شد آمریکا وارد یهودیان توسط گري ماسوني بار، اولين حقيقت،

 نام به یهودي فردي توسط 3آیلند راود در 2«نيوپورت» ماسوني لژ 1659 سال در بار اولين براي

 1734 سال در که 5«ساوانا» ماسوني لژ بنيانگذاران از نفر چهار. شد تأسيس 4«کامپانال مرداخاي»

 هک بود کسي 6«هایس مایکل موسس» نام به دیگري یهودي. بودند یهودي شد، گذاشته بنيان

 ماسوني ارشد ناظر عنوان به 1769 سال در وي. آورد ارمغان به آمریکا براي را« ریتيني اسکاج»

 را 7«دیوید کينگ» لژ« نيوپورت» در 1791 سال در هایس. شد انتخاب آمریکا شمال در گري

 مقام 1782 تا 1799 هايسال طي و کرد منتقل نيوپورت به 1791 سال در را لژ این او. کرد تأسيس
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 دیوید» بزرگ لژ بنيانگذاران رأس در. گرفت عهده بر را« ماساچوست» بزرگ لژ اعظمي استاد

 سمت 1918 تا 1912 سال از که شود مي دیده 9«سيکساس موسس» نام به دیگري یهودي« آیلند

 سمت به« بوش سولومون» نام به دیگري یهودي او، با زمانهم. داشت عهده بر را لژ این استادي

 در 1971 سال در که 8«سوپالیم» لژ در همچنين یهودیان. شد منصوب« پنسيلوانيا» لژ شدار ناظر

 قابل بسيار نفوذ است، برخوردار آمریکا تاریخ در مهمي جایگاه از و شد، تأسيس پنسيلوانيا شهر

 .داشتند توجهي

 چشم به آمریکا گري ماسوني تاریخ شاخص هاي چهره سياهة در آنها نام که یهودیاني دیگر

 :از عبارتند خورد، مي

 11.«سولومون کينگ» لژ بنيانگذاران از یکي: 11داکوستا ایزاک ?

 .شد انتخاب ویرجينيا منطقه ارشد ناظر عنوان به 1791 سال در: 12فورست آبراهام ?

 .«چارلستون» سپس و« مریلند» لژهاي ارشد ناظر: 13مایرز ژوزف ?

 لژهاي آیين و شعایر با متناسب نيز چارلستون در جنوبي کاروليناي بزرگ کنيسة اختتامية مراسم

 بعد هايسال در آمریکایي لژهاي در استفاده مورد یهودي هاينام. بود شده برگزار گري ماسوني

ویژگي و( آمریکا در یهودیان قدرتمند هايالبي از یکي) 14«بریث بنایي». کند مي توجه جلب هم

. است شده برگرفته ماسوني تجربيات از شک بدون آن شعائر زا دیگر بسياري و نهانداري و هایش

 .کرد مي تعقيب را ماسوني جمعيت اهداف سان به اهدافي یهودي، جامعة داخل در بریث بنایي

 کسوتانپيش بود؛ مغرضانه و معني با کامالً اقدامي آمریکا، به یهودیان توسط گري ماسوني ورود

 منتقل جدید دنياي به بودند، بسته اروپا در گريماسوني با که را اتحادي عقد همان یهودي،

 جنگي به ورود راستاي در اروپا، در هاماسون و یهودیان اتحاد که تفاوت این با ولي کردند،

 در آنکه حال داشت، قرار کاتوليک کليساي آنها رأس در که بود مشترکي دشمنان عليه درازمدت،

 آنها که بودند، پوستانسرخ احتمالي، دشمن تنها و. تنداش خارجي وجود دشمني، چنين آمریکا

 همانند آمریکا در هاماسون با یهودیان اتحاد تنها نه که بود دليل همين به. بودند شده عام قتل نيز

 متحدان و یهودیان توسط نوین، نظامي ایجاد به بلکه نشد، حاکم نظام براندازي به منجر اروپا،

 .شد منجر هاماسون یعني آنها تاریخي

  

 دنيا کاباالیي و ماسوني جمهوري آمریکا،
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 سوق سمتي به را متحده ایاالت آمریکا، در گريماسوني گسترش از حمایت در یهودیان گاميپيش

 خود، کتاب در آمریکایي مورخ 15«هيرونيموس رابرت». شود دنيا ماسون کشور اولين که داد

 توجهي جالب اطالعات آمریکا، ایجاد براي هاماسون پنهان نقش دربارة ،16آمریکا پنهان مقدرات

 :کند مي ارایه را

 نام روشنگري و( گرایي) خرد عصر عنوان به 19 و 17 هايقرن از ما، معاصر نگارانتاریخ    

 اثبات راستاي در ذهني و تئوریک هايفعاليت تمام دوره، این در که کنند مي اذعان و برند مي

 همسایگي در و ترطرف آن کمي آنکه حال. است شده گرفته کار به« جهان علمي منديقانون»

 کاباال، به و داشتند واراشراقي و گرایانهباطني هايگرایش بيشتر آمریکا بنيانگذاران آنها

 بنيانگذاران مندي عالقه این آیا. کردند مي شدیدي عالقة اظهار 19بيني طالع و 17سيمياگري

 نيست؟ توجه جالب یهودي، گرایينهان خاستگاه و منبع به آمریکا

 خوب نبودند؟ کاباالئيسيت خود، افراد، این آیا داشتند؟ ارتباطي چه کاباال با آمریکا، بنيانگذاران

. باشد یهودي یک خود گيرنده الهام شخص نيست الزم کاباال از گرفتن الهام براي بدانيم است

 رأس در و نيستند وابسته کاباال با مرتبط یهودیان و کاباال به که دید توان مي را هاتشکل از بعضي

 آمریکا بنيانگذاران ارتباط نحوه به توان مي جا همين از. برد نام هاماسون از توان مي هاتشکل این

 و داشتند« استادي» مقام آنها بيشتر و بوده ماسون همگي آمریکا بنيانگذاران تمام. برد پي کاباال با

 بود؛ گريماسوني از دیگري نسخة خود که بودند هم« صليب - گل سازمان» عضو زمانهم طور به

 18«ایلوميناتي» نام به دیگري ماسوني تشکيالت به که شوند مي دیده هم کساني آنها ميان در

 باطن مورخ نفر پنجاه به قریب از هيرونيموس، رابرت هاي نوشته در. بودند وابسته( گري اشراقي)

 .اند بوده ماسون همگي که شود مي برده نام اند، بوده مرتبط آمریکا انبنيانگذار با که گراي

 سازمان عضو 23«آدامز» و 22«فرانکلين» 21،«جفرسون» 21،«واشينگتن» آمریکا بنيانگذار چهار

 سازمان عضو زمانهم آدامز و فرانکلين جفرسون، یعني آنها از تن سه و. بودند صليب،ـ  گل

 .ودندب نيز ایلوميناتي ماسوني

 یک صرفاً 24،«الفایته» ژنرال آمریکا، استقالل جنگ فرانسوي مدافع و واشينگتن جرج رابطة

 عين در واشينگتن جرج. داشتند عضویت لژ یک در زمانهم دو هر بلکه نبود، نزدیک دوستي رابطة

 در شده منعقد هايهمایش در منظم طور به داشت، عهده بر را استقالل جنگ رهبري که حال

 و بود شده برگزیده 25«استقالل» بزرگ لژ اعظم استاد عنوان به وي. کرد مي شرکت نظامي ژهايل
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 .شد داده نام تغيير واشينگتن الکساندر لژ به او یادبود به. 1915 سال در لژ این سبب، همين به

 استقالل اعالمية امضاکنندة 56 از نفر 51 شده تصریح گرادرون هايجریان مورخان آثار در

. آمدند مي هم گرد نظامي لژهاي در و اند بوده ماسون آمریکا ارتش افسران از بسياري و آمریکا

 :نویسد مي باره این در است، ماسون یک نيز خود که الفایته، ژنرال

 محول اي وظيفه ماسون غير افسران به قلبي رضایت با و دل صميم از گاه هيچ واشينگتن، جورج

 .داشتند هم با پنهاني ارتباط یک که بودند برادراني او، به نزدیک و طرافا افسران اصوالً و نکرد

. داشت واشينگتن با مشابهي وضع آمریکا، بنيانگذاران از دیگر یکي عنوان به فرانکلين، بنيامين

 یک خود براي که دانند مي خودش زمان آمریکایي ماسون ترینبزرگ را او گري،ماسوني مورخان

 چنين علت این به و بوده داده تشکيل 26«چرمي بندپيش باشگاه» نام به فيمخ ماسوني انجمن

. کردند مي استفاده چرمي بندهايپيش از هاماسون دوره، آن در که بود کرده انتخاب را نامي

 سراغ به فرانسه به سفر از پس بالفاصله سياسي، اتحاد یک تحقق منظور به 1776 سال در فرانکلين

 و 27«خواهر 8 لژ» پذیري عضو مراسم در هم 1779 سال در. رفت آنجا يفراموسونر لژهاي

 با لژ این بر عالوه وي. شد انتخاب لژ این استاد عنوان به نيز بعد سال در و داشت حضور29«ولتایر»

 نيز 31«صميمي دوستان» و 28(المقدس بيت) اورشليم« جان سنت» مانند دیگر فرانسوي لژ هر

 استفادة فرانسه ـ آمریکا اتحاد بناي در فرانسویان با شده برقرار روابط از او. کرد برقرار رابطه

 دوجانبه مذاکرات و دیپلماتيک روابط پيشبرد مبناي را ماسوني قواعد و اصول و برد فراوان

. کرد امضا را آمریکا گذاري پایه سند که بود کساني از دیگر یکي جفرسون توماس. بود قرارداده

 شک بدون جفرسون که است آمده شده، منتشر 1861 سال در که 31گري اسونيم مقدس کتاب در

 را مهمي دالیل هم صليبـ  گل سازمان کارشناس 32«ليوز اسپنسر». است بوده فعال ماسون یک

 جفرسون نامة در که عجيب اشارات بعضي به و کرده ارایه سازمان این در جفرسون عضویت دربارة

 که شده استفاده کنایه و رمز نوعي از اشارات این در. دهد مي نشان يا ویژه توجه شود، مي دیده

 .شود مي دیده صليب ـ گل سازمان هاي نوشته در

 استقالل جنگ در. است بوده صميمانه و چشمگير بسيار یهودیان، و آمریکا بنيانگذاران ميان روابط

 سرزمين» را آمریکا اینکه به توجه با و کردند همراهي را واشينگتن جرج زیادي یهودیان آمریکا،

 حييم». آوردند عمل به توجهي قابل مالي هايحمایت آن استقالل از خواندند، مي خود« موعود

 نظامي اردوي 34موریس رابرت و بود بزرگ ماسون یک که بزرگ بانکدار اولين 33«سولومون
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 را یهودیان ویژة قدهايتف و صميمانه روابط این. نمودند خود مالي هايحمایت غرق را واشينگتن

 .کرد مشاهده وفور به توان مي هم جنگ از پس

 و« داود شاه لژ» در یهودیان کرد، مي بازدید 35نيوپورت از واشينگتن که هنگامي 1791 سال در

 جمهوري اولين که بود شکل بدین و. آوردند عمل به شایاني استقبال وي از ماسوني آیين با مطابق

 که پيوریتاني فرهنگ از هایي شالوده بر هاماسون و یهودیان همکاري اب کاباالیي و ماسوني

 با بحثمان مورد یهودي - ماسوني پيوند. شد نهاده بنا آمد، مي شمار به آن دستاورد ترین طبيعي

 .کرد اعالم دنيا تمام به را خود بزرگ موفقيت آمریکا، استقالل

  

 برگزیده قوم سکوالر  نوین نظام: آمریکا هاياسکناس روي کاباالیي رموز 

 طرف دو در. شود مي دیده برانگيزي تأمل بسيار تصاویر آمریکا، دالري یک هاياسکناس روي بر 

 شده رسم تصویري آنها از کدام هر در که خورد مي چشم به جداگانه دایرة دو هااسکناس این

 یک دیگرش پنجه با و تير چند خود پنجة یک با که است عقابي نماد تصاویر، این از یکي. است

 دوم دایرة درون. است شده کشيده عقاب این سر باالي در ستاره چند و است گرفته را زیتون شاخة

 این کرد قبول توان نمي هرگز. شود مي مشاهده چشمي زیر در شکل مخروطي هرمي تصویر

 تنها شده یاد تصاویر کهاین بر مضاف. باشند گرفته قرار هم کنار در اتفاقي طور به نمادها و تصاویر

 و متحده ایاالت بزرگ نشان عنوان به عالیم این جا همه در و اند نشده ترسيم هااسکناس روي بر

 .شوند مي شناخته آمریکا رسمي سمبل

 به ویژگي، دو این و. است دنيا ماسوني و کاباالیي جمهوري اولين آمریکا، دیدیم که طور همان

 خود دکتري رسالة در که 36هيرونيموس رابرت. است یافته نعکاسا آمریکا بزرگ نشان در خوبي

 روانشناسي با آن ارتباط و آمریکا بزرگ نشان اسرارآميز نقاط تاریخي تحليل»: عنوان با که

 متذکر را مهمي موارد 37«آمریکا مرموز تقدیر»: عنوان ذیل نشان، این دربارة« اومانيستي

 .شود مي

 مرکب اي کميته سنا 1776 سال ژوئية چهارم در: دارد توجهي جالب و تأمل قابل داستان نشان این

 این. کند مي آمریکا نشان طراحي مأمور را آدامز جان و جفرسون توماس فرانکلين، بنيامين از

 ترسيم را آمریکا نشان اولين تا گيرد مي کار به را 39سيميتر دو ایوژنه پيره نام به نقاشي کميته

 تصویر رویش یک در کرد مي ایفا را اي عمده نقش آن  طراحي در نکلينفرا که نشاني. کنند
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 دیده مطمئن، خاکي بر نهادن گام و دریا از نجات از پس اسرایيل بني همراه به( ع)موسي حضرت

 به خود دست با شوند، مي غرق آن در فرعون لشکریان که حالي در( ع)موسي حضرت. شود مي

 .تابد مي( ع)موسي حضرت به شده، ساطع ابرها از که مقدسي شآت روشنایي. کند مي اشاره آنها

 دیده اسرایيل بني قوم آن، طرف یک در. بود جالب بسيار نيز جفرسون توسط شده طراحي طرح 

. شوند مي همراهي آتش از ستوني با شبانگاه در و سرشان، باالي ابر پاره یک با روز در که شود مي

 البته صد و بود؛« اسرایيل بني قوم» دربارة متحده ایاالت هايماسون شدة عرضه طرح دو، هر این

 که است رسالتي و هویت بيانگر سمبلي چنين انتخاب. است نبوده تصادفي و اتفاقي امر این که

 هايپيوریتان و شده آغاز کلمب کریستف توسط آن از پيش و بودند گردیده تعيين آمریکا براي

 این طرح هردو پيام. شد تحکيم و تثبيت گري ماسوني با نهایت در و دادند، اش ادامه یهود هواخواه

 به متعلق شده، کشف سزمين. «اند گذاشته قدم مطمئني سرزمين به اسرایيل فرزندان» که بود

 .آورد خواهد ارمغان به را یافتگي توسعه و پيشرفت آنها براي و آنهاست

 1777 سال ژانویة در را آنها نپذیرفتن ته،کمي این طرح دو هر حد از بيش صراحت دليل به کنگره

 نتيجة هم باز که شد کار این انجام مأمور دیگري کميتة بعد سال سه و کرد اعالم رسمي طور به

 که کردند، واگذار 1792 مه در سوم کميتة به را نشان تعيين مأموریت لذا و نيامد دست به مطلوبي

 برده بهره یهودي نمادهاي از کمتري وضوح با که است کميته همين کار محصول آمریکا فعلي نشان

 پر پنج ترکوچک هاي ستاره صهيون، پر شش ستارة جاي به عقاب سر باالي در که ترتيب بدین. است

ـ  یهودي نشان نيز، آمریکا دالري یک دیگر روي در. است شده کشيده( پر شش ستارة قالب در)

 .اند دهکر منقش را« مثلث در شده تعبيه چشم» ماسوني

. شد تأیيد متعددي کارشناسان توسط بعدها آمریکا نشان در موجود کاباالیي ـ ماسوني آثار

 :گوید مي 38«نورتون» پروفسور

 .دارد وجود واضحي بسيار فراماسوني اشاره یک نشان، پشت در

 ريبسيا. شد تأیيد 41«فاستر پاول»: نظير محققاني و دانشگاهي مطرح هاي چهره سوي از نظر این

 ماسوني سازمان عالیم از نشان دیگر طرف که کنند مي اذعان گريباطني به وابسته نویسندگان از

 این هاي چهره ترین سرشناس از یکي. است گرفته نشأت( گري اشراقي) وایلوميناتي صليبـ  گل

 :گوید مي 41«ویکوف» مجموعه،

 .42گرایينهان و گري ونيماس از مرکب نشاني. است گريماسوني از بازتابي آمریکا نشان
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 هر ضرب درخواست پيشنهادي طي جمهور، ریيس سابق معاون 43«واليس.آ هنري» 1834 سال در

 را وي پيشنهاد« روزولت» وقت جمهور رئيس و کند مي آمریکایي هاي سکه روي بر را نشان دو

 هم که اینجاست جالب. شود مي ضرب آمریکا هاي سکه روي بر نمادها این پس، آن از و پذیرد مي

 .اند بوده ماسون دو هر روزولت هم و واليس

 رویين طرف در. هستند اهميت با بسيار هم آمریکا نشان روي بر شده نوشته التين هايعبارت

 که است لقبي یادآور که اند گنجانده عقاب دهان در را 44«همه ميان در نظير بي» عبارت نشان،

 .است داده یهودیان به« برگزیده قوم» بيرتع از استفاده با( تورات) عتيق عهد

 :از عبارتند کند، مي توجه جلب بيشتر مثلث درون چشم باالي و پایين در که هایيعبارت

« سکلورُم» التين کلمة دوم معني اگر 46.«قرن جدید نظام» و 45«است شده آغاز آنچه پایان»

(Seclorum )مفهوم بگذاریم« قرن» مفهوم يجا به باشد، مي( دیني غير) سکوالر همان که را 

 .«سکوالر جدید نظام... شده آغاز آنچه پایان»: شود مي هم تر جالب عبارت

 وظيفة دهد، مي را آن نوید عبارات این و اند، نهاده بنا را سکوالر جدید نظام که کساني همان گویا

 کميتة دو با مقایسه در کمتري بيان صراحت با تا نمودند، واگذار سوم کميتة به را نشان این تهية

 .بکشند تصویر به نمادها قالب در را حقایق پيشين،

 

 :هانوشتپي

1 .Free,aspmary. 

2 .New port. 

3 .Rhode Island. 

4 .Mordecai campanall. 

5 .Savannah. 

6 .Moses Michael Hays. 

7 .King David Loge. 

9 .Moses Sexias. 

8 .Sublime. 

11 .Isaac da costa. 
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11 .King Solomon. 

12 .Abraham forst. 

13 .Joseph Mayers. 

14 .Binai Brith. 

15 .Robert Hieronimus. 

16 .America’s secret Destiny. 

17 .Mistisizm. 

19 .Astrology. 

18 .Illuminati. 

21 .Washington. 

21 .Jeferson. 

22 .Franklin. 

23 .Adams. 

24 .General Lafayette. 

25 .Independent Grand Loge. 

26 .Leathe Apron club. 

27 .Nine sisters. 

29 Voltaire. 

28 .Saint Jean de Jersalem. 

31 .Loge des Amis. 

31 .Masonic Bible. 

32 .Dr. Spencer Lewis. 

33 .Hayim Solomon. 

34 .Robert Morris. 

35 .New port. 

36 .Robert Hieoonimus. 
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37 .America’s Secret Destiny. 

39 .Pierre Eugene Du Simitiere. 

38 .Prof.Norton. 

41 .Paul foster. 

41 .Wyckoff. 

42 .Occultism. 

43 .Henry A.Wallace. 

44 .E.Pluribus Unum. 

45 .Annuit Coeptis. 

46 .Novus ordo Seclorum. 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  شيطان دست:عنوان

  

 سوي از جهاني عالمت این. است شيطان حکومت معني به( ایتاليایي در کرنوتي یا) شيطان دست

 به شيطاني نيروهاي هب وفاداري اظهار براي ،«متال هوي» هايگروه و مشهور افراد سياستمداران،

 .است« شيطان سالم» معناي به بصري عالمت و رودمي کار

 .است زیر هايعکس موضوع این گواه. است آشنا بسيار کلينتون و بوش براي شيطان دست
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 2115 سال ژوئية 21 در جمهوري ریاست  دوم دورة آغاز هنگام در دو هر بوش جرج و بوش لورا

 .بردند کار به را عالمت این

 فوتبال تيم هوداران نشان را سرّي و عجيب عالمت این کنندمي تالش بيهوده، ها،رسانه صاحبان

 .دهند جلوه« تگزاس النگهورن»

 عالمت این. است شده برداري عکس و مشاهده جهان سراسر در شيطان دست. نيست اینگونه خير،

 پل» ،«ویليام پرنس» ،«تيلور اليزابت» ،«برلوسکوني سيلویو» ،«کلينتون بيل» ،«بوش جرج» را

 به دیگران بسياري و« ناوارو دیو» ،«دروف استفان» ،«لواین آوریل» ،«ازي» ،«متاليکا» ،«مکارتني

 .اندبرده کار

 .نيستند تگزاس فوتبال تيم هواداران وجه هيچ به آنها

 

 جلد روي بر بود فتهگر را ژست این که حالي در کومو، ماریو نيویورک، سابق فرماندار عکس

 .است شده داده نمایش« هافمن مایکل» نوشتة« رواني جنگ و سري هايانجمن» عنوان

 .باشدمي جهاني سرّي عالمت یک و شاخدار خداي نشان شيطان، دست

قرن ماسوني، دادن دست یا( آسمان سمت به دست گرفتن) ي«ماسون» نشان مانند عالمت این

 .رودمي کار به که هاست

 .باشد متحده ایاالت در مفاهيمش و عالمت مروج بوش جرج است کنمم

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

 ! درآورد هم را آمریکایي کليساهاي داد اسرایيل رژیم:عنوان

  

 :اشاره

 و تيتيآي صنایع موتوروال، کاترپيالر، هايمنا با آمریکایي شرکت 4 آمریکا کليساهاي از برخي

 نظامي تجهيزات و تکنولوژي تأمين توقف عدم صورت در که اندکرده تهدید را تکنانوجيز یونایتد

 و فلسطين اراضي اشغال در تا کرد خواهند خارج هاشرکت این از را خود سرمایه اسرایيل براي

( Persbyterian)« بترین پرس» کليساي توسط اعابد این. نباشند شریک آنها هايخانه تخریب
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 آمریکا، اسقفي کليساي« متدیست» کليساي و شد آغاز(  Church U.S.A)«  چرچ اي اس، یو،»

 مشابهي تهدید و کردند همراهي را آنها انجيلي کليساي مشورتي شوراي و کليساها جهاني شوراي

 هايالبي و یهودي هايگروه منفي اکنشو با اقدام این که دادند ارائه شرکت 4 این عليه را

 .شد مواجه اسرایيل طرفدار

 در کليساها ملي شوراي کل دبير« ادگار باب» با خصوص این در مرزي برون انگليسي رادیو

 .خوانيدمي آنرا مشروح که است کرده وگوگفت نيویورک

 

 تجهيزات و تکنولوژي که شرکتي 4 از را خود سرمایة گرفتند تصميم آمریکایي کليساهاي چرا ?

 مخالف اسرایيل هايسياست کدام با آنها کنند؟ خارج دهند،مي قرار اسرایيل اختيار در نظامي

 هستند؟

 از را خود نگراني پيش هامدت از بترین پرس کليساي جمله من آمریکایي، کليساي چندین ?

 .بودند کرده ابراز اسرایيل از آمریکایي هايشرکت از برخي حمایت

 قرار اسرایيل اختيار در را نظامي تجهيزات و تکنولوژي آمریکایي، شرکت 4 معتقدند کليساها ینا

مي قرار استفاده مورد فلسطيني گناهبي شهروندان کشتن و هاخانه تخریب براي که دهندمي

 .گيرند

 رهايکا راه و بود بررسي حال در ارشد مقامات توسط کليساها در گذشته سال یک از مسئله این

 تا کنند خارج هاشرکت این از را خود سرمایه گرفتند تصميم اینکه تا کردندمي بررسي را مختلف

 تمامي از را خود سرمایه اینکه جاي به و کند پيدا خاتمه اشغالي فلسطين در خشونت که زماني

 حاضر حال در را شرکت 4 تنها گرفتند تصميم کنند خارج دارند، رابطه اسرایيل با که هایيشرکت

 .بدهند قرار خود ليست در

 

 تجهيزات و تکنولوژي تأمين از تا کرد خواهند استفاده هم دیگري فشار ابزارهاي از کليساها آیا ?

 کنند؟ جلوگيري شرکت 4 این توسط اسرائيل به نظامي

 دمور نهایي راهکار عنوان به سرمایه خروج که گرفت قرار بررسي مورد زیادي راهکارهاي البته ?

 این بر عالوه. بروند پيش راهکار این اعمال با دارند قصد کليساها فعالً  و گرفت قرار تأیيد

 که کنيم متوجه را آنها خواستيم ما و است شده برگزار هاشرکت این از برخي با نيز مذاکراتي
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 در خشونت ادامة نگران همگي مسلمانان، تا گرفته هامسيحي و یهودیان از مذهبي، مختلف جوامع

 مقامات گيريپي با و فلسطين جدید رهبري با که اميدواریم و. هستند فلسطين اشغالي مناطق

 هاخشونت افزایش جاي به و شود آغاز ترسریع هرچه اشغالي مناطق از نشينيعقب آمریکایي

 واقع در اقدام این البته. شود ایجاد فلسطين مستقل کشور و باشيم منطقه شدن آرام شاهد

 ابراز فلسطين در هاخشونت ادامة از را خود نگراني اینکه براي بوش دولت به هست هم هشداري

 .کنيم

 

 آمریکا کليساهاي اقدام به نسبت اسرایيل طرفدار هايالبي و یهودي هايگروه العملعکس ?

 است؟ بوده چگونه

 در درگيري و ونتخش توقف خواستار که یهودیاني از دسته آن ایم،بوده واکنش نوع دو شاهد ما ?

 خاورميانه منطقة در امنيت و صلح براي راهکاري عنوان به اقدام این از هستند، اشغالي مناطق

 هيأتي که شد قرار شد، برگزار مسيحيان و روميانه یهودیان بين که مذاکراتي با و کردند استقبال

 و یهودي سياستمداران با و کنند سفر خاورميانه منطقة به سپتامبر ماه در گروه دو از مرکب

 و کنند مذاکره و دیدار فلسطين سياسي و مذهبي مقامات همچنين و اسرایيل در مذهبي مؤسسات

 وقایع از و کنند سفر منطقه به هستند حاضر یهودي رهبران از برخي که است خوشحالي جاي این

 مذاکره درگيري رفط دو رهبران با مستقيم طور به امنيت و صلح ایجاد براي و شوند مطلع منطقه

 .کنند

 حتي و داشتند آمریکایي کليساهاي اقدام به نسبت تندي واکنش نيز یهودیان از برخي ولي

 .کردند قلمداد ستيزي یهودي اقدام یک را اقدام این آنها از تعدادي

 در خشونت توقف براي آمریکایي کليساهاي اقدام که شوند متوجه یهودیان این که اميدواریم ما

 .نيست ستيزي یهودي خاورميانه منطقة

 

 با نزدیکي روابط سنتي طوربه قبل هامدت از آمریکا در پروتستان کليساي و یهودیان جامعة ?

 گروه دو این بين روابط در را خألي تواندمي آمریکا کليساهاي اقدام این آیا. اندداشته یکدیگر

 آورد؟ بوجود

 براي و بودند نزدیک متحد دو سرد، جنگ ،1861 دهة در پروتستان کليساهاي و یهودیان جامعة ?
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 .داشتند یکدیگر با 1891 و 1871 دهة در نزدیکي بسيار هايهمکاري فقر، کردن کن ریشه

 دو این بين هايهمکاري 2111 سال از پس یعني جدید دهة در خصوص به و 1881 دهة اواخر در

 .گرایيد سردي به آنها روابط و شد کمتر گروه

 و هامسيحي بين کلي طور به بلکه نبود، مذهبي خاص گروه دو این بين فقط رابطه سردي البته

 خشونت افزایش آن دالیل از یکي و شد کمتر آنها بين روابط و آمد وجود به هایيتنش یهودیان

 .کردندمي حمایت اسرایيل از یهودیان از بسياري که چرا. است خاورميانه منطقة در

 هايپل که اندکرده سعي گروه دو طرف این به گذشته ماه شش از که ستا خوشحالي جاي ولي

 با که باشند داشته مسائلي خصوص در مثمرثمر مذاکرات و کنند تقویت را خودشان بين ارتباطي

 .دارند نظر اختالف یکدیگر

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  آمریکا درانتخابات صهيونيستي البي تأثير بررسي:عنوان

  

 

 ساخت بر تأثيرگذاري در قدرتش و متحده ایاالت در صهيونيستي یهودي البي قدرت سر بر تقریباً 

 اینکه با دارد، وجود نظر اتفاق پژوهشگران و محققان ميان تصميمات اتخاذ و امنيت و ثبات

 زده تخمين روي هر به. اندکرده نيز بسيار هايگویيگزافه زمينه این که دارد وجود نيز تحقيقاتي

 از درصد2 دیگر عبارت به. باشند نفر ميليون 5/9 تا 5/5 حدود آمریکا در یهودیان شود،مي

 به 21 قرن اوایل و 18 قرن اواخر در آنها اکثر و دهندمي تشکيل انیهودی را متحده ایاالت جمعيت

 الیيک، هايگروه به خود یهود. هستند اروپایي اشکنازي یهودیان از و کرده مهاجرت متحده ایاالت

 داخلي قضایاي و مسائل از بسياري مورد در که شوندمي تقسيم اصولگرا و کارمحافظه طلب، اصالح

 جامعة در جذب و حل باالي ميانگين از همچنين. دارند یکدیگر با متفاوتي يهادیدگاه آمریکا

 حال در سرعت به ایشان ميان در غيریهود با مختلط ازدواج پدیدة و باشندمي برخوردار آمریکا

 تشکيل مختلط هايازدواج را یهودیان هايازدواج درصد 51 از بيش که ايگونه به است؛ گسترش

همجنس تعداد افزایش و طلبيلذت و سودجویي و منفعت چون هایيارزش ،عالوه به. دهدمي

 بر تأثيرگذار البي ترینمهم حال این با شود،مي دیده ایشان ميان در شدت به ایشان ميان در بازان
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 .هستند جمهوري ریاست انتخابات در و آمریکا سياست

 در آمریکا سياست و اسرایيل از سخن وقتي دانند،مي خوبي به نظرانصاحب و کارشناسان

 قبال در و کنندمي فراموش را خویش اختالفات یهودي هايگروه اکثر آید،مي پيش خاورميانه

 .شوندمي متحد یکدیگر با موضوع ایندو

 شوند تأثيرگذاري باالي درجات صاحب توانستند، که گيردمي نشأت آنجا از آمریکا یهودیان قدرت

 در را موفقيت این آمدن دستبه و تحقق چگونگي توانمي. است شانای جمعيت برابر چندین که

 :کرد خالصه ذیل موارد

 

 جهان اقليت ثروتمندترین یهود( الف

 اقتصاد درصد13 تا 11 بر فقط حال این با هستند، جهان هاياقليت ثروتمندترین جمله از یهود

 دليل همين به. است متمرکز مصرفي دموا و سبک صنایع در ویژهبه آنها نفوذ و هستند حاکم آمریکا

 تأمين آنها. است شده گذاريسرمایه تبليغات و سياست در بلکه نيست، نهفته اقتصاد در آنها قدرت

 61 که ايگونه به. آیندمي شمار به آمریکا جمهوري ریاست انتخابات حمالت ترینبزرگ کنندة

 31 مساوي قدرتي این و کنندمي تأمين راتدمک حزب در ویژهبه را انتخابات این هايهزینه درصد

 و سنگين بسيار آمریکا جمهوري ریاست انتخابات حمالت که آنجا از و است ایشان جمعيت برابر

 آوردن بدست خواهان که کاندیدایي هر دليل همين به( دالر ميليون صدها) است بردار هزینه

 مجلس کاندیداهاي بر موضوع این. نماید جلب نيز را آنها رضایت بتواند باید باشد، ایشان حمایت

 .بردارد در را کمتري هزینة اگرچه است، منطبق نيز نمایندگان و سنا

 براي« کلينتون» و« کارتر» که اموالي از درصد 61 از بيش دمکرات، حزب در مثال عنوان به

 مجلس عضو 125 از همچنين بود، یهود آن از نمودند، صرف جمهوریشان ریاست تبليغات و حمالت

 و بودند یهودي تن 71( 1877ـ 91) کارتر جمهوري ریاست زمان در دمکرات حزب مالي ملي

 خویش انتخاباتي تبليغات خرج( خواهجمهوري حزب از)« نيکسون»که اموالي درصد 61 از بيش

 .بودند کرده پرداخت یهودیان را باشد انتخابات برنده 1872 سال در تا نمود

 برگزار 1886 سپتامبر نيمة در« استراسيند باربارا» یهودي معروف بازیگر که مراسمي طي تنها

 جشن این در. کند آوريجمع کلينتون انتخاباتي تبليغات براي دالر ميليون 5/3 شد، موفق نمود،

 . شودمي زدهتخمين دالر هزار 12 تا 511 هریک سهم ترتيب این به که بودند کرده شرکت نفر 711
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 یافته سازمان انتخاباتي قدرت یهود( ب

 را خویش انتخاباتي تأثير و قدرت تا کنندمي استفاده آمریکا انتخابات در دادن رأي شيوة از یهود

 مشارکت ميزان بنابراین باالست، آنان ميان در تحصيل و سواد سطوح که آنجا از و دهند افزایش

 درصد 52 هاآمریکایي عامة ميان کهحالي در رسد،مي درصد 82 به و باالست نيز آنها انتخابات در

 .کندمي چندان دو را انتخاباتيشان ميانگين نسبت، این و است

 افزایش باعث عامل این که ايگونه به اند،یافته تمرکز شهرها در دیگري اقليت هر از بيش یهود

 کل درصد 31 و نيویورک شهر جمعيت درصد 16 آنها مثال عنوان به. شودمي آنان انتخاباتي قدرت

 .دهندمي تشکيل را آمریکا سفيدپوست جمعيت

 این اگر حتي برسد، پيروزي به خود ایالت در هرکس آمریکا جمهوريریاست انتخابات سيستم در

 هایيکرسي داراي ایالت هر چون. یابدمي دست ایالت انتخاباتي آراي برتمام باشد، پایين نسبت

 ميان این در. شودمي تعيين و مشخص مجلس در آن تعداد ایالت آن جمعيت به توجه با که است

 و فلوریدا نيویورک، مثل است؛ ترمهم و ترجمعيت پر که اندیافته تمرکز هایيایالت در یهودیان

 کاندیداي پيروزي کنندة تضمين یا دهند رأي خویش کاندیداي به آنها است کافي و کاليفورنيا

 همين به. نماید خویش آن از را ایالت هايکرسي تمام وي تا باشند ایالتي انتخابات در خاصي

 .شودمي مهم و حساس کاندیدایي هر براي یهود آراي دليل

 چون ریزند،مي دمکرات حزب هايصندوق به را خویش آراي( درصد 71) یهود اکثر عملي بُعد در

 حزب دو هر در هودی حال این با. دهدمي اهميت هااقليت منافع به خواهجمهوري حزب از بيش

 که ارتباطي گستردة شبکة و آنها بهمالي کمک و فعال عضویت طریق از دمکرات و خواهجمهوري

 .تأثيرند و نفوذ داراي دارند، فشار و نفوذ دوایر با

 شدن رد و تصفيه عمليات ابتدا همان از حزبشان کاندیداي پيروزي تضمين براي کاندیداها نبرد در

 قرار اولویت در کسي که ايگونه به. گيردمي صورت حزب هر درون کاندیدا ره براي« فيلتر» از

 و دهد را بيشتري و بهتر تعهدات آمریکا یهودیان به فيلترها این از شدن رد هنگام که گيردمي

 یهود براي دیگر زمان آن در. دهد قرار توجه مورد پيش از بيش را اسرایيلي هايصهيونيست منافع

. یابد دست جمهوري ریاست به یا شود پيروز انتخابات در کاندیدا کدام که ندارد اهميت چندان

 .اندشده رد« فيلتر» از ابتدا از آنها تمام چون
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 گيريشکل و سازماندهي در یهود توان( ج

 برخوردار فشار هايگروه گيريشکل و دهي سازمان در باالیي بسيار قدرت از آمریکا یهودیان

 با و اندیافته سازمان مختلفي مؤسسات و فعال هايهيئت و هاسازمان در یهود ليک طور به. هستند

 از حمایت به مربوط مسائل در ویژهبه. کنندمي همکاري مهم و بزرگ مسائل به خدمت جهت هم

 و نفوذ و سازيقانع و فشار و ارتباطي وسایل از گيريبهره طریق از عمل این صهيونيسيتي، رژیم

مي شناسيجامعه علوم مهم دانشمندان از یکي. گيردمي صورت آمریکایي هنيتذ کامل جذب

 نداشته عضویت آن در یا و نبوده منتسب یهودي جمعيت یک به و باشي یهودي است محال»: گوید

 .«باشي

 ایپاک)« اسرایيل ـ آمریکا عمومي امور کميسيون» یهودي فشار هايگروه ترینمهم جمله از

AIPAC )یهودي بزرگ هايشخصيت از تن 4511 حدود و شد تاسيس 1854 سال رد که است 

 منظم طوربه و ساالنه که دارد عضو نفر هزار 51 از بيش آن از غير. بردارد در را آمریکا جامعة

 هر براي هاکمک این ميانگين شود،مي زده تخمين و کنندمي پرداخت کمک عنوان به را مبالغي

 .باشد دالر 5111 تا 25 بين ساالنه فرد

 را دور خاور گزارشات یا( Reports Near East)« ریپورتس نيرایست» نامةهفته سازمان این

 پيگيري به آن در و باشدمي نيز« هادروغ و حقایق» عنوان با ايضميمه داراي که کندمي منتشر

 را آمریکا کنگرة اعضاي اطالعاتي اصلي منبع اکثراً و پردازدمي اسرائيل و اعراب جنگ مختصر

 مسئوالن و کنگره اعضاي به را نامههفته رایگان نسخه 411 ارسال هزینة کميسيون. دهدمي تشکيل

 ساختار داراي و گيردمي برعهده  متحده، ایاالت به کشورها فرستادگان و کشوري بلندپایة

 و دولتمردان و آمریکایي بلندپایة مسئوالن مشارکت. است قدرتمندي و فعال بسيار سازماني

 به است، شده تبدیل افتاده پا پيش و معمول امري به ایپاک ساالنة گردهمایي در احزاب رهبران

 و اسرایيل از تأیيد و حمایت دریافت و کميسيون این اعضاي با دیدار در کنند،مي سعي که ايگونه

 .بگيرند پيشي یکدیگر بر یهودي البي این حمایت جلب

 سازمان 351 حدود مردمي، هايسازمان سایر و اجتماعي و فرهنگي و ذهبيم هايسازمان از غير

. باشندمي آن پشتيبان و حامي یا بوده ارتباط در صهيونيسم جنبش با که کندمي فعاليت آمریکا در

 براي مستقيماً و عمالً که دارد وجود سياسي صهيونيستي سازمان 67 حدود هاسازمان این ميان از
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 .کنندمي فعاليت يونيستيصه رژیم منافع

 

 قدرتمند علمي و تبليغاتي ـ اطالعاتي حضور( د

 هايدستگاه از بسياري بر قدرتمندي بسيار تبليغاتي و اطالعاتي حضور صهيونيستيـ  یهودي البي

 در باال بسيار نفوذ یا اداري یا تملک صورت به یا حضور این. دارد آمریکا تبليغاتي و اطالعاتي

 و( NBC)« ان،بي،سي» ،( ABC)« اي،بي،سي» تلویزیوني شبکة سه در عمالً  موضوع این. آنهاست

 و« پارامونت» ،«فوکس»: مانند آمریکا سينمایي هايشبکه ترینمهم و( CBC)« سي،بي،سي»

 .است مالحظه قابل« یونيورسال»

 یهودي البي که شودمي چاپ نامه هفته 671 و روزنامه 751 حدود متحده ایاالت در آن، بجز

 توانمي هاروزنامه این جمله از. دارد دست در را آنها تملک یا و نفوذ آنها ترینمهم در صهيونيستي

 بر افزون. کرد اشاره« پست واشنگتن» و« تایمز نيویورک» ،«نيوز دیلي» ،«ژورنال استریت وال» به

 .دارند نفوذ نيز« ویکنيوز» و« تایم» یعني جهان و آمریکا معتبر و مهم نامةهفته دو در اینکه

 ليبرالي حکومتي هايسيستم در ویژهبه بسياري نفوذ اطالعاتي و تبليغاتي هايدستگاه این شکبي

 و فشار ادامة و عمومي افکار توجيه براي موجود بسيار هايآزادي از و دارند غرب دمکراتيک و

 و کنندمي استفاده کنند،نمي برآورده را منافعشان که کساني هايفضاحت انتشار و رسواسازي

 جلب خواهان هميشه که هستند مدارانيسياست و دولتمردان بر وحشتناک و بسزا تأثيري داراي

 .باشندمي آنان رضایت

. است ایشان جمعيت از بيشتر بسيار که دارند ايگسترده فرهنگي و علمي حضور یهود این، از غير

 روبن» پرفسور که تحقيقي در و باشندمي هيدانشگا تحصيالت داراي آمریکا یهودیان عامة

 یهودي آنها نفر 75 آمریکایي مدیر و ریيس 511 هر ميان از گردید، مشخص داد، انجام« اشتاین

 و تبليغاتي هايسازمان و مراکز رؤساي و مدیران ميان در ميانگين این ميزان باالترین و هستند

 9/25 به هاسازمان این باالي هايرده در یهود حضور که ايگونه به. شودمي مشاهده اطالعاتي

 .رسدمي درصد

 هستند، یهودي تن 77 آمریکا جامعة فرهنگي بارز هايچهره از تن 172 ميان از اینکه بر افزون

 ميان در و درصد 56 به و بوده بيشتر اجتماعي علوم اندیشمندان ميان در سنت این( درصد 45)

 فرهنگ توجيه در فعال حضوري هاچهره این تمام و رسدمي رصدد 61 به انساني علوم دانشمندان



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 .دارند آموزش و تدریس هايشيوه و عمومي افکار و

 

 صهيونيستي مسيحيت اتحاد(  هـ

 تورات یا قدیم عهد به و بوده، پروتستان آیين بر که آمریکایي مسيحيان از درصد 71 وجود از یهود

 نموده، جمایت مذهبي هايپيشينه مطابق صهيونيستي رژیم يستأس از آنها از بسياري و دارند ایمان

 کنندمي استفاده اند،مرتبط خوشبختي هزارة آغاز و آرمگدون نبرد وقوع و مسيح ظهور با اکثراً و

 .برسد نفر ميليون هاده از بيش به آنها جمعيت شود،مي زده تخمين و

 هايسال در آمریکا و سياست عرصة و ميدان در« غيریهودي صهيونيسم» و مسيحي راست قدرت

 و مذهبي ايفریضه را اسرایيل از حمایت آن پيروان و است؛ کرده پيدا افزایش شدت به اخير

 از. شود پرداخت باید باشد، سنگين هم قدر هر آن بهاي که کنندمي تلقي خویش براي اخالقي

 سازمان چندین که کرد اشاره «رابرتسون پت» کشيش به توانمي جریان این بارز هايچهره جمله

 استفاده صهيونيستي تبليغات براي آنها تمام از و دارد اختيار در را رادیویي و تلویزیوني تبليغاتي

 از توانمي آن از غير. است اسرایيل سود به فشار هايگروه رهبران ترینمهم جمله از وي. کندمي

 گراهام بيلي. کرد یاد نيز« گراهام ليبي» پدرش و« گراهام فرانکلين» ،«فالول جري» کشيش

 بيل جمهوري ریاست زمان تا شصت دهة در نيکسون ریچارد زمان از آمریکا جمهور رؤساي کشيش

 آمریکا کنوني جمهور ریيس قبال در را پدرش وظيفة او، پسر فرانکلين امّا. است بوده کلينتون

 .نمایدمي ادا« بوش جورج»

 و هاموفقيت سازمان این طریق از توانست و کرد تأسيس را« سيحيم اتحاد» سازمان رابرتسون پت

 نيمة در پيروانش و او. نماید محقق آمریکا خواهجمهوري حزب درون را ايگسترده هايپيروزي

به تأثير حزب این ویژة انتخابات بر دیگر ایالت 24 در و رسيدند پيروزي به ایالت 17 در 81 دهة

 . گذاشتند سزایي

 حزب درون نوین کارانمحافظه رسيدن قدرت به با مسيحي راست رسيدن قدرت به دیگر،جهت از

 و مواضع دهيشکل و ساخت در طرف دو هر و گردید همراه 91 دهة اواخر از خواهجمهوري

 و سياه نگاه و مدارا و سازش عدم و رودررویي به ميل و ایدئولوژیک هايبرپایه هایشاندیدگاه

 جهان در« خير نيروهاي» عنوان به( اسرایيل و آمریکا) خویش آوردن شمار هب و امور به سفيد

 سابق شوروي اتحاد در قبالً که بروند« شر محور» با رویارویي به بایستمي که دارند، نظر اتفاق
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 .است مالحظه قابل اسالم جهان« تروریسم» در امروزه کهحالي در کرد،مي پيدا نمود

 سياست دهيشکل و ساخت در را مهمي هايجایگاه شدند، موفق یننو کارانمحافظه رهبران

 این جمله از« بولتون جان» و« ریچاردپرل» و« ولفوویتز پل» چون افرادي. آورند دستبه آمریکا

 و نوین کارانمحافظه جریان دو نظرات و آرا نيز بوش رهبري به آمریکا دولت. هستند افراد

 .پذیردمي دل و جان با را مذهبي راست

 تحقق جهت توجيه به چنداني نياز صهيونيستي یهودي البي دیگر جریان دو این حضور با شکبي

مي هماهنگ جریان دو این با را خود هايدیدگاه و مواضع چون ندارد، هایشبرنامه و اهداف

 ورميانهخا و آمریکا سياست یا و اسرایيل با ارتباط در هادیدگاه و مواضع این اگر ویژه به سازد،

 .باشد

 اینکه با کند،مي تاکيد اسرایيل از حمایت بر  بوش خواهجمهوري دولت چرا که دهدمي نشان این

 آمریکا یهودیان آراي درصد 21 بر فقط 2111 سال در آمریکا جمهوري ریاست انتخابات در بوش

 .بود کرده پيدا دست آنان آراي درصد 91 بر آلگور کهحالي در یافته، دست

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  هاآن خود زبان به مسجداالقصي تخریب براي هاصهيونيست هايتوطئه:عنوان

  

 فلسطين رسانياطالع مرکز ـ اهللرام

 که غزه نوار از« اسرائيل» جانبه یک نشينيعقب طرح اجراي دربارة مناقشه و بحث گرفتن شدت با

 افراطي گرایانراست هايتالش ساخت، مطرح راآن صهيونيستي رژیم وزیرنخست شارون آریل

سازمان که بود زیاد آنقدر هامخالفت. رسيد خود اوج به طرح، این با مخالفت و مقابله براي یهود

 تخریب تا ساخت ورمجب را رژیم این داخلي امنيت بخش ویژه به« آویوتل» امنيتي هاي

 .!!!کنند اعالم ناپذیراجتناب و حتمي امري را مسجداالقصي

 

 قرار نابودي آستانه در مسجداالقصي که نوشت خود گزارش در اخيرا زبان عبري روزنامه یک

 رژیم پرورش و آموزش وزیر« ليفنات ليمور» خانم برادر« ليفنات نوعم» دیگر، سوي از. دارد
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 جاي به موهوم معبد تأسيس و مسجداالقصي تخریب به مایل کامالً وي که اظهارداشت صهونيستي

 سر به مسجد این تخریب رؤیاي در که است سال هزار سه هاصهيونيست که کرد تأکيد وي. است آن

 که داد هشدار خود اتباع به جاري هفته آغاز از آمریکا خارجه امور وزارت دیگر سوي از. برندمي

 فلسطين، اسالمي جنبش رئيس نایب« خطيب کمال» ميان این در. نروند يمسجداالقص زیارت به

 دانستن تنها که کرد تأکيد و دانسته مسجد این حریم به تجاوز هرگونه مسئول را« آویوتل»

نمي ساقط آنان گردن از را مسئوليت این« اسرائيل» رسمي هايسازمان در شده اتخاذ تصميمات

 .کند

 

 دارد بستگي زمان به مسجداالقصي تخریب

 مخالفت خود سياسي گزارش در« آهارانوت یدیعوت» روزنامه نویسندگان از« فيشمان آلکس»

 به تخریب احتمال افزایش با آن ارتباط و غزه از« اسرائيل» خروج طرح با یهودي کارانمحافظه

 :گویدمي يصهيونيست رژیم امنيتي مقامات از نقل به نویسنده این. دهدمي شرح را مسجداالقصي

 

 بدانيم که است آن مهم اکنون و است گذاشته سر پشت را خود تئوري مرحله المقدسبيت به تجاوز

 ویژه به صهيونيستي رژیم امنيتي هايسازمان. شد خواهد عملي چگونه و وقت چه اقدام این

 اظهار گرانين با اخيراً هستند، یهودیان سري و افراطي هايگروه و احزاب به وابسته که« شاباک»

مي تهدیدات این و است یافته پایان مسجداالقصي تخریب براي لفظي تهدیدات دیگر: اندداشته

 .کند پيدا عملي جنبه که رود

 

 و است نرسيده اجرا مرحله به هنوز گوناگون تهدیدهاي و هشدارها وجود با مسجداالقصي تخریب

 هر و گذردمي سرعت به زمان. است تهنگذاشباقي افراد بازداشت براي توجيهي تهدیدات این

مي سریعتر و تند خطر، دیوار از رفتن باال شویممي نزدیک جداسازي مرحله پایان به که لحظه

 از جلوگيري و ویرانه یک به اسالم جهان تبدیل و معبد پاکسازي درباره جد به یهودیان برخي. شود

 ریزيبرنامه و تالش اسرائيلي هايزمين سر بر سازش و غزه از جانبه یک نشينيعقب طرح اجراي

 .کنندمي
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 بسيار تصميمي جداسازي طرح. ندارند زیادي وقت آنها. است نمانده راهي اجرا تا تصميم از

 حمله براي تصميمي گرتوطئه هايگروه سوي از زودي به. است امنيتي هايدستگاه براي حساس

دستگاه براي معکوس شمارش. است آنها براي وضعيت تغيير فرصت آخرین این. شد خواهد اتخاذ

 .دارد قرار انفجار آستانه در ساعتي بمب. است شده آغاز کنندهخنثي هاي

 

 .دهدمي تغيير اساساً را معادالت همه عمليات این بود، خواهد جالب حتماً  المقدسبيت در عمليات

 :افزایدمي همچنين گزارش این

 گلدشتاین باروخ عمليات مشابه عملياتي هستند روبرو آن با يامنيت هايسازمان که دیگري تهدید

 گونهاین. است یهودي یک انتحاري عمليات یا بمب واسطه به اسالمي پایگاه یک تخریب یعني

 دو جاسوسي و اطالعاتي هايسازمان وجود این با. داد خواهد تغيير را وضعيت احتماالً  عمليات

 .شارون قدرت حفظ. 2موهوم؛ معبد جادای. 1: کنندمي دنبال را اصلي هدف

 

 :داشت اظهار خود گزارش ادامه در فيشمان

 یهود فکري مکتب رئيس« کرویزر یهودا» خاخام بيانيه به باید شودمي گفته آنچه بهتر درک براي

 دولت تردید و شک کمترین بدون»: گویدمي وي. کنيم دقت خوب شد منتشر 2113 مه ماه در که

 و غربا و کرده نابود را شرارت هايریشه خداوند اذن به« کاخ» جنبش به ستهواب یهود حقيقي

 چنين که باورند این بر شاباک فرماندهان. «کرد خواهد بيرون سليمان معبد از را مساجد

 هايگروه و هاخاخام که هرچند»: گویدمي فرماندهان این از یکي. است خطرناک بسيار اظهاراتي

 ميالدي هشتاد دهه در یهود سري سازمان مانند عملياتي فرماندهي کی داراي یهود افراطي

 در آنان موضع. دارد وجود غيرقانوني و نامعلوم موقت، همبستگي و ائتالف آنان ميان اما نيستند،

 «.اندبرده یغما به را هایشانزمين آنان که است این فلسطينيان برابر

 

 هايسازمان عمليات و هابرنامه اجراي ناحيه از دیدته که معتقدند آویوتل امنيتي هايدستگاه

 خود به را جهانيان حتي و فلسطينيان و رژیم این ارتش تمامي خود کار با آنان و زندسرمي مخفي

 خواهد پي در را شدیدتري هايواکنش مسجداالقصي تخریب ميان این در. اندکرده مشغول

 بسيار هايگروه از که را« کوهستان جوانان روهگ» هايفعاليت نيز امنيتي هايدستگاه. داشت
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 است، شده تبدیل تهدید اصلي عامل به و کرده پيشرفت بسيار اخير هايسال در و بوده سازمشکل

 باختري کرانه افتاده دور مناطق در و است نفر هزار تقریباً گروه این اعضاي. کنندنمي انکار

 «.رسانندمي اجرا به منطقه آن از را سطينيفل ضد هايطرح تمامي آنها. کنندمي زندگي

 

 : نویسدمي خود سياسي گزارش این در فيشمان آليکس

 آوریل در« عاین بات» به موسوم سري تيم یک توسط مجموعه این تروریستي عمليات مشهورترین»

 مدرسه یک نزدیکي در شده گزاريبمب خودروي یک عمليات این در. گرفت انجام 2112

 به خونين اقدام یک در مذکور سري تيم. شد منفجر المقدسبيت در« طور» محله در فلسطيني

 را قرمزي چراغ هيچ خود حمله در آنان کردن تيراندازي کودکان از بسياري جمله از مردم سوي

 «.بود موجود سياسي وضعيت تغيير آنان هدف تنها. کردندنمي لحاظ

 

 : است افزوده ادامه در وي

 اندگزیده سکني« سبز کمربند» طرف دو در که یهودي هايخاخام و« هستانکو جوانان» گروه

سازمان این اعضاي بيشتر وجود این با. هستند یهود تروریستي عمليات وقوع اصلي تهدید عامل

 شدن عضو به متهم که« سامره» و« یهودا» در یهود تروریستي بازداشتگاه به تاکنون تروریستي هاي

 شدند محکوم آنان از کمي تعداد. اندنرفته است، شده« زليغر شاحر» مشهور تروریستي سازمان در

 انفجاري بسته هشت همراه به 2113 سال در« شافو ماتي» و« باس ایتسيک» هاينام به تن دو و

« یخي کوه» اعضاي از نفر دو این که کردند اکتفا این به تنها امنيتي هايسازمان. شدند دستگير

 .اندبوده

 

 است توراتي دستور یک االقصي بتخری

 یک نشينيعقب مسئله با آن ارتباط نيز و مسجداالقصي تخریب خطر افزایش آشکار دالیل از یکي

سازمان. است یهودي نشينانشهرک هايسازمان اعضاي علني اظهارات افزایش غزه نوار از جانبه

 تخریب یعني خود شوم اهداف یا مواضع ابراز از هرگز اما هستند، افراطي بسيار اگرچه که هایي

 ميان قوي و مستقيم ارتباط ميان این در. ندارد ابایي سوم کذایي معبد احداث و مسجداالقصي

 :است مشهود کامالً مسئله دو در یهودي فعاالن
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 غزه؛ از نشينيعقب با مخالفت. 1

 .مسجداالقصي حریم به تجاوز. 2

 

 نشينيعقب طرح با که است یهودي تندروي کارانحافظهم از« ليفنات ليمور» برادر« ليفنات نوعم»

 :گویدمي وي درباره صهيونيستي نگرانروزنامه از« قرني یوفان». کرد مخالفت شارون

 .پروراندسرمي در را المقدسبيت تخریب رؤیاي ليفنات نوعم

 

 قول از و ختهپردا مسجداالقصي برابر در او موضع شرح به ليفنات با طوالني ايمصاحبه در قرني

 :که کندمي نقل وي

مي ليفنات نوعم. داندمي واجب امري را موقوم معبد ساخت و مقدس مسجد این تخریب ليفنات

 از نه اما شد،مي فراهم االقصي مسجد« الصخره قبه» تخریب براي شرایط اگر بود خوب چه: گوید

 اگر: افزایدمي خود سخنان امهاد در وي. نداریم را کاري چنين آمادگي سياسي نه و فني ناحيه

 در را آن و رفته الصخره قبه سوي به سرعت به آنان دهد، رخ فکري تحول یک یهود ملت در روزي

 . کرد خواهند منفجر آسمان

 

 که سري سازمان هيچ در که شد مدعي وي که ساخت خاطرنشان ليفنات از نقل به همچنين قرني

 مسجد این تخریب ليفنات منظر از. است نشده عضو کنيدمي تالش االقصي مسجد تخریب براي

 :گویدمي بارهاین در وي. ندارد مانعي هيچ اساسا 

 قبه» آیا که شود پرسيده اگر. شد نخواهد عملي کنوني سياسي وضعيت در مسجداالقصي تخریب

 ارقر مکان آن در باید کذایي معبد بلکه هرگز، دهممي پاسخ بگيرد؟ قرار آنجا باید« الصخره

 سال هزار سه از یهودیان. است تورات دستور و یهود ملت آرزوي و آرمان مسئله این زیرا بگيرید؛

 . بردندسرمي به سليمان معبد بازسازي اندیشه در پيش

 

 :داشت اظهار همچنين ليفنات

 بدون و گرفت خواهد قرار نيز سوم معبد مکان همان در اینک و داشت وجود معبدي مکان آن در

 .بگيرد قرار آنجا در نباید و است شدني نابود« الصخرهبهق» شک
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 :گویدمي چنين خود سخنان پایان در تروریستي شخصيت این

 چرا که گفت خواهند و شده بيدار خود خواب از یهود ملت که رسدمي فرا روزي که است مسلم

 در بسازید را يمانسل معبد و برخيزید! یهودیان اي. است شده ساخته مکان این در مسجداالقصي

 بولدوزرها اگر. آینددرمي حرکت به مسجد این تخریب براي بولدوزرها تمامي که است لحظه این

 .کرد خواهد را کار این جنگي پيشرفته تجهيزات دهند انجام را کار این نتوانند

 

 به بتخری یا و موشکي هوایي، حمله همان جنگي پيشرفته تجهيزات از تروریست این مقصود گویا

 .است هابمب وسيله

 

 است خطر در مسجداالقصي

 مقامات اظهارات که است بدیهي که کرد اعالم گزارش این تشریح در خطيب کمال راستا این در

 به حرمتيبي و تجاوز وقوع احتمال بر مبني مطبوعات هايگزارش و صهيونيستي رژیم پایه بلند

 واقعيت به زودي به جنایت این و بوده راه در ايفاجعه که هستند این نشانگر همگي االقصيمسجد

 .پيوست خواهد

 

 :افزود ادامه در خطيب

 حادثه این وقوع به نسبت پيوسته گذشته در که چرا نيستيم، زدهشگفت اظهارات این از مسلمانان ما

 که گفت باید خير؟ یا شد خواهد تخریب مسجداالقصي آیا شود پرسيده باید اینک و ایمداده هشدار

 پيوندد؟مي وقوع به وقت چه امر این که پرسيد باید. است تردید غيرقابل و حتمي امر این آري

 یا سازمان هر و کندنمي ساقط آنان گردن از را مسئوليت صهيونيستي مقامات تهدیدات و اظهارات

 قداميا مسجداالقصي به تجاوز از جلوگيري براي اما گفته، سخن مورد این در نحوي به که نهادي

 .شوندمي محسوب جرم شریک خود واقع در اندنکرده

 :گفت ليفنات نوعم اظهارات خصوص در« خطيب شيخ» دیگر، سوي از

 این بيانگر همگي دیختر آفي یا هنگبي تساحي یا باشد ليفنات ليمور برادر خواه مطالب این گوینده

 در را خود باید بنابراین ارد؛د قرار یهودیان کار دستور در کذایي معبد ساخت که است واقعيت
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 و مذهبي اندیشه در که است سالي 2115 سال. کنيم آماده خطرناک بس چالشي چنين برابر

 .دارد ايویژه مفاهيم یهود عقيدتي

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  1-روایات و رآنق بر تأکيد با یهود تاریخ:عنوان

  

  اول قسمت

 

 

 

 طائب مهدي والمسلمين االسالمحجت با وگوگفت

 

 

 قوم؛ این نژاد شناخت اوّل نکته: است مطرح نکته چند یهود قوم دربارة. الرحيم الرحمناهللبسم

 .است قوم این هدف شناخت: سوم نکتة و مذهب شناخت: دوم نکتة

مي درگير نمرود با( ع)ابراهيم حضرت وقتي. گرددمي باز( ع)ابراهيم حضرت به قوم این نژاد

 سيّار تبليغي فعاليت یک در حضرت آن کنندمي تبعيد دجله، غرب یعني ،«بابل» به را ایشان و شوند

 ادامه در و کرده حرکت فلسطين سمت به آن بعداز و روندمي ترکيه سمت به عراق شمال به ابتدا

مي مستقر جاهمان در و گردندمي باز فلسطين منطقة به داًمجد و روندمي حجاز و مصر به راه

 .شوند

 

 و« اسماعيل» ایشان به خداوند و کنندمي فرزند درخواست متعال خداوند از ایشان اینجا در

 خانه کنار در مکّه، به خدا فرمان به را( ع)اسماعيل حضرت، آن. فرمایدمي عنایت را« اسحاق»

 متعال خداوند و ماندمي باقي فلسطين در اسحاق، دیگرشان، فرزند امّا. کنندمي منتقل خدا،

 .کندمي عطا او به« یعقوب» نام به فرزندي
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 سریاني و عبري زبان به اسرائيل معناي مورد در. است« اسرائيل»( ع)یعقوب حضرت دیگر نام

 .است شده معنا« عبداهلل» کلمه این ما روایات در ولي است، اختالف

 

 اسرائيل ابناي همان پسر دوازده این و فرمایدمي عطا پسر دوازده( ع)یعقوب حضرت به خداوند

 و یهودا بنيامين، یعني او برادران دیگران، و است یوسف ایشان از یکي که هستند« اسرائيلبني» یا

 ینبنابرا. دهندمي تشکيل را« یهود» نژاد اسرائيلبني این هاينوه و فرزندان تاریخ طول در که... 

 و هاشمبني عموهاي پسر اسرائيلبني و گرددمي باز( ع)ابراهيم و( ع)یعقوب حضرت به یهود نژاد

 شود؛مي یاد پيامبر آباي عنوان به اسحاق از اسالم دین در دليل همين به و هستند شاناوليه اجداد

مي یاد «أب» عنوان به هم عمو از عربي در و است پيامبر اجداد عموي( ع)اسحاق حضرت چون

 .شود

 

 را قوم این نژاد وقتي ما. است( ع)موسي حضرت دین خودشان، ادعاي طبق یهود مذهب امّا

 در ابتدا قوم این باشيم؛ داشته نيز قوم این نژاد مکاني گردش بر نظري باید کنيممي بررسي

 رايب که ايمجموعه یا خانواده این مصر، در( ع)یوسف حضرت حکومت زمان در بودند، فلسطين

 مصر به ایشان همة و شوندمي شناسایي( ع)یوسف حضرت توسط بودند آمده مصر به گندم گرفتن

 مصر در چون گردند؛مي حکومتي خاندان به تبدیل ایشان، مصر، در. مانندمي مصر در و آیندمي

 منطقه آن در جایگاهي بنابراین. شوندمي مصر فرعون و رسندمي حکومت به( ع)یوسف حضرت

 حضرت زمان تا ولي دهندمي دست از را جایگاه این( ع)یوسف حضرت بعداز که کنندمي پيدا

 آن در که را مجموعه این( ع)موسي حضرت. مانندميباقي مصر در ساکن همچنان آنها( ع)موسي

مي باز سينا صحراي از وقتي و کنندمي منتقل سينا صحراي به بودند، کرده پيدا گسترش زمان

 .شوندنمي فلسطين وارد شوند، فلسطين دوار تا گردند

 

 وقتي. است( ع)یعقوب و( ع)اسحاق حضرت بعد و( ع)ابراهيم حضرت دین همان یهود دین پایة

( ع)موسي حضرت. کنندمي حفظ را دین همان نيز( ع)موسي حضرت زمان تا آیندمي مصر به هم

 آن تعاليم و دهدمي آموزش ایشان به بوده، متفاوت قبل به نسبت کامالً  که جدید، بيان با تعاليمي

 شده نهاده اسرائيلبني به توجه و اعتنا اساس بر پایه این ولي شودمي ایشان مکتب پایة حضرت
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 .شودمي دیده فراوان( ع)موسي حضرت بيانات در« برگزیده قوم» خطاب مثالً. است بوده

 

 که خود نيروهاي به لشکر هفرماند یک که است خطابي مانند زمان آن در برگزیده قوم خطاب

 براي شما که آیدمي فرمانده این تعابير در مثالً کند،مي اند،شده انتخاب عمليات یک انجام براي

 این نتيجه، در... .  و فداکاري براي ایدشده انتخاب شما اید،شده انتخاب عمليات این انجام

 براي که ايسختي و است شده ترسيم ایشان مقابل در که آرماني دليل به لشکر و سپاه مجموعة

 این تحمل به چون. گيرندمي قرار تمجيد و تعریف مورد دائماً دارد وجود آرمان این به رسيدن

 تعریف مجموعه یا لشکر این از وقتي نتيجة، در. اندداده تن آرمان آن به رسيدن براي هاسختي

. است لشکر این در متمثل ایده نای که چرا شود؛مي تمجيد آرمان آن از حقيقت در شودمي

 سرزنش به تمجيدها آن تمام کنند خودداري آرمان این تحقق براي تالش از لشکر این اگر بنابراین

سختي که آرماني به رسيدن براي متعال خداوند سوي از نيز( ع)موسي حضرت. شودمي تبدیل

 به باید قوم این با را آرمان این حضرت آن و کردند پيدا مأموریت دارد خود راه در زیادي هاي

 را هاآن باید موسي حضرت که کرد تعبير لشکري عنوان به توانمي مجموعه این از. بياورند دست

. ببينند آموزش عمليات، انجام و آرمان آن به رسيدن براي تا ببرد وسيع آموزشي پادگان یک به

شده انتخاب هاملت بين از شما و ایدهشد برگزیده شما که شودمي گفته ایشان به دائماً نتيجه در

 رسيدن براي روزگار آن مردم بين از اند،بوده منسجم و دیندار قوم یک که هم قوم این مسلماً. اید

 تعریف مورد دائماً شدند دارعهده را آرمان این انجام چون و بودند شده انتخاب آرمان یک به

 :کندمي یاد نعمت یک عنوان به زمان آن در شانای انتخاب از متعال خداوند که گيرندمي قرار

 

 1.العالمين علي فضلتکم انّي و عليکم أنعمت الّتي نعمتي اذکروا إسرائيلبني یا

 یاد به دادم، برتري جهانيان بر را شما و داشتم ارزاني شما بر که را نعمتي اسرائيل،بني اي

 .بياورید

 

 لشکري فرمانده مانند. را شما کردم انتخاب دنيا در که آرماني آن انجام براي دادم برتري یعني

 و الیق را ما چون اند؛کرده ابالغ ما لشکر به فرماندهي مرکز از را مأموریت این انجام گویدمي که

 توسط ما که گذاردمي خود لشکر بر را منتي لشکر، فرمانده یعني اند،دانسته کار این براي مناسب
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 براي مردم همة بين در که شودمي گذاشته منتي هم اسرائيلبني بر. یماشده انتخاب...  قرارگاه

 اسرائيلبني و است مقدس هدف، و آرمان آن چون بنابراین. اندشده انتخاب الهي مأموریت انجام

 همين بر و اندیافته تقدس آن وسيله به اسرائيلبني دهند، انجام را مأموریت آن که اندپذیرفته

 دهد،مي لشکري به را سختي بسيار مأموریت وقتي که مرکزي قرارگاه آن مانند خداوند هم اساس

 طول هايآموزش بهاترینگران دهيد، قرار ایشان اختيار در را ما آموزشي امکانات تمام گویدمي

 آماده برایشان کمکم نيز امکانات و دهدمي قرار آنها اختيار در( ع)موسي حضرت توسط را تاریخ

 نه و بودند فرار حال در چون ـ نداشتند امکاناتي هيچ مصر از خروج هنگام به که وميق. شودمي

 خود همراه معاشي توانستندمي نه و بياورند خود همراه وسایلي و ظروف و خيمه توانستندمي

 پيشرفت چنان آنها صنعت شوند،مي ساکن سينا صحراي در و کنندمي عبور آب از وقتي ـ بياورند

 اگرچه قضيه این. کنند گريریخته را معروف طالیي گوسالة آن مثل چيزي توانندمي هک کندمي

 در که دهدمي نشان گوساله این ساختن نفس امّا است، اجتماع آن در موجود ناهنجاري داستان

 نبوده مصر در قوم این حضور مولود که صنعت این. بود کرده پيشرفت کجا تا صنعت مجموعه، این

 در. است شده داده قوم این به اردوگاه این در که است هایيآموزش مولود نعت،ص این. است

 مقدس بسيار آرمان آن چون اند؛داده قرار قوم این اختيار در را هاآموزش بهاترینگران حقيقت

 ولي است تعاليم اوج در که ماندميباقي ایشان بين حالي در( ع)موسي حضرت مکتب ولي. است

 .دهندمي انجام سال 41 از پس را شانمأموریت ایشان

 

 هدف قدر هر دانيممي ما. چيست اند،شده انتخاب برایش قوم این آرمان،که آن ببينيم حال

مي وقتي خداوند. است بيشتر شده انتخاب که لشکري بر قرارگاه منّت باشد، تربزرگ عملياتي،

 که آرماني ظاهراً . است بزرگ بسيار هدف آن دهدمي نشان« العالمين علي فضّلتکم»: گوید

 در دیني مفاهيم گسترش یعني دین، سازيجهاني است، داده قرار ایشان براي متعال خداوند

 به بينيممي کنيممي مراجعه تورات به وقتي. است بوده معين، بنديزمان این در ولي دنيا، سراسر

 از رسيد، شما پاي کف هرکجا و کنيد عبور فرات تا نيل از که است این مأموریت شود،مي گفته آنها

 ایشان عهدة بر را دین شدن جهاني کنيممي متعال، خداوند مشاهده، بيان این در. شماست براي

 یک عنوان به شدن جهاني ولي است شدن جهاني آن از پس و اردوگاه در هدف پس. است گذاشته

 .است الهي عدالت معناي به که خدا دین و الهي آرمان
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 ولي بود« عدالت» عنوان به خدا دین توسعة هدف،. است داده رخ تغيير هدفشان در تدریج به اما

 که نژاد یک عنوان به هم آن دادند تغيير اسرائيلبني« قدرت توسعة» به شدن جهاني از را هدف

 .آورد وجود به جهان در را فساد این کوچک، تغيير همين

 

lتاریخي؛ وقایع به توجه با الهي مأموریت انجام براي تربر قوم عنوان به اسرائيلبني انتخاب آیا 

 است؟ بوده مناسبي انتخاب اسرائيلبني فراوان ایرادهاي مثالً

 

 خداوند هايانتخاب و است کرده انتخاب تاکنون آدم حضرت زمان از متعال خداوند کلي طوربه

 موجود یا پدیده این که است این معناي به هاقابليت ها،فاعليت براساس نه است هاقابليت براساس

 متعال خداوند چون امّا دهد، انجام را کار این تواندمي کند عمل فرموده خداوند آنچه به اگر

 هم گيرندمي تصميم خودشان دیگر هاآن دهم،مي را دستورات من فرمایدمي یعني کند،مي تشریع

 عمليات انجام براي که لشکري مانند تدرس. ندهند انجام توانندمي هم و دهند انجام توانندمي

انسان بلکه دهند انجام را دستورات حتماً که نيستند آهنيآدم و ربات لشکر، این. اندشده انتخاب

 از اختيار که معنا این به مجبور، ولي دارند را کار این انجام ن توا و قابليت که هستند مختار ها

 .نيستند شود، گرفته ایشان

 

 دارد وجود شيطان عالم این در چون و است کرده انتخاب هاقابليت براساس نيز را اانبي خداوند،

 به را آدم خداوند وقتي ابتدا همان در. دارد وجود هم انحراف امکان باشد قابليت هرجا بنابراین

 فریب آدم همين که دهدمي نشان جا همان در ولي بود، شده انتخاب آدم اگرچه فرستاد، بهشت

 روز، آن بشر مجموعه بين در و دارند قابليت که هستند ايمجموعه هم اسرائيلبني. خوردمي

بني به بخواهيم اگر یعني. بودند اسرائيلبني قوم همين داشتند را قابليت باالترین که قومي

 و دین سابقة داراي و شعور و فهم داراي و پيوسته قومي اسرائيلبني بدهيم، اينمره اسرائيل

 این یعني. نيست مالک بدون تفضيل یک متعال، خداوند تفضيل و. هستند دین به تعهد و آموزش

 زمين روي از شودنمي که را شيطان ولي اند،داشته کار این انجام براي بيشتري هايمالک قوم

 قوم همين روي را گذاريسرمایه ترینبيش شيطان مطمئناً شودمي انتخاب قومي وقتي برداشت،
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 .کندمي

 

 هااین باشد، دیگران دوش بر بار این بود قرار اگر امکانات و هاآرمان ها،آموزش آن به توجه اب

 دیگر ما جون بوده؛ انتخاب برترین این یعني پاشيدند،مي هم از و رفتندمي بين از زودتر خيلي

 .بينيمنمي زمان آن در متفکر و منسجم چنين این قومي

 

 استعدادي با هایيانسان هااین دهدمي نشان است، داده رخ دممر این بين که هایيناهنجاري

 کاري مثالً رودمي کار به هاکژي در استعداد این آید،مي ميان در شيطان فریب وقتي امّا اندبوده

 عين در که کندمي ریزيقالب را ايگوساله سامري. است بزرگي کار دهد،مي انجام سامري که

 قوم این دهدمي نشان مسائل این و شودمي خارج او از گاو صداي است يطالی ايگوساله که حال

 استعداد با او دهدمي نشان رسدمي کاري اینچنين و اینجا به فکرش وقتي و. اندبوده استعداد با

 بيراهه به دیگر کندمي کشف را هاخواسته آن و کند نفوذ او در تواندمي شيطان وقتي ولي است

 طلبيقدرت و انحصارطلبي این بروز و دهدمي انجام را کار این انحصارطلبي در سامري. روندمي

 .هستند استعدادي با قوم اسرائيلبني که دهدمي نشان حد این در

 

lبيراهه به راآن اسرائيلبني چون ولي بوده مأموریت این اقوام همة براي گفت تواننمي آیا 

 است؟ گرفتن سدر و پيگيري قابل قضيه این اندکشانده

 

 بينيپيش را خيري قلة انسان براي یعني. است کرده تعریف زمين روي را مأموریتي متعال خداوند

 هم هاانسان تمام. است خير قلّة همان است، آرمان زمين روي که چيزي آن است فرموده و کرده

 الزم انساني نيروهاي زمين روي کار این انجام براي و کنند فتح را خير قلّة این که هستند مأمور

 از را مأموریت این باشد داشته را بيشتري قابليت که ايمجموعه هر هاانسان بين در مسلماً. است

 دهد،نمي دیگران به را مأموریت این خداوند که نيست این منظور. کندمي دریافت خداوند سوي

 مأموریت این انجام اصلي يرمس از انحراف. اندشده مأموریت قبول به حاضر خودشان هااین بلکه

 بيشتر گروه این شرّ که باشد نرسيده حدي به انحراف که وقتي تا. است بينيپيش قابل حدي تا هم

 انحرافات هرگاه. دهدمي قرار ایشان برعهدة را مأموریت این همچنان خداوند شود، خيرشان از
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 این گرفت،پيشي خيرشان از ایشان شرّ یا و گردید برابر خيرش و شرّ  که شد اياندازه به قوم این

بني. باشند داشته را قابليتش که شودمي داده کساني به و شودمي گرفته ایشان از مأموریت

 چيزي هيچ ایشان بين در که نيست معنا این به انحراف این ولي کردند پيدا انحراف هم اسرائيل

 به عاملين و انبيا جریان ولي است شر جریان یهود، جریان اسرائيل،بني بين در. نماند باقي

 ایشان بين و هستند اسرائيلبني از ایشان مؤمنين هم و یهود هم یعني. است خير جریان خيرشان،

 زمينه یعني دارد؛ خير پيام یک جهان کل براي مجموعاً  مبارزه این خود که دهدمي رخ ايمبارزه

بني همين مبارزة از هاخوبي از بسياري. دسازمي آماده زمين روي بر خير قله آن ایجاد براي را

 همراهي از( ع)عيسي حضرت پذیرش زمينه مثالً. آیدمي وجودبه بد اسرائيلبني با خوب اسرائيل

 یک اسرائيلبني در یهود پيدایش اگرچه بنابراین. آیدمي وجودبه ایشان با خوب اسرائيلبني

 بين در هم استعدادها بروز و ظهور و مبارزه از خطي ولي رودمي شماربه قوم این در ناهنجاري

 قومي اختيار در که شودمي تجربيات از ايمجموعه هااین همة که کندمي ایجاد بدها هم و هاخوب

 همان مجموعه این که است گذاشته آنها برعهدة را خير قلة ایجاد خداوند، که گيردمي قرار

 قوم براي را ایشان هايخوب و بدها که است تيتجربيا قرآن مطالب از بسياري. است« قرآن»

 را ایشان هايخوبي شوید، درگير صورت همين به است ممکن هم شما بفهماند تا کندمي بيان جدید

 بقایاي که حال عين در. باشد پيروز صورت همين به توانيدمي هم شما فرمایدمي و کندمي نقل هم

 ایشان دست در مأموریت کنندمي تالش است شده فتهگر ایشان از مأموریت که گذشته قوم همين

 یک بدها وقتي بدهایشانآن حتي خيرند عالم براي مجموع در اسرائيلبني بنابراین. بماند باقي

 که کساني و ناهنجاري آن متصدي براي ناهنجاري آن آورندمي وجودبه زمين روي ناهنجاري

 خودش براي یزید مثالً. است خير هاخوب مجموعة براي ولي است شر اندپذیرفته را ناهنجاري آن

 محسوب خير هاحسيني مجموعه و( ع)حسين امام براي ولي است شر هم یزیدها براي است، شر

 این است، خوب شهادت اگر ثانياً و گذاشت نمایش به را هابدي یزید، حرکت اوالً چون. شودمي

 الیه یک. است الیه دو داراي یزید عمل نای. گردید( ع)حسين امام شهادت موجب که بود یزید

 و جهنم الیه یک: دارد الیه دو آخرت آخرت، مانند دقيقاً. دیگران براي الیه یک و خودش براي

 .است آمده وجودبه برایشان شهدا شهادت همان از بهشت این که بهشت؛ الیه یک

 

lاین است، سقوط بينيپيش و الابت بار دو از صحبت اسراء سوره در و. چيست بابلي سبي از منظور 
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 .دهيد توضيح را مسائل

 انجام« النصربخت» توسط که اسارتي به دارد اشاره دانندمي« بابلي سبي» عنوان به هاآن آنچه

 تورات در که تعبيري یعني ماست؛ تاریخ النصربخت همان ولي گویندمي« نصّر بنوکت» او به که شد

 منطقة پادشاه نصّر بنوکت دانمنمي راآن عبري تعبير من که. تاس« نصّر بنوکت» نویسدمي مترجم

مي« بزرگ بابل» را امروزي عراق شمال تا بابل و« شوش» منطقه. است بوده روز آن بزرگ ایران

 از شامات. است بوده منطقه این پادشاه نصّر بنوکت. است روز آن بزرگ ایران همان که گفتند

. کردندمي حکومت آنجا ایران نشانده دست هايحکومت و ندشدمي محسوب بزرگ ایران توابع

 رفتندمي آنجا به ایران مرکزي حکومت از شدهمي طغيان و سرکشي مناطق آن در وقتي بنابراین

 از تمردهایي و بود شده زیاد آنجا در اسرائيلبني افساد ظاهراً . کنند آرام را مناطق آن تا

 .رفت آنجا به خودش نظر به تمردها این سرکوب براي او. اندداشته آنجا حاکميت

 

 گروه یک اند؛گروه دو زمان آن در که اسرائيلبني. است دوطرفه حرکت یک اینجا حقيقت در

مي تبليغ و فعاليت آنجا که گروه آن. دارند فسادهایي خودشان درون متدین گروه یک و منحرف

مي و پسنددنمي را رفتار این مسلماً و تنيس پذیرش قابل است، مشرک که النصر،بخت براي کند

 رودمي آنجا به النصربخت وقتي حقيقت در. کند متوقف منطقه آن در را هافعاليت این خواهد

 بينيممي کنيممي بررسي را دیني مجموعة همين داخل ما وقتي ولي است، دین سرکوب هدفش

 انجام عدم ها،نکردن رعایت ها،تحریف. است فساد داراي شدت به خودش داخل در مجموعه این

نمي انجام هاآن ولي گذارندمي هاآن عهده بر دائما اسرائيلبني انبياي که وظایفي وظایف؛

 .بگيرد شکل ایشان بين در هاتعارض شودمي موجب که است وظایف ندادن انجام همين و. دهند

 

 عمل وظایفش به باید که دیني قوم آن اینجا در ولي آیدمي خودش مشکل حل براي النصربخت

 کنندمي حرکت ایشان. هستند دین محور( ع)حسين امام مثالً. خوردمي ضربه کندنمي عمل و کند

 آن بعداز یزید حرکت مجموعه اما زندمي لطمه ایشان به یزید. افتندمي راه به کوفه سمت به و

 در شدید اختناق شدن حاکم و کوفه در زیاد بن عبيداهلل شدن مسلط مثالً دارد؛ پيامدهایي زمان

 امام سرکوب براي او حرکت. نرفتند( ع)حسين امام یاري به که کساني بر گيريسخت و کوفه

بني بين در. نکردند عمل شانوظيفه به که بود کساني خوردن لطمه اشنتيجه ولي بود( ع)حسين
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 به که ايمجموعه ولي کند تخریب را دیني هايالیه تا آمد النصربخت بود، طورهمين هم اسرائيل

 در خداوند و کرد قمع و قلع را ایشان النصربخت. خوردند ضربه بودند، نکرده عمل خود وظایف

 اسرائيلبني با دیگران و دانيال توسط که کالمي، در و بود من عذاب این: فرمایدمي مورد این

 به نکردن عمل خاطر به خوردید که ايضربه این و بشوید ادب شما خواستممي: فرمایدمي دارد،

 عمل دینتان به چرا بگوید که است نيامده النصربخت. بود شده مقرر شما بر که است وظایفي

 گونهاین هااین اینکه اما بزند آتش را تورات ببرد، بين از را ایشان انبياي تا است آمده او نکردید،

 که هایيآزمایش به توجه با که بودند ميقو هااین که است این علتش شوند،مي سرکوب دچار

 حکومت خودشان باید کردند،مي نابود زمين روي بر را النصربخت مثل افرادي باید بودند، دیده

زیاده و فساد دچار کردند،نمي قبول را خود انبياي حرف چون اما کردند،مي رد را او و کردندمي

 ایشان به النصربخت حمله خداوند و. شدند حالت نای دچار بودند، شده آن دنيایي نوع از خواهي

 .داد قرار ایشان از خود انتقام را

 

 نتوانسته هنوز کندمي احساس النصربخت چون و آورندمي بابل منطقه به اسير عنوان به را ایشان

 منطقه در وسيعي کشتار و کندمي حمله دوباره ببرد بين از منطقه آن در را دین ریشه است

 دانيال شوش منطقه همان که آوردمي بابل منطقه به را آنها باقيماندة و دهدمي انجام نفلسطي

 خداوند زمان این در که شوندمي یأس حالت دچار قوم این متدینين ضربه، این اثر بر و ماست

 هک دوران این از ایشان. کندمي ایشان احياي و دادن اميد و پيشگویي به مأمور را انبيایشان متعال

« بابلي دوران» معني به هم که کنندمي یاد« بابلي سبي» عنوان به بود ايتجربه با اما سخت دوران

 بين در انسجام حفظ براي فراواني تالش ایشان برهه این در. است« بابلي اسارت» معني به هم و

 از هک. بکنند نفوذ دربارها در توانستند حتي و کردند تأسيس مخصوص مدارس کردند، خودشان

 آن در ایران شاه همسر او. کرد اشاره شاه«خشایار» دربار به« استر» نفوذ به توانمي جمله آن

 در آنها باالخره. کند جلوگيري حکومت آن توسط هایهودي وسيع کشتار از توانست و شد زمان

 .گردندمي باز بابل به کورش زمان

 

l2چيست؟ است شده مطرح نقرآ در که یهود سرکشي و افساد دوبار بحث از منظور 

 بارها تاریخ طول در اسرائيلبني چون: بگویم باید تاریخ با آن انطباق و« اسراء» سوره باب در
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 با را قرآن هايپيشگویي توانيمنمي اند،داشته آمد و رفت و اسارت یک از بيش یعني شدند؛ درگير

 هایيپيشگویي مانند است کرده آنقر که هایيپيشگویي یعني بدهيم؛ تطبيق دقيقاً تاریخي وقایع

: فرمایندمي( ع)اميرالمؤمنين مثالً. است شده( ع)حجت حضرت ظهور زمان به راجع که است

 این. پيداست آب در کشتي دکل این مانند بصره مسجد هايمناره بينممي بينم،مي را ه بصر خرابي

 به متعلق هااین از یککدام بگویيم نيمتوانمي ما و است افتاده اتفاق بصره براي بار چندین موقعيت

 اسير بابل منطقه در اند؛داشته متعددي هاياسارت و هادرگيري اسرائيلبني. است مشهور زمان

 کردند، اعالم آن بعداز شدند مستقر لهستان در زماني و کردند کوچ اسپانيا به آن از پس شدند،

 قدرتمندانه را فلسطين در حضورشان حقيقت در شانای. کردند کوچ و اندشده درگير ما با هاآلمان

 آنها آدمسوزي و هاآلمان آزار خاطربه این و شدیم اجباري کوچ دچار ما گویندمي و دانندنمي

 همان اولي که دارند اجماع همه اول مورد درباره. کرد تعيين را دومي دقيقاً تواننمي. است بوده

بخت خود چون است؛ بوده زماني چه که گفت دقيقاً شودينم دومي مورد در اما است النصربخت

 مرتبه در و داد انجام محدودي کشتار کرد حمله فلسطين به که اول مرتبة. است آمده بار دو النصر

 دومي یا است 3«الدیّار خالل فجاسوا» همان دومي گفت تواننمي کرد، فراواني کشتار که بود دوم

 مقتدرانه حضور یک یهود که است، زمان این در دومي، وعدة که دمعتقدن یعني. است نيامده هنوز

 .است اوّل عباد از غير« عباد» این« شدید بأس أولي لنا عباداً عليکم بعثنا» در و دارند، فلسطين در

 

  خوب هايانسان ندارد داللتي هيچ اول،« عباد»

 

 :هانوشتپي

 .41 آیة( 2) بقره سورة. 1

 به( شانآسماني) کتاب در و»: است آمده چنين زمينه این در اسراء ةسور 6 تا 4 آیات در. 2

 بسيار سرکشي به قطعاً و کرد، خواهيد فساد زمين در دوبار قطعاً»: که دادیم خبر اسرائيل فرزندان

 را خود از بندگاني رسد، فرا دو آن نخستين( تحقق) وعده که آنگا پس. «خاست برخواهيد بزرگي

 جستجو به( شما غارت و قتل براي یتان) هاخانه ميان در تا گماریم،مي برشما نيرومندند سخت که

 شما و کنيممي چيره آنان بر را شما دوباره( ازچندي) پس. است یافتني تحيقي تهدید این و آیند،

 .گردانيممي بيشتر را شما نفرات( تعداد) و دهيممي یاري پسران و اموال با را
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 .5 یةآ( 17) اسراء سورة. 3

 .همان. 4

 .3 آیة( 38)زمر سورة. 5

 .119 آیة( 5) مائده سورة. 6

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

 ! اشغالگر قدیسان:عنوان

  

 

 

 

 

 به استکباري بغر که ایمبوده موضوع این متذکر ،«موعود» هايسرمقاله در ویژهبه این، از پيش

 بستر ایجاد ضرورت و ،(ع)مسيح حضرت ظهور بودن الوقوعقریب موضوع از وگوگفت زیر، دالیل

 :است ساخته وارد خود فرهنگي ویژة استراتژي در را امر این براي مناسب

 

 و موضوع مفهوم، به ویژه خاطر تعلق دليلبه که اسالمي شرق فرهنگي زیرساخت با مبارزه. 1

 و غرب فرهنگي و سياسي استراتژي چراي و چونبي و تام پذیرش از آخرالزمان، ودموع مصداق

 تاریخ، گسترة در انسان منزلگاه آخرین و ترینکامل عنوانبه داري،سرمایه نظام و مدرنيته قبول

 .زندمي باز سر

 

 شرایطي در ،غربي جامعه عمومي بافت ميان در مسلمين با مقابله انگيزة القاي و آمادگي ایجاد. 2

 به ميل و معنویت، و معنا به رجعت نوعي بروز غربي، هايسرزمين جمله از و جهان سراسر در که

 بستبن بحران» که عصري در همآن. شودمي دیده« بخشرهایي آیين» عنوان به اسالم قبول

 .است برده فرو انفعالي شرایطي در را جوامع عموم« ایدئولوژیک
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 بحران اخالقي، فساد بسط اثر در که غربي جوامع دروني و عمومي بافت اشيفروپ از جلوگيري. 3

 طلوع» آستانة در را سقوط و درون از فروپاشي امکان تمامي ها،خانواده پاشيدگي هم از و هویت

 .است آورده حاصل« جدید تاریخ

 

 تمامي بر وقتف و« جهان فرهنگ و اقتصاد سياست،» بر اسرائيلبني بالمنازع سلطة برقراري. 4

 هايپيشگویي ايپاره دادن جلوه محتوم طریق از اسالمي بزرگ شرق در موجود هايامکان

 .مجعول و مجهول

 

 ارکان همه بر و شده مطرح« مسيحي بنيادگرایي» یا« گرایياصول» عنوان با امروز که جریاني

 .است گرفته شکل مباني نهمي بر مبتني دقيقاً است، یافته تسلط امریکا اقتصادي و نظامي سياسي،

 

 مسایل در افراطي مذهبي هايگرایش داراي که شودمي اطالق برجریاني« گرایياصول» اصطالح

 جدید عهد چه و( تورات) قدیم عهد چه مقدس، کتاب کامل عصمت به مؤمن و اخالقي و اعتقادي

 سياسي، امور جمله از زندگي، مسایل تمامي براي مقدس کتاب دارند، اعتقاد آنها. هستند( انجيل)

 اسرائيل برانگيختگي سوي به را آنها و شودمي مربوط آینده حوادث به که هایيپيشگویي ویژه به

 ميان در را« دادن بشارت» و است داده دستوراتي کند،مي راهنمایي مسيح حضرت ظهور دومين و

 1.دانندمي خود وظيفه اند،نپذیرفته را اعتقادات این کهکساني

 هايسياست بر حاکم و غالب جریان عنوانبه امروزه که جنبش این شود،مي مالحظه نکهچنا

 :فشاردمي پاي امر چند بر است، شناسایي قابل امریکا نظامي و سياسي فرهنگي،

 

 تفسير و تأویل هرگونه تحریم و مقدس کتاب عبارات ظاهر به تقيد)« مقدس کتاب» عصمت. 1

 ؛(مفهومي

 مناسبات؛ و امور همة هدایت براي کتاب این بودن کافي. 2

 ویژهبه) آینده هايسياست عمومي طراحي و ریزيبرنامه براي شده ارائه هايپيشگویي بر تکيه. 3

بيت در مسيح حضرت ظهور دومين واقعة در آن شناختن منحصر و اسرائيل شناختن برگزیده



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 ؛(المقدس

 و شوندمي منکر را باور این که کساني ميان آموزه این تبليغ و نشر براي تعهد و مسئوليت قبول. 4

 .اطالعندبي آن از یا

 به خدمت صرف را خود همت همة تا که داردمي این بر را گرااصول هاي«ایوانجليست» موارد، این

 مردم عموم ميان در آئين این نشر و المقدسبيت در مسيح حضرت ظهور مقدمات تدارک اسرائيل،

 آموزه، این تبليغ واقع، در. نمایند مجعول و محرف آموزة این مخالفان با مبارزه باالخره و جهان

 . آیدمي حساب به جنبش این پيروان شرعي تکليف

 

 براي« شنيداري و دیداري کليساهاي» دیگر عبارت به و تلویزیوني و رادیویي هايشبکه تأسيس

 وارد گرااصول و« صهيونيست مسيحيان» جنبش کار دستور در 1861 سال از گيرهمه و سریع ابالغ

 .شد

 را تلویزیوني ایستگاه اولين جنبش، این مبلغ و پروتستان کشيش« رابرتسون پت» ،1861 سال در

 751 و ایوانجليستتلي 511 تعداد به سالسي از کمتر طي و 2کرد اندازيراه« ویرجينيا» در

 . رسيد رادیوایوانجليست

 وظيفه دیني سازمان و پژوهشي مؤسسه 894 جمعاً ميالدي، 1898 سال تا که است ذکر شایان

 3.بودند دارعهده را گسترده شبکة این هايبرنامه و مواد توليد و تدارک

 اوانجيلي پروتستاني کليساي رهبران توجهات محور در ،«اسرائيل پرستش» هشتاد، دهة آغاز با

 کليساهاي» یا مذهبي رادیویي و ویزیونيتل هايشبکه تا شد باعث و گرفت قرار متحده ایاالت

 مطرح خود هايبرنامه در روز مسئله و موضوع ترینمهم عنوانبه را اسرائيل ،«شينداري و دیداري

 .کنند

 

 و اشقومي وطن در یهود ملت شکوفایي پروتستاني، روحانيون و رهبران اعتقادات بر بنا همچنين»

 آغاز و مسيح ظهور دومين و آخرالزمان شدن کنزدی به آسایشمعجزه نظامي هايپيروزي

 4«.دارد اشاره شرّ نيروهاي بر نهایي پيروزي

 

 ایاالت جمعيت درصد 62 تا 61 گالوپ، نظرسنجي حسب که داشت دور نظر از نباید را موضوع این
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 27 ات 25 بين جمعيتي از تنها هاکاتوليک کهحالي در. دهندمي تشکيل هاپروتستان را امریکا متحدة

 مذهبي، تکليف انجام قصد به و مرزي،برون و جدي اقدامي در جنبش، این 5.برخوردارند درصد

 و آفریقا هند، قارة شبه التين، آمریکاي به اروپا و آمریکا از را خود تبليغي هايبرنامه و هانشست

 دوستان،هن در خود مخاطبان براي را ايگستره هايبرنامه و کشانده عربي کشورهاي برخي

 به عيناً تلویزیوني، کليساهاي نفوذ با کشيشان هايبرنامه که آنجا تا دیده تدارک...  و ترکيه لبنان،

 یکي طریق از و دوبله فارسي زبانبه هابرنامه همين نيز اخيراً و اندشده پخش و دوبله عربي، زبان

 .شوندمي پخش ايماهواره هايشبکه از

 :کنم عرض خواهممي اجازه

 

شرق دوشبه دوش« فراماسونرها و مذهبي مسيونرهاي» قمري، هجري سيزدهم قرن در اگر

 در...(  و هلند انگليس،) استعماري غرب نظامي مردان و سياستمداران کنصاف جاده شناسان،

 صاف جاده« نظامي و سياسي مردان» مبارزه، جدید دوره در بودند، اسالمي و شرقي هايسرزمين

 .اند«مذهبي مبلغان» کن

 

 گسترندمي چنان را خود مذهبي تبليغات سفرة انگليسي، و امریکایي نظامي ماشين سایة در اینان

 به دست یهود، حکومت استقرار و اسرائيل بقاي براي خود هندو، و فارس عرب، ترک، مسلمانان که

. کنند علم قد خویش مذهبي و ملي حکومت و فرهنگ عليه و ببخشند، خویش مال از بردارند، دعا

. است مسلمين عليه جدید، هزارة از دهه اولين در اصلي، اما« فرهنگي سرد جنگ» همان این و

 .برانگيزند نفرت و کثيف جنگ این هايشواليه اینانة

نقش و« هاشواليه» این از اينمونه شوم، واقعة این اهميت بيان ضمن تا بود ايمقدمه همه،این

 .شود معرفي اسالمي شورهايک از یکي در اشآفریني

 هفته همه ایوانجليست، کشيش یک عنوانبه که ،«هينبني» جدید، سال فروردین از هفته اولين در

 زن و مرد هزاران کالم، شعبدة با و شودمي مشغول اندرز و وعظ و تبشير به و شده حاضر صحنه بر

 را عراق در شاغل هايشواليه از يیک تلویزیوني، برنامة یک در دارد،ميوا خنده و گریه به را

 . کرد معرفي
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 کليساي مبلغان آموزش دانشگاه رئيس ،«اندرووایت» کشيش از ابتدا هين بني برنامه، این در

 ملکة به او که کرد عنوان او معرفي در و گيرد قرار مردم فراروي و سن بر تا کرد دعوت انگلستان

 .است نزدیک بسيار انگيس

 

 از است گزارشي آید،مي پس این از آنچه. پرداخت خدماتش شرح به و آمد نهصح به اندرووایت

 :است آمده) ( قالب در که ترافزون توضيحاتي و تلویزیوني برنامه این

 

 کليساي. است آورشگفت دهد،مي انجام انجيلي کليساي در خداوند که کارهایي: اندرووایت

بيش انجيلي پيروان امروزه افریقا در آفریقا، در ویژهبه است نمو و رشد حال در سرعت به انجيلي

 .هستند غرب تمام و انگلستان و آمریکا در انجيلي پيروان از تر

 در که اندازدمي جمهور،رئيس خاتمي، آقاي جناب زیباي جملة یادبه را نگارنده عبارت، این)

 این در: فرمودند گشتندبازمي افریقایي کشورهاي به سفر از که وقتي خود ریاست هايماه آخرین

 مبلغان که نداشتند اطالع هم ایشان شاید. امرفته افریقا به دیر چقدر که شدم متوجه که بود سفر

 .(اندکرده اشغال را افریقا فرهنگي فضاي ما، از پيش خيلي اسرائيل هودار و انجيل

 

 باشند؟ آمده عراق از که هستند هم کساني شما کنار در آیا اندرووایت آقاي: هينبني

 

 این تمام در نزدیکم دوست و کردممي خدمت عراق در گذشته سال درشش من بله،: اندرووایت

 من کنار در اکنون و دارد نام« سعاده جورجيس» او بود، عراق هوایي نيروي سابق معاون مدت،

 .دارد قرار

 

 ستاد رئيس اکنون بود، من دستيار که مرد این امّا. گویيممي آمد خوش خداوند، نامبه مرد، این به

 در که است« دانيال» شبيه او خاصيت. است عراق وزیر نخست رسمي سخنگوي مسلح، نيروهاي

 عراق در سال چندین براي را انجيلي کليساهاي سرپرستي که مرد این چون بود، پادشاه خدمت

 نخست ،«عالوي ایاد» به تلویزیون در اگر. است عراق در مرد قدرتمندترین اکنون داشت، برعهده

مي نجوا وزیرنخست گوش در که دید خواهيد را مرد این هميشه او سر پشت کنيد، نگاه عراق وزیر
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 .است امروز دانيال او. است واقعي قدرت صاحب او بنابراین. گویدمي باید که را آنچه او به کند،

 

 صهيونيست، مسيحيان مذهب پيرو انگلستان، کليساي مبلغان آموزش دانشگاه رئيس اندرووایت،)

 در خواندمي خویش گماردة و دوست دستيار، را مسلمان کشوري مسلح نيروي ستاد رئيس سخنگو،

 خدمتگزار طاغي پادشاه خدمت در که خواندمي نبي دانيال را او دوربين، برابر در اشمعرفي

مي عراق شيعي ظاهر هب وزیرنخست گوش در را خود ارباب فرامين نجواکنان که مردي. بود

 .(خواند

 

 : دهدمي ادامه اندرووایت

 اکنون امّا» داشتم عراق، در آمریکا غيرنظاميف فرماندة ،«برایمر پل» با نزدیکي کاري رابطة من

.( بخوانيد دوباره را جمله)« .بریممي سربه جدید عراق در قدرت اوج در« جورجيس»طریق از

 یسوع این»: گفت او به و رفت« پاول کولين» نزد مستقيماً ،پست این در انتصاب از پس جورجيس

 ...کرد خواهد خدمت یسوع به و است کرده کاربه مشغول پست این در مرا که بود( مسيح)

 

 عراق در حزقيال چون بروم، نبي« حزقيال» قبر دیدار به باید گفتم خود به روزنيم یک در وقتي... 

. آیدمي شمار به مناطق ترینخطرناک از یکي که ردیمک حرکت نجف سمت به است، شده دفن

 و چهل سففر از بخشي او مزار روي. قدیمي بسيار مسجدي پشت داشت، قرار آنجا در حزقيال مزار

 .بود شده نوشته حزقيال سوم

 

 را نجف منطقة شيطنت، با« اندرووایت کشيش». دارد قرار نجف السالموادي در نبي حزقيال قبر)

 به نسبت بغداد، بحراني شرایط رغمعلي که نشينشيعه ايمنطقه. دهدمي جلوه ناکخطر بسيار

 کشيش این که اینجاست توجه قابل و مهم نکته امّا. است برخوردار بهتري وضع از شهرها بسياري

 به تا آوردمي پيش« السالموادي» تا را اسرائيلبني حضور گسترة و دامنه زیرکي، با اوانجليست

وادي به آن امنيتي مرز و اسرائيل جغرافياي که باشد کرده اعالم یهودي و مسيحي بانمخاط

 به حاضر و نموده اشغال را فلسطين تمامي نوع این از هایيبهانه چنانکه رسدمي نيز نجف السالم

 از نينشا و نامي که را عالم از نقاطي کليه اسرائيلبني واقع در. نيستند نيز غزه نوار از نشينيعقب



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 .(شناسدمي خود ملک جزء آمده، محرف تورات در آن

 

 حضرت قبر وجود یکي. است شيعيان تاکيد و توجه قابل مهم دليل دو به نجف حاليکه در

 .تشيع جهان عاليقدر مراجع مراکز از یکي عنوان به دیگري و ،(ع)اميرالمؤمنين

 

 :دهدمي ادامه

 این در. گفت آمد خوش ما به دوست یک مانند به او ،بود نبي حزقيال قبر نگهبان شيعي، مسلماني

 کوچکي جاهاي قبر، پيرامون. کردیممي احساس خوبي به را توانا و قادر خداي حضور مکان،

 هرشب، مردم،: گفت چيست؟ کوچک هاياتاق این گفتيم نگهبان به. بود نماز خواندن براي( غرفه)

 بزرگي پيامبر او دانستندمي چون. آمدندمي نماز خواندن براي حزقيال قبر پيرامون و اینجا در

 .بود شده برگزیده خداوند سوي از که بود

غرفه این در شما. بروید مزار و منطقه این به شما که خواهدمي خود انجيلي مخاطبان از زیرکانه)

 و یهودي ايچهره به مبدل را السالموادي اسالمي چهرة واقع در و شوید مشغول عبادت به ها

 .(کنيد مسيحي

 

رئيس صدام، کاخ که هنگامي. کردیم عبور بابل از. بودیم انگيزدل سفر این از بازگشت راه در

مي من به خداوند که شنيدیم آشکارا شده، غارت کامالً  اینک که دیدیم را عراق پيشين جمهور

 .کرد خواهد ظهور خداوند، عظمت و شکوه کند سقوط بابل کههنگامي و. «کرد سقوط بابل»: گوید

 

 چنانکه. است نموده سقوط مرتبه چندین تاکنون دور هايگذشته از بابل اوالً  که حاليست در این و

 مصداق عنوان به صدام دولت سقوط و امروز ویراني است چگونه و شد ویران النّصربخت زمان در

 شناخته بابل نام با عراق سرزمين دیگر امروزه ضمناً، است؟ آمده بحساب مقدس کتاب در مذکور

 مسيحيان ادعاي مورد مقدس کتاب حرفي صحت تأویل و تفسير برخالف خود این و شودنمي

 .است صهيونيست

 

 و متوجه را خود مخاطبان بار دیگر ،«حلّه» جاي به« بابل» نام کردن جایگزین با اندرووایت)
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 عنوان به بابل سقوط موضوع و یهود گذشته تاریخ در بابل جایگاه و نقش تورات، مباحث متذکر

 الینفک جزء صهيونيست مسيحيان را بابل بر سلطه چنانکه. کندمي ظهور از ماقبل ايحادثه

 .(شناسندمي خداوند تدبير و مشيت تحقق و هاپيشگویي مجموعه

 

 :گویدمي« جورجيس» به خطاب اندرووایت سپس

 بزرگي بسيار مرد او. دارد قرار اینجا رد که بزرگي مرد براي. بخوانيم نماز او با که دارد جاي

 .خداست مردان از یکي واقعاً  او. اینجاست در نيز او همسر است

 

: گویدمي کرده دهندمي گوش را داستان این زدهشوق و متعجب که جمعيت به روي هين،بني

 آنها کنار در باید ،( جورجيس و اندرووایت. )خواند نماز خدا، مرد دو این براي باید بنابراین

 انجيل اینکه، آن و. است دليل یک به پيونددمي وقوع به جهان، در امروز، آنچه عزیزانم،. باشيم

 این و خدا محبت تشنة. است تشنه عراق، ملت. گردند مبارک هاجان و شود منتشر جهان سراسر در

 از مردان نای و است شکوفایي حال در زیبا ايغنچه چون اکنون عرب جهان. است مقبول امري

 آن با که بسياري خطرهاي مورد در او دانيدمي. هستند اینجا منظور همين به اندروواید جمله

 ...کندنمي صحبت اصالً است مواجه

 

خانواده براي. بخوانيم نماز مرد دو این براي یسوع و القدسروح و ما که رسيده آن وقت اکنون

 .هایشان

 تنها تو. است اشتباه بشریت به توکل! خدایا. گرداني مبارک را آنها خواهيممي تو از! خداوندا

 چون را مرد دو این که خوانيممي نماز این براي امروز کني،مي حمایت ما از که هستي کسي

 حمایت سایة و امنيت در را آنها بگيري، خویش حمایت بال زیر و کني حفظ خویش نوردیدگان

 یسوع، پسرت نام تا برسان، انجام به آنها طریق از ار خویش هايخواسته خدایا کن، حفظ خویش

 فرزندان و خانواده کنند،مي کار تو براي که خدایي مردان این تمام طریق از یابد، عظمت و شکوه

 مسيح یسوع نام به و نگهدار، سالمت را آنها! خدایا یسوع، نام به کن حفظ را آنها نوادگان و

 آمين باشد، آنها همگام و همراه هميشه سالمتي
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 و عراق هايمحله و شهرها وحشيانه ساختن ویران براي. گویندمي آمين چه براي که داندمي خدا

 چيز یا و کنند؟مي یاد عراق شکوفایي عنوانبه آن از که مرد و زن هزاران خون کردن پایمال

 دیگري

 

 :گویدمي اندرووایت سپس

 

مي. بيایم عراق به داشتم دوست زماني. دارم تدوس فرزندم چون را تو نيز من دارم، دوستت ـ

 ما چون کنند،مي کار چه اینجا دواین گویندمي عراق در همه ام،رسيده امخواسته به اکنون داني،

 کمک به ما امّا خواهند،مي چه اینجا آنها کنند،مي سؤال مردم. انددیده تلویزیون صفحة بر را

 .ایمآمده وزیرنخست

 

 خواهممي کنم،مي را سؤال همين اکنون کردم، شما از سؤالي کردیم، صحبت هم با که باریک ـ

 است؟ کرده تغيير شما جواب آیا بدانم

 از بسياري اینجا در است، نکرده تغييري هيچ نه،: گفت خواهم تو به بپرسي را سؤال اینکه بدون ـ

 .بخوانيد نماز من براي خوب، بسيار کنند،مي کمک ما به فرشتگان

 

 فرستادگان را عراق به متجاوزان و اشغالگران اي،زیرکانه سازيصحنه با همراه وگوگفت این

آمده عراق به( ع)مسيح عيسي خاطربه و خدا امر به اینان. کندمي معرفي او مأموران و خداوند

 .شد آنان ثناگوي باید قدیسان چونان منظور همينبه. اندرفته خطر استقبال به و اند

 

 اسالمي کشورهاي سياسي دستگاه در مأمور امّا مؤثر و نفوذ صاحب مرداني گماردن در وفقيتم

 براي مقابل در. دارد دعا و سپاس و شکر جاي آنها پيروان و اوانجليست کشيشان براي که البته

 .دارد انابه و زاري و گریه جاي اسالمي هايسرزمين ساکنان

 

 غفلت، ماجرا، دوم طرف. ماجراست طرف یک تنها چپاول، و سلطه براي مبتکر بيگانگان تالش

 .سازدمي اجانب سلطه مستعد را آنان الیتغير، سنت حسب که است مسلمين ناسپاسي و کاري ندانم
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 موارد هارخنه بستن و صهيونيسم و استکبار هايعمله نفوذ طریق کردن سد دربارة تا است آن جاي

 :شویم متذکر را زیر

 

 و اعتقادي نظام و الهوت شناسایي براي علميه هايحوزه مخصوصاً  و فرهنگي و يعلم مراکز. 1

 مسلمان شبه فرق اهواي و آراء بررسي با و آورند عملبه عاجل اقدام غيرمسلمان، ملل فرهنگي

 نقد، امکان دارند را( نصارا و یهود) از بيگانگان عامل به شدن مبدل زمينه و استعداد خود در که

 .آورند فراهم را احتمالي شبهات به گویيجواب و رد

 

 کشورهاي در موجود مذهبي هايفرقه کليه شناسایي ضمن فرهنگي، مسئول هايسازمان. 2

 گسيل و مذهبي مبلغان تربيت و شبهات شناسایي براي را خود امکانات ها،کتابخانه تجهيز همسایه،

 استفاده سوء امکان رود،مي جوانان يرپذیرتأث و لطيف طبع از جستنبهره امکان که اماکني در آنها

 .ببرند بين از را

 

 نظر،صاحب افراد از استفاده و دیني تبليغات شيوة در نظرتجدید با مذهبي مؤسسات و مراکز. 3

 دهه اولين نوجوانان و جوانان با زبانيهم و سریع و صریح ارتباط برقراري امکان دردآگاه، و عالم

 هايشائبه و فرهنگي التقاط از دوري شرط به تنها همهاین. )سازند همفرا را جدید هزارة از

 (.است ممکن ساري، و جاري غربزدگي

 

 جبهة در خصم بودن مترصد و حاضر موقعيت و شرایط درک با مسئول مؤسسات و هاسازمان. 4

. ندنمای سد را افکن شبهه و مشکوک کتب احتمالي نشر امکان هوشياري، با فرهنگي، سرد جنگ

 مسلمين، ميان در شبهه هرگونه نشر آزادي و حصر، و حدبي توسعة فرهنگي، باز فضاي موضوع

 ائمه کلمات و اهللکتاب صریح نصّ خالف و مبارزه ميدان در هوشمندانه حضور قاعدة خالف

 .است( ع)معصومين

 

 و سياسي اعي،اجتم مناصب در شناسدین و تحقيق و قلم اهل فرهيخته، زنان و مردان اشتغال. 5



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 وجود کارشناس و دلسوز و مؤمن زنان و مردان با آنان گزینيجاي امکان که شرایطي در اجرایي

 .است حاضر عصر در فرهنگي، جامعة و جوان نسل به ظلم دارد

 

 تحقيق و قلم اهل بال فراغ امکان کاهلي ساله وپنجپيست ترک با مسئول هايدستگاه است الزم. 6

 از جدي حراست امکان نهار، و ليل نياز و معاش، دغدغة از دوربه اینان تا ورندآ فراهم چنان را

 فضاي ایجاد معناي به سخن این البته و. کنند حاصل را اسالمي سرزمين این فرهنگي جغرافياي

 و مسلمين فرهنگي جغرافياي تمامي به محابابي که ادب و قلم عرصة بازانشعبده براي این از بازتر

 سو، هر از تاکنون، 1369 سال از پس و اخير هايسال طي چنانکه. نيست آورندمي یورش شيعيان

 واقع در و ملحد روشنکفران شدة حساب هجمة مورد اسالمي، فرهنگ و اسالم مقدس ساحت

 .است شده واقع« سرد جنگ هايشواليه»

 

 

 

 :هانوشتپي

 .224 ص جهان، فرجام و یهودي مسيح هالل، رضا. 1

 .124 ص ،همان. 2

 .124 ص همان،. 3

 .127 ص همان،. 4

5 .Rarna Research Groop Princeton Reseanch Gallouup. 
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  آمریکا متحدة ایاالت در طلب جنگ هايایوانجليست سياسي و دیني تبليغات:عنوان

  

 

 

به نقش بيستم قرن در جوامع اجتماعي زندگي دگرگوني در مخابرات در سریع پيشرفت و تحول 
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 ایاالت در. اندنموده ایفا را نقش بيشترین تلویزیون و رادیو عرصه، این در و است داشته سزایي

 گفرهن الینفک جزء دیني هايبرنامه اجراي رادیویي، هايبرنامه پخش آغاز از آمریکا، متحده

 و رادیو به مسيحي مبلّغان م،1861 دهه در کشور این در تلویزیون توسعة از بعد. گردید کشور این

 کشور این در سندیکا شکل به را مسيحي دیني برنامة صد از بيش اکنونهم و روآوردند تلویزیون

ایستگاه ةتوسع با م1891 دهه در. اندکرده نيازبي جهت این از را آمریکا جامعة و کنندمي پخش

 در تلویزیون و رادیو از را مسيحي تبليغي هايبرنامه توانستند آنها ماهواره و 1.اف.اچ.یو هاي

 2«دیني پراکني سخن ملي انجمن» رئيس آرمسترانگ، بن نمایند؛ پخش جهان مختلف مناطق

 سراسر در را انجيل باید آن با که خداست جانب از اعجازآميز ايوسيله تلویزیون»: داردمي اظهار

 3.«نمود تبليغ جهان

 

 (تلویزیون از انجيل مبلّغ) وانجيليستتلي

 عنوان به هاایوانجليست دوم جهاني جنگ از قبل. گویندمي 4ایوانجليست انجيل مبلّغان به

 معرفي« ایوانجليست» عنوان به را خود آنها دوم جهاني جنگ بعداز ليکن بودند، معروف 5بنيادگرا

 آمریکا در راه این از تا است، فرهنگي تحول با جامعه تغيير و انجيل به بازگشت هاآن شعار. کردند

 راه از که را هاایوانجليست از دسته آن. آورند وجود به انجيل بنيادهاي برمبناي حکومتي

 .نامندمي 6«وانجليست تلي» کنندمي پخش تبليغي هايبرنامه تلویزیون

 م1815 سال تا که نمودند تبيين 7«بنيادها» عنوان با را يحيتمس اصول بيستم قرن اوایل در آنها

 اصطالح بار اولين براي مواضع همين سبب به و کردند منتشر آمریکا در را جلدي دوازده دوره

 .گردید اطالق برآنها« بنيادگرا»

 جهاني انجمن» عنوان با ايمؤسسه م1818 سال در آمریکا در مسيحي بنيادگرایان جانب از

 جهاني جنگ بعداز 11.بود آن گذاربنيان 8ریلي بل ویليام و گردید تأسيس 9«مسيحي دهايبنيا

 اعضاي» نام به ايمؤسسه و کردند معرفي( ایوانجليست) انجيل مبلّغان عنوان به را خود آنها دوم

 عنوان به بنيادگرایان جاي به را خود و آوردند وجود به م1851 سال در را 11«ایوانجيلي جهاني

 .کردند معرفي مسيحي کارانمحافظه

مي تبليغ 13انجيل هايگویيپيش تحقق و 12مسيح هايخواسته نمودن عملي دربارة جدیت با آنها

 دوبارة ظهور براي مسيحيان و است نزدیک بسيار 14«مسيح دوبارة ظهور» دارندمي اعالم و کنند
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راه بر عالوه هاایوانجليست رو،این از. نمایند تبليغ جهان سراسر در را انجيل دارند وظيفه مسيح

 براي رادیویي ایستگاه اولين آمریکا، در دیني تبليغات براي رادیویي ایستگاه تعدادي اندازي

 با م1831 دسامبر 25 روز در اکوادور کيوتو، شهر در را جهان سطح در دیني هايبرنامه پخش

 م1895 سال تا رادیویي ایستگاه این و دنمودن افتتاح 15«مسيح عيسي خير دعاي منادي» عنوان

 .کردمي پخش کارائيب و التين آمریکایي کشور 22 براي را خود هايبرنامه

 سال در که گردید،مي پخش رادیویي ایستگاه 91 از دیني برنامة 411 از بيش م 1832 سال تا

 هايایستگاه ليةک. رسيد ایستگاه 456 به م1842 سال در و ایستگاه 152 به آنها شمار م1838

 رادیویي شبکه ترینبزرگ کردندمي پخش سال این تا آمریکا در را دیني هايبرنامه که رادیویي

 هايبرنامه انجيل، معروف مبلّغان از  17اینتایر ماک کارل م،1855 سال در 16.شدند کشور این در

 19هارگيس جيمز بيلي و دنمومي پخش آمریکا در رادیویي ایستگاه 611 از بيش از را خود تبليغي

 ایستگاه دوازده و رادیویي ایستگاه 211 از بيش در را دیني تبليغي برنامه م1861 سال تا

 .نمودمي منتشر تلویزیوني

 دبليو هربرت آمریکا، در دوم جهاني جنگ از قبل رادیو در انجيل مبلّغان از دیگر یکي

برنامه و آورد وجود به 21«خدا جهاني ايکليس» عنوان با را جدیدي فرقة که بود 18آرمسترانگ

 وجود رادیویي ایستگاه 311 از بيش آمریکا در امروز 21.یافت شهرت آمریکا در وي دیني هاي

 مبلّغان» از تن 751 آمریکا در 22.کنندمي پخش روزشبانه در را دیني هايبرنامه که دارند

 سخن ملي انجمن عضو کشور این در یيرادیو ایستگاه 1551 و دارند فعاليت 23«انجيل رادیویي

 .کنندمي پخش رادیویي هايبرنامه که باشندمي دیني پراکني

 آسامعجزه ابزاري را تلویزیون و انگيزشگفت ايوسيله انجيل تبليغ براي را رادیو هاایوانجليست

 توسعة اب رواین از. است داشته انگيزيشگفت دستاوردهاي دیني اهداف تحقق در که دانندمي

 اولين. کردند پخش تلویزیوني مختلف هايشبکه در را دیني هايبرنامه آنها آمریکا، در تلویزیون

 کاتوليک کشيش برنامه این سخنران و شد پخش 1841 سال در آمریکا تلویزیون در دیني برنامة

 .بود 24شين. ج فولتن

 

 هاایوانجليست دیني تبليغات شبکة

 باعث شود،مي معرفي دیني هايارزش ضد دهة عنوان به غرب جهان و آمریکا در که م1861 دهة
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 از. شد آمریکا جامعة در فرهنگي ابتذال و جنایت و مخدر مواد به اعتياد فرهنگ سریع افزایش

 آمریکا در م 2112 سال در فقط و یابدمي افزایش معتاد جوانان شمار ساله، همه بعد، به دهه این

فيلم در ابتذال و خشونت فرهنگ ترویج. است شده هزینه مخدر مواد صرفم براي دالر ميليارد 25

 تعداد افزایش به مسئله این که است گردیده کشور این در جنایت افزایش باعث آمریکایي هاي

 عليه خشونت ایدز، و مقاربتي هايبيماري افزایش سال، 18 از کمتر دختران ميان در بارداري

 بيش و بازان جنسهم افزایش زنان، توسط خانواده سرپرستي و القط آمار رشد زنان، و کودکان

 از ترکم در آنها از یکي ازدواج دو هر از آمریکا در. است انجاميده زندانيان جمعيت شدن حد از

 .باشندمي کفالت تحت مادر یا پدر توسط کودکان درصد 45 و شودمي طالق به منجر سال یک

 العادهفوق نفوذي آمریکا جامعة در سکوالر فرهنگ فساد مظاهر به دشدی انتقاد با هاایوانجليست

 دوري معلول را جامعه در اخالقي فساد آمریکا در تلویزیوني هايبرنامه در آنها 25.اندکرده پيدا

 تلویزیون، رادیو، مانند عمومي هايرسانه در ابتذال با شدت به و دانندمي دیني تعليمات از

 طرفداري خانوادگي محکم پيوندهاي از انجيل مبلّغان. اندمخالف هاروزنامه و مجالت اینترنت،

 شدن سست و کشور در جنين سقط افزایش باعث را ازدواج از قبل غيرمشروع روابط و کنندمي

 عبادي مراسم کنندمي کوشش تلویزیون در دیني تبليغات در آنها 26.دانندمي خانوادگي روابط

 ابتذال را مدارس در جنسي مسائل آموزش و گردد الزامي خصوصي و دولتي مدارس در مسيحي

 در دیني ضد هايارزش ترویج مراکز را دولتي مدارس و کنندمي مخالفت شدت به آن با شمرده،

 27.دانندمي آمریکا

 خود تبليغات در آنها. باشدمي 29«نوجوانان افکار دادن شکل» تلویزیون در انجيل مبلّغان شعار

 هم از هايخانواده به را عزت و آمریکا کشور به را معنویت و اخالق خواهندمي که کنندمي اظهار

« شدید عذاب» دوران از را مردم خود تبليغات در آنها. بازگردانند کشور این پاشيدة

(Tribulation )دجّال دست به (Anti-Christ )زودي به دجال دارندمي اظهار و ترسانندمي 

 28«یافته تولد دوباره مسيحيان» فقط و شد خواهد دچار سخت عذابي به دنيا و ودنم خواهد ظهور

 .یافت خواهند نجات

 و دهند نجات 31سکوالر اومانيسم از را آمریکا خواهندمي آنها که دارندمي اعالم هاایوانجليست

 قضایي، و ينظام اداري، دولتي، حساس هايمسئوليت از سکوالر افراد گذاشتن کنار با کوشندمي

 31.کنند آنها جایگزین را دیني افراطي اعتقادات طرفدار مسيحيان
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 براي را زیر عالي آموزش مؤسسات آمریکا معروف هايایوانجليست تلي هدف، این تحقق براي

 :اندآورده وجود به کشور در کليدي هايپست احراز براي دیني اعتقادات با متخصصان تربيت

 33رابرتسون پت کشيش توسط که شده واقع ویرجينيابيچ در دانشگاه ینا 32:ریجنت دانشگاه. 1

 دانشگاه این شعار. کنندمي تحصيل دانشجو هزار سه از بيش آن در و است گردیده تأسيس

 شبکة» دیني تلویزیوني شبکة براي دانشگاه این. باشدمي 34«جهان تغيير براي مسيحيان رهبري»

 .کندمي تربيت کارشناس 35ان.بي.سي« مسيحيت پراکنيسخن

 لينچ در 37فالول جري کشيش معروف ایوانجليست تلي را دانشگاه این: 36ليبرتي دانشگاه. 2

 .کنندمي تحصيل دانشجو 6511 دانشگاه این در. است کرده تأسيس ویرجينيا برگ،

 و گردید سيستأ م1863 سال در اُکالهاما تُلسا، شهر در دانشگاه این 39:رابرتز اورل دانشگاه. 3

 .باشدمي آمریکا معروف هايایوانجليست تلي از رابرتز اورل کشيش آن بنيانگذار

 لویسيانا شهر در سواگارت جيمي توسط دانشکده این 38:سواگارت جيمي انجيل دانشکدة. 4

 .است گردیده تأسيس

 و اداره يبرا را متخصصان دولتي، اداري کادر تربيت بر عالوه عالي، آموزش مؤسسات این در

 براساس. دهندمي آموزش تلویزیوني و رادیویي هايایستگاه در مسيحي تبليغي هايبرنامه توليد

 آمریکا در م1895 سال پایان تا 41آمریکا در دیني پراکني سخن راهنماي کتاب در شده ارائه آمار

 تعداد م 1898 سال در و داشته وجود دیني تلویزیوني ایستگاه 86 و رادیویي ایستگاه 1143

 تا. است یافته افزایش عدد 336 به دیني تلویزیوني هايایستگاه و 1495 به رادیویي هايایستگاه

 سازمان 476 و کردندمي توليد مسيحي دیني رادیویي هايبرنامه دیني سازمان 649 م،1898 سال

 سال تا. داشتند دهعه بر تلویزیون در  را دیني هايبرنامه توليد مسئوليت کشور این در دیني

 به 41.گردیدمي پخش مرزيبرون تبليغي و تلویزیوني و رادیویي برنامه 311 آمریکا، از م1898

 ایستگاه 351 و رادیویي ایستگاه 1551 آمریکا در اکنون« دیني پراکني سخن ملي انجمن» گفتة

 و ایوانجليست تلي 511 از بيش هاایستگاه این در و دارند فعاليت کشور این در دیني تلویزیوني

 14 از بيش هفته هر و کنندمي اجرا مسيحي تبليغي و دیني هايبرنامه ایوانجليست رادیو 751

 مسيحي دیني مؤسسات ساليانة بودجة 42.کنندمي تماشا را تلویزیوین هايبرنامه این نفر، ميليون

 درصد 25 تا 21 ساله همه کننديم پخش دیني تلویزیوني و رادیو هايشبکه از را هابرنامه این که

 آمریکا شهرهاي در را محلي دیني تلویزیون هايشبکه مؤسسات، این. کندمي پيدا افزایش
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 جري مانند معروف؛ هايایوانجليست تلي جانب از مسيحي تبليغي هايبرنامه. اندداده گسترش

 توسعه حال در دائماً 44شولر رابرت و سواگارت جيمي 43رابيسون، جيمز رابرتسون، پت فالول،

 45.است

 

 

 سياسي کارانمحاظفه اهداف

 بيش تاکنون آمریکا در. باشندمي هاپروتستان از مختلفي هايفرقه عضو آمریکا در هاایوانجليست

. است افزایش به رو مرتب تعداد این و آمده وجود به هاپروتستان ميان در فرقه 1511 از

. دهندمي انجام را دیني تبليغات هدف، یک با باشند،مي مختلف هايهفرق از آنکه با هاایوانجليست

 گراندیسون چارلز مانند افرادي و نامندمي 46«کليسا مافوق» را آنها هاپروتستان رواین از

ـ 1835) 48سندي بيلي و( م1937 ـ 1988) 49مودي ال دیوایت ،(م1762 ـ1975) 47فيني

 51.دانندمي« کليسا مافوق» و 51«جيلان تبليغ جنبش» رهبران را( م1962

 هايرسانه و آمریکایي فرهنگ تغيير در مشروع اثرگذراران عنوان به را خود هاایوانجليست

 معرفي بيستم قرن طول در آمریکا جامعة در سکوالر ليبراليسم عليه مبارزه پيشگامان نيز و عمومي

 از و کنندمي پرهيز شدت به دیگر انادی دانشمندان با کالمي مناظرات از آنها 52.کنندمي

 به اینترنت و مجالت تلویزیون، رادیو، در دیني تبليغات براي محلي هايوابستگي و احساسات

 با ایوانجليست کارانمحافظه هايدیدگاه ميان نزدیک ارتباط آمریکا در. برندمي بهره خوبي

 .است مشهود کامالً  سياسي کارمحافظه ایدئولوژي

 راستاي در کشور این جامعة مسيحيان بسيج آمریکایي هايایوانجليست برجستة و همم انگيزة

 ميليون 111 تا 91 مختلف آمارهاي مطابق آمریکا در. باشدمي سياسي کارانمحافظه اهداف

 کارمحافظه حزب از آنها مطلق اکثریت و باشندمي هاایوانجليست طرفدار کشور این در مسيحي

 .دهندمي انجام جانبه همه سياسي تحمای خواهجمهوري

 رؤساي ميان در دوم جهاني جنگ از قبل رادیویي هايبرنامه در گسترده حضور با هاایوانجليست

 هايسال در آمریکا جمهوري رئيس ترومن. اس هري. کردندمي نفوذ اعمال آمریکا جمهوري

 در روحاني و اخالقي ريبيدا اگر»: داردمي اعالن بود دموکرات حزب از که 1845ـ  1853

 حزب از آیزنهاور، دیوید دوایت ژنرال. «شد خواهد نابود کشور این نياید وجود به آمریکا
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 جلوگيري براي داردمي اظهار 1861 ـ 1853 هايسال در آمریکا جمهوري رئيس و خواهجمهوري

 جهاني جنگ در پنژا فتح بعداز. «آید وجود به روحاني نو حيات باید آمریکا در ملي فاجعة از

مي عمل به دعوت مسيحي مبلّغان از رسماً  آمریکا، نظامي حاکم آرتور، مک داگالس ژنرال دوم،

 بعداز هاایوانجليست آمریکا دولت حمایت با. دهند انجام گسترده دیني تبليغات ژاپن در که آورد

 جنوب و دور اورخ کشورهاي و جنوبي کرة در را دیني وسيع تبليغات( 1853 ـ1851) کره جنگ

 .اندداده انجام آسيا شرقي

 دموکرات، حزب کاندیداي از هاایوانجليست  1876 سال در آمریکا جمهوري ریاست انتخابات در

 و بود53«جنوبي هايبابتيست کنوانسيون» نام به مسيحي بنيادگرایان کليساي عضو که کارتر جيمي

 جانبة همه باحمایت کارتر و نمودند حمایت است،« یافته تولّد دوباره مسيحي» کردمي ادعّا

 این در. ناميد« هاایوانجليست سال» را 1876 سال« نيوزویک» مجلة. رسيد قدرت به هاایوانجليست

 سطحي در جهان و آمریکا جامعة و شدند سياسي حوزة وارد رسما  هاایوانجليست انتخابات،

 54.شدند جدید جریان این متوجه گسترده

 آمریکا مسير تغيير براي که رسيده فرا آن هنگام که است بوده این آنها شعار م1878 لسا آغاز از

 یک مطابق. شوند( آمریکا پارلمان) کنگره وارد کليسا از متدیّن مسيحيان کشور، این نجات و

 ترینمناسب کليسا نمودند اظهار آمریکا کشيشان درصد 81 شد انجام 1891 سال در که نظرسنجي

 55.است ضروري کشيشان تمامي براي امر این. باشدمي سياسي و اجتماعي مسائل بيان براي محل

 قرار هاایوانجليست اختيار در کليسا هزار 111 که دارد وجود کليسا هزار 411 از بيش آمریکا در

 .دارد

 خانواده سنتي هايارزش حفظ مسئلة( 1891ـ1876) کارتر جيمي دولت در هاایوانجليست نفوذ با

 .گرفت قرار دولت توجّه وردم

 که چرا کردند، حمایت ریگان رونالد از هاایوانجليست 1891 سال جمهوري ریاست انتخابات در

 عملي را آنها هايخواسته بود داده وعده و ناميده« یافته تولّد دوباره مسيحي» را خود نيز وي

 56.سازد

 را بزرگ اجتماعي آمریکا پایتخت شنگتن،وا در هاایوانجليست  1891 آوریل 28 و 29 هايروز در

 ازایوانجليست ميليون نيم آن در که آوردند وجودبه 57«مسيح عيسي براي واشنگتن» عنوان با

 در هاایوانجليست دیني ارشد رهبران روزه، دو اجتماع این در. نمودند شرکت آمریکا سراسر
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 انجيل تعليمات مطابق اجتماعي و ياسيس مسائل در که خواستند مرداندولت از خود هايسخنراني

 در را خود اجتماعي و سياسي هايخواسته پایان، در و گيرند قرار آنها تایيد مورد تا نمایند عمل

 گناهکاري، تو نه گناهکارم، من نه»: بود این اجتماع این در آنها شعار. نمودند بيان اعالميه یک

 59.«نمود فداکاري باید اآمریک نجات براي و است گناهکار آمریکا بلکه

 اوت 22 و 21 روزهاي در را جمهوري ریاست براي انتخاباتي تبليغات برنامة اولين ریگان رونالد

 پانزده اجتماع، این در. نمود برگزار هاایوانجليست ميان در داالس آرنا، یونيون ري در 1891

 را ریگان که نمودند تعهد و شتنددا شرکت آمریکا سراسر از هاایوانجليست نمایندگان از تن هزار

 هاایوانجليست انتخابات، این در ریگان قاطع پيروزي بعداز 58.برسانند پيروزي به انتخابات این در

 61.نمودند ظهور آمریکا جامعة در اجتماعي و فرهنگي قدرت یک عنوان به

 1894 سال در را خود جمهوري ریاست دوره دومين انتخاباتي تبليغات برنامة اولين ریگان رونالد

 جلسة این در. نمود برگزار آمریکا سراسر ازایوانجليست هزار هفده حضور در شده یاد محل از

 کشيش ریگان جمهوري ریاست اول دورة در که فالول جري آمریکا معروفایوانجليست تبليغاتي،

 61.«تنيس جدا سياست از اخالق و دیانت» که کندمي اعالن بود شده سفيد کاخ رسمي

ایوانجليست ميان در دیني جلسة یک در را 62«استراتژیک دفاع ابتکار» طرح ریگان 1893 سال در

 که چرا برد؛مي نام 63«شيطاني امپراتوري» عنوان به سابق شوروي از و کندمي اعالم ها

 .کردندمي معرفي شيطاني امپراتوري را سابق شوروي هاابوانجليست

 طرفداران از و کردند حمایت دبليوبوش جورج از رسماً  هاایوانجليست  2111 سال انتخابات در

 سخنراني جلسات در نيز الگور. دهند شکست را دموکرات حزب کاندیداي الگور، که خواستند خود

 نمودمي اعالم گرفته، بهره 64«کرد خواهد چه مسيح عيسي» هاایوانجليست شعار از اشانتخاباتي

 65.است داشته مدنظر را شعار این سياسي ايهگيريتصميم در وي که

 

 هاایوانجليست سياسي هايسازمان

 تأسيس آمریکا در را مؤسسه تعدادي خود اجتماعي و سياسي اهداف پيشبرد براي هاایوانجليست

 :کنندمي فعاليت کشور سطح در که اندکرده

سازمان از یکي گردید سيستأ 1898 سال در که مؤسسه این 66:آمریکا براي مسيحيان ائتالف( 1

 دفتر 1711 از بيش آمریکا گانة پنجاه ایاالت همة در که باشدمي هاایوانجليست سياسي فعال هاي
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 فعال 51111 از بيش سازمان این در. باشندمي سازمان این فعال عضو نفر ميليون دو و دارد

 از و باشدمي دالر يليونم 25 از بيش آن ساليانة بودجة. دارند عضویت کشيش 25111 و سياسي

 برگزار 67«پيروزي سوي به ايجاده» عنوان با را سراسري ساليانة اجتماع ساله همه م1881 سال

 ادارة و انتخاباتي تبليغات انتخابات، در شدن کاندیدا براي آن فعال اعضاي به آن در که کنندمي

 در که خواهدمي متعصّب حيانمسي از مؤسسه این. شودمي داده ویژه آموزش عمومي هايرسانه

 کاندیداي به و باشند داشته فعال شرکت جمهوري ریاست تا گرفته محلي شوراي از انتخابات تمامي

 69.دهند رأي مؤسسه تأیيد مورد

 ارتش، ارشد فرماندهان آن در که گردید تأسيس 1878 سال در مؤسسه این 68:دیني ميزگرد( 2

 سياستمداراني تأیيد آنها مسئوليت و دارند عضویت انجليستایو برجستة رهبران و سياستمداران

 پيروزي به مختلف انتخابات در تا کنند،مي پيروي مسيحي سنتي و دیني ارزشهاي از که است

 .برسند

 43111 و گردید تأسيس 1893 سال در مؤسسه این 71:سنتي هايارزش براي آمریکایي ائتالف( 3

 کوشش مسيحي، دیني و سنتي هايارزش حفظ براي آن اعضاي. باشندمي مؤسسه این عضو کليسا

 که را کاندیدایي انتخابات، در و برساند تصویب به را نياز مورد قوانين آمریکا کنگرة کنندمي

 این عضو معروف هايایوانجليست. کنندمي تأیيد و معرفي باشد دیني و سنتي هايارزش طرفدار

 .باشندمي ائتالف

 در سنتي و دیني تبليغات براي مؤسسه این 71:مسيح براي الملليبين ميعل صليبي جنگ( 4

 بر عالوه مؤسسه این. گردید تأسيس آنجلس لُس دانشگاه در 1851 سال در آمریکا هايدانشگاه

 اعزام مختلف کشورهاي به مسيحي تبليغات براي را مبلّغان آمریکا هايدانشگاه در دیني تبيلغات

 ميليون 311 مؤسسه، این 2111 سال بودجة و دارد جهان سراسر در مسيحي مبلغ 16111 و کندمي

  72.بود دالر

 مؤسسة ترینفعال و گردید تأسيس 1878 سال در مؤسسه این 73:آمریکا به مندعالقه زنان( 5

 این در. باشدمي آمریکا در هاایوانجليست اعتقادات طرفدار زنان سياسي و دیني هايفعاليت

 آن ساليانة بودجة و دارد کشور سراسر در دفتر 911 و باشندمي عضو زن 611111 از بيش مؤسسه

 حفظ و سنتي و دیني هايارزش از  دفاع براي مؤسسه این. باشدمي دالر ميليون 11 از بيش

 .دارد گسترده فعاليت خانواده
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 اخالق ترویج يبرا و گردید تأسيس 1877 سال در که انجمن این 74:آمریکایي خانوادة انجمن( 6

 و رادیویي هايایستگاه عليه و کندمي فعاليت آمریکا عمومي هايرسانه در سنتي و دیني آداب و

 مردم از کرده، تبليغات کنندمي پخش مبتذل و آميزخشونت ضداخالقي، هايبرنامه که تلویزیوني

 .نمایند تحریم را هابرنامه این خواهندمي

ایوانجليست منافع از و گردید تأسيس 1842 سال در مؤسسه این 75:هاایوانجليست ملي انجمن( 7

 .کندمي دفاع سياسي و اجتماعي دیني، مسائل در ها

 هايپُست و مقام آوردن دست به براي ها،ایوانجليست به مؤسسه، این 76:مسيحيت آزادي بنياد( 9

 .دهدمي آموزش دولتي،

 هاایوانجليست به متعلق 79«مشاوران هستة» هايؤسسهم ترینفعال از یکي این 77:ميراث بنياد( 8

. کندمي ایفا حياتي نقش خواهجمهوري حزب هايدولت هايسياست دهيشکل در که باشدمي

 خاور در گذاريسياست براي واشنگتن انستيتو» و 78«آمریکایي جدید قرن براي ايپروژه»

 نفوذ تحت که باشندمي اورانمش هستة مؤسسات دیگر از  91«چالسيدون» و 91«نزدیک

 .نمایندمي فعاليت هاایوانجليست

 پراکنيسخن هايبنگاه منافع حفظ براي مؤسسه این 92:عدالت و حقوق براي آمریکایي مرکز( 11

 .است شده تأسيس شودمي اداره هاایوانجليست توسط که دیني

 اخبار که هاایوانجليست به بستهوا اخبارنویسان انجمن این در 93:دیني اخبارنویسان انجمن( 11

 منافع از انجمن این و دارند عضویت کنندمي تهيه هاروزنامه و تلویزیون رادیو، براي دیني روزانة

 .کندمي دفاع آنها

 هايایوانجليست و دارد فعاليت کنگره در نفوذ اعمال براي مؤسسه این 94:آزاد کنگرة بنياد( 12

 .ندباشمي بنياد این عضو برجسته

 .باشدمي هاایوانجليست نفوذ تحت نيز سياسي مؤسسة این 95:کارانمحافظه حزبي انجمن( 13

 را هاایوانجليست مواضع و کاليفرنياست در روزنامه این مقرّ 96:«مسيحيت صداي» روزنامة( 14

مي پخش کنگره نمایندگان دربارة 97«گزارش کارت» منظم طور به روزنامه این. کندمي بيان

 به و شودمي داده نمره کنگره در لوایح به رأي دادن براي کنگره نمایندگان به کارت، این در. ندک

 هاایوانجليست تأیيد مورد اجتماعي و سياسي دیني، مسائل به مربوط لوایح از که نمایندگاني

 مریکاآ سراسر در هاایوانجليست هواداران به آنان و شودمي داده نمره بيشترین نمایند حمایت
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 است سياسي اسلحة یک حقيقت در کارت، این. گيرند قرار نيز آنها تأیيد مورد تا شوندمي معرفي

 .شودمي گرفته کار به باشندمي هاایوانجليست افکار مخالف که کنگره نمایندگان عليه که

 

 

 آمریکا معروف هايایوانجليست

 فالول کري فرزند وي. باشدمي آمریکا هايایوانجليست ترینمعروف از یکي او: فالول جري( 1

 دانشکدة» از 1856 سال در فالول جري. گذشت در سالگي 55 در خواريشراب شدت از که است

 به و گردید کشيش سپس و شد التحصيل فارغ 81ميسوري فيلد اسرینگ در واقع 98«بابتيست انجيل

 آن در و خرید را غيرالکلي مشروبات متروکة کارخانة یک وي. بازگشت 81ویرجينيا برگ لينچ

 عبادي اجتماعات ترینبزرگ از یکي که کرد احداث نفر هزار هفده ظرفيّت با بزرگ کليسایي محل

 .شودمي برگزار کليسا این در آمریکا یکشنبة روز

 وي. نمود ازدواج نواختمي پيانو برگ لينچ شهر« بابتيست کليساي» در که زني با فالول جري

 ساعت قدیمي وقت» راآن و کرد پخش ویرجينيا از 1856 سال در را رادیو در نيدی برنامة اولين

 تبليغي هايسخنراني اکنون فالول. گرددمي پخش منظم طوربه هم امروز تا که ناميد 82«انجيل

 برگ لينچ شهر در 1873 سال در وي. کندمي پخش آمریکا در رادیویي ایستگاه 261 از را خود

 در که نمود تأسيس« ليبرتي دانشکدة» عنوان با مسيحي مبلّغان تربيت براي ايدانشکده ویرجينيا

 .است شده تبدیل دانشگاه به حاضر حال

 ترینبزرگ و نفوذترین با که است« جنوبي هايبابتيست کنوانسيون» کليساي رسمي عضو فالول

 با اجتماعي و اسيسي مؤسسة یک 1878 سال در وي. باشدمي آمریکا در هاایوانجليست کليساي

 اجتماعي سياسي فعال مؤسسات از یکي که آورد وجود به 83«اخالق براي اکثریت» عنوان

هم طالق، با و است خانواده سنتي هايارزش حفظ طرفدار مؤسسه این 84.باشدمي هاایوانجليست

 براي و کندمي مخالفت شدت به عمومي هايرسانه در ابتذال و دادگاه در ازدواج بازي، جنس

 ریاست انتخابات در فالول. نمایدمي فعاليت دولتي مدارس در عبادي مراسم کردن الزامي

 انتخاباتي تبليغات در و کرد حمایت آشکارا ریگان رونالد از 1898 و 1894 هايسال جمهوري

 شعار. گردید ریگان پيروزي باعث انتخابات این در هاایوانجليست حمایت و داشت فعال شرکت

 آمریکا بلکه گناهکاري، تو نه گناهکارم، من نه»: بود این 1891 سال انتخابات در وي خاباتيانت
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 85«کنند فداکاري باید همه آمریکا نجات براي و است گناهکار

 عاشق من» عنوان با آمریکا گانةپنجاه ایاالت هايپایتخت در را تظاهراتي 1891 ژوئن در

 که هستي جوان خيلي تو آمریکا»: بود چنين راهپيمایي نای شعار و نمود برگزار 86«آمریکایم

 هاسخنراني برنامه، این در. گردید پخش آمریکا تلویزیوني ایستگاه 215 از مراسم این 87.«بميري

 بودند هاایوانجليست اعتقادات طرفدار که هایيایالت استانداران و کنگره نمایندگان هايپيام و

 کاخ رسمي کشيش سال هشت مدت به ریگان جمهوري ریاست اندور در فالول. گردیدمي پخش

 .گردید سفيد

 اظهار خود سخنان در وي. است اسرائيل حامي و طرفدار آمریکا هاایوانجليست سایر مانند فالول

 کند؛مي حمایت اسرائيل وجود از ولي کند،نمي اجابت را یهودیان دعاي مسيح عيسي داردمي

 سرزمين به باید جهان سراسر از یهودیان آخرالزمان در هایوانجليستا اعتقادات مطابق که چرا

 اعتقاد مسيح به یهودیان از نفر 144111 دجّال، شدن ظاهر با زمان هم و نمایند مهاجرت فلسطين

 آنگاه و رفت خواهند بهشت به مسيح و« یافته تولّد دوباره مسيحيان» همراه و نمود خواهند پيدا

 دجّال، شدن ظاهر بعداز سال هفت 89.شد خواهند کشته دجّال دست به جهان یهودیان تمامي

 فلسطين محل در را دجّال و آمد خواهند فرود زمين به یافته تولّد دوباره مسيحيان همراه مسيح

 88سال هزار مدت براي آن از پس مسيح و داد خواهند شکست( آرمگدون) مقدس نهایي جنگ در

 111.کرد خواهد رهبري المقدسيتب پایتختي به را جهاني حکومت

 رسول و اسالم عليه، علني دشمني آمریکا در ایوانجليست برجستة رهبران دیگر مانند فالول

 آمریکا در تلویزیوني هايشبکه از که سخنراني یک در فالول ،2112 اکتبر در. دارند( ص)اکرم

 مسلمانانِ سخنراني، ینا بعداز که نمود اهانت( ص)اکرم رسول حضرت به آشکارا گردید پخش

 .نمودند شدید اعتراض وي عليه جهان سراسر

 تلویزیوني شرکت صاحب و آمریکا در هاایوانجليست نفوذ با رهبران از یکي وي: رابرتسون پت( 2

 تأسيس ویرجينيا شهر در م1861 سال در که باشدمي 111«مسيحيان پراکنيسخن شبکة» دیني

 تلویزیوني شبکة بعداز و باشدمي دالر ميليون 231 یزیونيتلو شرکت این فعلي ارزش. نمود

 .آمریکاست در تلویزیوني شبکة ترینبزرگ ESPN Sports و( CNN) ان.ان.سي

« آمریکا براي مسيحيان ائتالف» عنوان با را سياسي فعال سازمان یک 1898 سال در رابرتسون

 وي. باشدمي خواهجمهوري حزب يبرا انتخابات در مردم آراي جلب آن وظيفة که نمود تأسيس
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 ميليون سه و بود خواهجمهوري حزب کاندیداهاي از یکي1899 سال جمهوري ریاست انتخابات در

 .بودند کرده حمایت وي شدن کاندیدا از شده یاد حزب اعضاي از نفر

 رأي و کنندمي حمایت« آمریکا براي مسيحيان ائتالف» هايسياست از نفر ميليون 556 آمریکا در

 این مرکزي شوراي اعضاي. دارد حياتي نقش خواهجمهوري حزب کاندیدهاي پيروزي براي آنها

 .دهندمي تشکيل را 112«خواهجمهوري حزب ملي شوراي» اعضاي درصد 41 ائتالف

 تأسيس« ریجنت دانشگاه» نام به ویرجينيابيچ در دانشگاهي مسيحي، مبلّغان تربيت براي رابرتسون

« مسيحيان پراکنيسخن» شبکة. کنندمي تحصيل دانشجو هزار سه از بيش آن در که است کرده

شبانه در را خود دیني هايبرنامه رادیویي، ایستگاه پنج و تلویزیوني ایستگاه چهار از وي به متعلق

برنامه در رابرتسون. گرددمي منتشر کابل و ماهواره از شبکه این هايبرنامه. کنندمي پخش روز

 شبکه این ساليانة بودجة. نمایدمي مالي کمک و اعانه تقاضاي مسيحيان از شبکه، این در ینيد هاي

 بهره گسترده طوربه جدید تکنولوژي و امکانات تمامي از شبکه این 113.باشدمي دالر ميليون 55

 .باشندمي شبکه این کارمند کارشناس 1511 و گيردمي

 کرده وسيع گذاريسرمایه کينشاسا کنگو الماس معادن و ليبریا در طال معادن در رابرتسون

 کشيش ثروتمندترین اکنون و داشته شخصي درآمد دالر ميليون 61 ،2111 سال در تنها 114.است

 .شودمي شناخته جهان در

 در گناه افزایش سبب به را آمریکا مسيح، که داشت اظهار 2111 سپتامبر 11 حادثة بعداز رابرتسون

 سقط افزایش باعث راآن و باشدمي فمنيسم جنبش مخالف شدت به وي. است ودهنم عذاب جامعه

 از تن سه کهاین بعداز. داندمي بازيجنسهم و خرافات و جادوگري به زنان آوردن روي و جنين

 رأي 2111 سال مي ماه در بازي جنسهم از حمایت و طرفداري به آمریکا عالي دیوان قضات

 براي عمليات» عنوان با را گسترده تبليغاتي قاضي سه این عزل رايب او بودند کرده صادر

مي اعالم 116سري سلطنت معروف کتاب در وي. است نموده آغاز 115«عالي دیوان آزادسازي

 اإلطاعة واجب باشد مسيحيت هايارزش و قوانين مخالف که کشور عالي دیوان رأي که کند

 117.نيست

 مطابق و باشدمي صهيونيسم و اسرائيل سرسخت طرفدار هانجليستایوا سایر مانند نيز رابرتسون

گویيپيش تحقق» و 119«مسيح هايخواسته نمودن عملي» دربارة هاپروتستان جدید اعتقادات

 خود براي دیني وظيفة یک را اشغالي فلسطين غاصب دولت از جانبه همه تأیيد 118«انجيل هاي
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 سال تا مسيح که کندمي تبليغ چنين گسترده طوربه هاانجليستایو دیگر مانند رابرتسون. دانندمي

مي تأکيد آن در و نموده تأليف 111عصر پایان عنوان با را کتابي و نمود خواهد ظهور حتماً  2117

 این در شده، آغاز 2117 سال از قبل و 2111 سال بعداز( آرمگدون) مقدس نهایي جنگ که نماید

« یافته تولّد دوباره مسيحيان» را خود که هاایوانجليست فقط و شد دخواه نابود جهان سراسر جنگ

 جهاني» 111جهاني، نوین نظام خود دیگر کتاب در وي. یافت خواهند نجات کنندمي معرفي

 دیني اهداف یافتن تحقق در اصلي موانع را الملليبين هايسازمان تقویت و اقتصاد  112«شدن

 وضعيت این هاایوانجليست سوم، هزارة آغاز در که نمایدمي تهدید و کندمي قلمداد هاایوانجليست

 جویانجنگ عملي اقدامات منتظر باید جدید هزارة آغاز در دنيا و کرد نخواهند تحمل را جهان

 .باشد مسيحي

 در انجيل برجستة مبلّغ و هانپروتستا دیني معروف رهبران از یکي وي 113:ليندسي هال( 3

پيش تحقق به اعتقاد مکتب پدر» عنوان به آمریکا در وي. شودمي محسوب آمریکا متحده ایاالت

 ماهنامة و 115«تثليث پراکنيسخن شبکة» صاحب ليندسي. است معروف 114«انجيل هايگویي

 کتاب بيست از بيش ليندسي. است117«معکوس شمارة» فصلنامة و 116«آخرالزمان وقایع شرح»

 آرمگدون نهایي جنگ آغاز هاکتاب این محور و است کرده تأليف يلانج هايگویيپيش تفسير در

 این در وي معروف هايکتاب. باشدمي سوم هزارة آغاز در مسيح دوبارة ظهور و فلسطين در

 :باشدمي زیر قرار به موضوعات

 ؛1893 سال چاپ 119آرمگدون، نهایي جنگ معکوس شمارة( 1

 ؛1871 چاپ 118گذشته، بزرگ سيارة زمين؛( 2

 .2111 چاپ 121المقدس،بيت براي جنگ( 3

 121راهي دو سر بر آمریکا عنوان با را کتابي 2111 سپتامبر 11 حادثه بعداز ماه یک ليندسي هال

 نهایي جنگ آغاز ساززمينه 2111 سپتامبر 11 حادثه که کندمي تبليغ آن در نموده تأليف

 در عنوان با را کتابي 2111 سال آغاز در ندهنویس همين حادثه این از قبل. باشدمي آرمگدون

 ایاالت دولت نقش کتاب، این در. بود کرده تأليف 122کجاست؟ آمریکا جاي انجيل، هايپيشگویي

 متحدة ایاالت دولت نقش کتاب، این در. است شده بيان آرمگدون نهایي جنگ در آمریکا متحدة

 دولت که نمایدمي تلقين کتاب این در ندهنویس. است شده بيان آرمگدون نهایي جنگ در آمریکا

 آمریکا همکار و متحد نيز انگلستان و نمود خواهد رهبري را آرمگدون جنگ آمریکا متحدة ایاالت
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 .بود خواهد

 ميان در و آمریکاست متحدة ایاالت در ایوانجليست ترینمعروف وي 123:گراهام بيلي( 4

 رؤساي تمامي با نزدیکي بسيار ارتباط وي. ددار فراواني شهرت جهان سراسر هايپروتستان

 کشيش کارتر، جيمي جمهوري ریاست دورة اواخر تا و است داشته آمریکا متحده ایاالت جمهوري

 .باشدمي سفيد کاخ رسمي کشيش  124گراهام فرانگلين وي فرزند اکنون. بود سفيد کاخ رسمي

 عليه خود هايسخنراني در و باشندمي صهيونيسم و اسرائيل جدي طرفدار فرزندش و گراهام بيلي

 عنوان با را کتابي 1893 سال در گراهام بيلي. کنندمي ایراد زیادي مطالب مسلمانان و اسالم

 در سوم هزارة آغاز در که کرد تبليغ کتاب آن در و نمود تأليف125هااسب سُم صداي شدننزدیک

 خواهد ظهور دست در لبه دو شمشيري با و رنگ سفيد اسبي بر سوار مسيح، آرمگدون، جنگ پایان

 پایتختي به را اشساله هزار یک حکومت نموده، هالک را( دجّال) مسيح ضد جنگ این در و نمود

 است 1891 چاپ126آرمگدون، جنگ تا وي دیگر معروف کتاب. نمود خواهد تأسيس المقدسبيت

 آرمگدون مقدس نهایي جنگ رد حضور براي خواهدمي جهان سراسر هايپروتستان از آن در که

 .باشند آماده سوم هزارة آغاز در

 متعصب هايایوانجليست را عراق در آمریکا گراشغال ارتش هايکشيش بيشتر که است ذکر شایان

 زیر کليسا این به وابسته مسيحي مبلّغان و دهندمي تشکيل« جنوبي هايبابتيست کنواسيون» از

 کارهاي عنوان تحت باشدمي سفيد کاخ رسمي کشيش اکنون که گراهام فرانکلين کشيش سرپرستي

 کيسة» عنوان با رابطه این در ايویژه بودجة و باشدمي عراق در مسيحي تبليغات مشغول امدادي

 .اندداده اختصاص 127«سامري

 ایاالت در مسيحي تبليغات تلویزیون و رادیو هايشبکه صاحب که معروف هايایوانجليست دیگر از

 :برد نام توانمي زیر افراد از باشند،مي آمریکا حدةمت

 از وي دیني هايبرنامه و باشدمي رادیویي ایستگاه هشت صاحب وي 129:سواگارت جيمي( 1

 .شودمي پخش دیگر ایستگاه 222

 در وي. شودمي پخش تلویزیوني ایستگاه 64 از وي تبليغي هايسخنراني 128:رابيسون جيمز( 2

 131«زندگي توسعة الملليبين مؤسسة» عنوان با را مسيحي تبليغات سوم جهان فمختل کشورهاي

 .دهدمي انجام

برنامه و باشدمي اوهایو اکرون در 132«آینده جامع کليساي» در وي مقرّ 131:هامبارد رِکس( 3
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 آمریکاي کشور 19 براي زبان هفت به تلویزیوني و رادیویي ایستگاه 651 توسط وي دیني هاي

 .گرددمي پخش آفریقا و تينال

 لُس در آن مقر که باشدمي« تثليث پراکنيسخن شبکة» کنوني مدیر وي 133:گراویچ پُل( 4

 ال.تي.پي و( CBN)  ان.بي.سي دیني هايشبکه بعداز شبکه این دیني هايبرنامه. است آنجلس

(PTL) 134 باشدمي آمریکا در دیني شبکة ترینبيننده پر. 

مي ایراد دیني تبليغات قالب در هایيسخنراني تلویزیون در 1854 سال از وي 135:زرابرت اول( 5

 .است کرده تأسيس خود نام به دانشگاهي تولسا شهر در و کند

 از و باشدمي کاليفرنيا گرو گاردن در 137«بلور جامع کليساي» در وي مقرّ 136:شولر رابرت( 6

 148 از که کندمي تهيه 139«قدرت ساعت» عنوان با را دیني تبليغي هايبرنامه م1871 سال

 دیني تربيت براي ویژه به دیني برنامة این. شودمي پخش آمریکا در تلویزیوني و رادیویي ایستگاه

 138.گرددمي پخش کشور این نظامي مراکز و هاپادگان در آمریکا ارتش افسران و سربازان

 ایستگاه 611 از 141«پيروزي صداي» عنوان با وي دیني تبليغي هايسخنراني: لند کوپ کنيت( 7

 و آسيا و آفریقا مختلف کشورهاي در رادیویي ایستگاه 135 و آمریکا در تلویزیوني و رادیویي

 .گرددمي پخش التين آمریکاي

 در مسيح ظهور که آمریکاست معروف هايایوانجليست از دیگر یکي وي 141:ایمپ وان جاک( 9

 جنگ براي« یافته تولّد دوباره مسيحيان» که کندمي اعالم و تبليغ شدت هب را سوم هزارة آغاز

 جنگ و آخرالزمان حوادث درباره سينمایي فيلم چند وي. باشند آماده آرمگدون مقدس نهایي

 .است کرده توليد آرمگدون

 ،تيلستون رابرت ستانلي، چارلز پوالرد، فرانک گوردر، وان پول هان، دي رایچارد باگلي، راس

شبکه در که باشندمي آمریکا در معروف هايایوانجليست دیگر از رال، سام ليستر و کندي جيمز

 .کنندمي ایراد تبليغي هايسخنراني آمریکا تلویزیوني و رادیویي مختلف هاي

 و اخالقي مالي، رسوایي و فساد به آمریکا در ایوانجليست رهبران این بيشتر که است ذکر شایان

 داشتن دست در با آنها ولي طلبد،مي را مستقل ايمقاله تأليف آنها شرح که اندشده دچار جنسي

 .گذارندمي سرپوش خود کارهاي بر تلویزیوني و رادیویي متعدد هايشبکه

 

 هاایوانجليست مالي منابع
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 ندکنمي پخش دیني هايبرنامه تلویزیون و رادیو در که هاایوانجليست برجستة هايویژگي از یکي

 خود تلویزیون و رادیو هايایستگاه ادارة و دیني تبليغات امور براي مالي اعانة و کمک گردآوري

 دست به مالي درآمد تجاري هايآگهي پخش با تلویزیون و رادیو تجاري هايایستگاه. باشدمي

 رینبيشت و نمایندمي مالي کمک تقاضاي مردم از مسيح نام به هاایوانجليست ولي آورند،مي

 .است شده وارد آنها روش همين به انتقادات

 هرچه و باشند قدرتمند مالي لحاظ از وي پيروان است خواسته مسيح که کنندمي تبليغ چنين آنها

 با آنها. داد خواهد افزایش برابر چند را آنها ثروت هم مسيح نمایند، مالي کمک مسيح به بيشتر

 سال در فقط. نمایندمي مالي کمک تقاضاي خود ارانهواد به ایميل و مستقيم هاينامه ارسال

 ميليون 351 شد موفق گردیدمي پخش آمریکا تلویزیوین هايشبکه از که دیني برنامه 8 ،1891

 و ویدیویي نوارهاي دیني، هايکتاب فروش 142.نماید دریافت خود هواداران از مالي کمک دالر

 چنينهم. باشدمي درآمدزا منابع ترینمهم از ورهمشا و دعا انجام دیني، هنري، کاالي و صوتي

 و خاک عنوان به فلسطين از آب و خاک فروش ها،برچسب عبادي، مراسم براي مخصوص لباس

 تمبرهاي مخصوص، هايپيام با هامدال و البسه زنان، زیوراآالت و گردنبد دکمه، مقدس، آب

 خودنویس جعبة و دیني سرودهاي حاوي بکت ساليانه، تقویم عکس، آلبوم پستال، کارت یادبود،

 .نمایندمي تبليغ خود هواداران به را کاالها این تهية و گرددمي ارائه بازار به فروش براي

 گرددمي کم بپردازند دولت به باید که مالياتي از ها،ایوانجليست به مردم مالي هايکمک ميزان به

 مؤسسات تربيش. است شده هاایوانجليست ساتمؤس به مردم مالي هايکمک افزایش باعث این و

 به را خود حساب آنها اکثر ولي باشند،مي معاف دولت به ماليات پرداخت از ها،ایوانجليست دیني

 چرا باشد،مي اختياري دولت به آنها جانب از حساب ارائه و کنندنمي ارائه دولتي محاسبات دیوان

 مداخله هرگونه کنندمي اعالم رابرتسون پت و فالول جري مانند ها؛ایوانجليست ارشد رهبران که

 143.باشدمي خدا امور در مداخله آنها به وابسته هايمؤسسه در

 هاایوانجليست که داشته اعالم گردید، تأسيس آمریکا در 1873 سال در که 144«تثليث بنياد»

 دالر ميليارد 21 2/1 ،2112 سال در آنها به متعلق دیني تلویزیوني و رادیویي هايشبکه توسط

 611 و تلویزیوني و رادیویي دیني ایستگاه 1311 از بيش آمریکا در. اندنموده کسب درآمد

 هزار یک از بيش کشور این در و کنندمي پخش مسيحي تبليغي برنامة روزانه تجاري ایستگاه

 پخش دیني برنامة ساعت 14 متوسط طور به هفته در که دارند وجود تلویزیوني و رادیویي ایستگاه
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 .کنندمي

 

 

 هاایوانجليست دیني هايبرنامه تأثير

 هايبرنامه از غير و کنندمي را استفاده ترینبيش موسيقي از خود دیني برنامة در هاایوانجليست

 و بازي، شبخيمه کودکان، براي دیني هايبرنامه ها،نمایش ميزگردها، تئاتر، اخبار، موسيقي،

 .دهدمي تشکيل را آنها هايبرنامه دیگر جوایز، با همراه علمي تمسابقا

 رو کليسا در مردم حضور تلویزیون، و رادیو در دیني هايبرنامه در هاایوانجليست نفوذ افزایش با

 را آمریکا ميانه غربي و جنوبي هايایالت که 145«انجيل نوار» در کاهش این و است کاهش به

 نفر هزار دو از بيش هفته طول در که را هایيکليسا آمریکا در. است ترمحسوس دهندمي تشکيل

 بر عالوه کليساها این در. نامندمي 146«عظيم کليساي» یابند حضور کليسا در عبادي مراسم در

ایالت بر عالوه کليساها نوع این. گرددمي ارائه نيز تفریحي و ايمشاوره خدمات عبادي، مراسم

 مهد کليساها این. است شده دایر کشور این شمالي و شرقي هايایالت در «انجيل نوار» هاي

 گرددمي ارائه دیني ویژه آموزش آموزاندانش به آنها در که را جدیدي مدارس و هاکودک

 به را تفریحي هايبرنامه جوانان، ویژه به مردم جذب براي شده یاد کليساهاي. کنندمي اداره

 .گذارندمي اجرا

 آمریکا متحدة ایاالت در که است نموده اعالم 147«دیني تحقيقات براي فوردهارت وانستيت»

 در نفر هزار دو از بيش هفته هر کليساها، درصد 2 در فقط و دارد وجود کليسا ميليون نيم به نزدیک

 در نفر 75 تا 51 تنها هفته هر آمریکا کليساهاي درصد 75 در و نمایندمي شرکت عبادي مراسم

 از آمریکا در 149«پرینستون دیني تحقيقات مرکز» گزارش مطابق. یابندمي حضور عبادي ممراس

 کنندمي شرکت عبادي مراسم در نفر هزار دو از بيش هفته هر کليسا 611 در فقط کليسا ميليون نيم

 و ددار وجود فلوریدا و جورجيا تگزاس، کاليفرنيا، مانند جنوبي هايایالت در کليساها این اکثر و

 در. باشندمي 148«خدا اجتماعات» و« جنوبي هايبابتيست کنوانسيون» کليساهاي به وابسته

 91 از بيش آنها تعداد و دهندمي تشکيل ایوانجليست مسيحيان را جمعيت درصد 25 تا 21 آمریکا

 151.باشدمي نفر ميليون

مي« انجيل نوار» منطقة در هایيایالت از آمریکا در تلویزیون دیني هايبرنامه بينندگان بيشترین
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 11 فقط را کشور جمعيت کل درصد 23 آن جمعيت که آمریکا شرقي هايایالت در 151.باشند

 که جنوبي هايایالت 152.کنندمي تماشا را تلویزیون دیني هايبرنامه این آن، جمعيت درصد

 دیني تلویزیوني هاينامهبر این آنها درصد 51 از بيش دهندمي تشکيل را آمریکا جمعيت کل 3/1

 11 از برنامه این بينندگان آمریکا غربي هايایالت در 153.کنندمي مشاهده را هاایوانجليست

 ميانه، غرب و غربي هايایالت به جنوب از هامهاجرت افزایش با ليکن باشد،مي کمتر هم درصد

 بيش هابرنامه این بينندگان  4/3 تا 3/2 سن 154.است افزایش به رو هابرنامه این بينندگان تعداد

 155.دهندمي تشکيل زنان را آنها درصد 71 تا 61 و باشدمي سال پنجاه از

 جمعيت و باشدمي نفر ميليون 28 باشد سال 65 از بيش آنها سن که آمریکا مردم تعداد اکنون

 خواهد نفر ليونمي 65 از آنها تعداد و شد خواهد برابر دو 2131 سال تا کشور این ساالنبزرگ

 .گذشت

 بين آنها از درصد 54 سن و دارند سکونت کشور این جنوبي هايایالت در هاایوانجليست درصد 45

 طرفدار آنها که چرا است، افزایش به رو مرتب هاایوانجليست جمعيت. باشدمي سال 51 تا 19

 156.کنندمي مخالفت تشد به جنين سقط و طالق با و هستند تربيش فرزندان با خانواده تشکيل

 

 نظامي شبه هايایوانجليست

 از مسلح گروه هفت و است آمده وجود به مسيحي نظامي شبه هايگروه ها،ایوانجليست ميان در

 جنبش» عنوان با مسيحيان نظامي اتحادیه این. اندداده تشکيل نظامي اتحادیه یک آمریکا در آنها

 تمامي در 159«مسيحي پرستميهن قدیسان» شاخة تنها که باشدمي معروف 157«مسيحي هویت

 کشور این نظامي شبه گروه قدرتمندترین و دارد مسلح عضو 61111 آمریکا متحدة ایاالت پنجاه

مي 158«جنگجو هايایوانجليست» را خود« مسيحي هویت جنبش» نظاميان شبه. شودمي محسوب

 161.کرد نخواهد ظهور مسيح نندنک مسيحي را دنيا تمامي تا که دارند اعتقاد و نامند

 نفر ميليون 291 با کشور این در و است آزاد کامالً اسلحه فروش و خرید آمریکا متحدة ایاالت در

 فروشندگان و صاحبان تربيش و باشدمي مردم دست در اسلحه قبضه ميليون 251 از بيش جمعيت،

تفنگ ملي انجمن» نام به را ملي حادیةات یک آنها و باشندمي هاایوانجليست از آمریکا در اسلحه

 .اندآورده وجودبه 161«داران

 اعالم خود تبليغات در دارند عضو و هوادار ميليون 5 کشور این در که جوجنگ هايایوانجليست
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 خواستة این اگر و گردد تبدیل« مسيحي جمهوري» یک به باید آمریکا متحدة ایاالت که دارندمي

 را خود آنها 162.نمود خواهند آغاز را آميزخشونت انقالب نهاآ نشود پذیرفته آنها

 این بازماندگان» تنها آنها آرمگدون جنگ در آنها اعتقادات مطابق و نامندمي 163«بازماندگان»

 از مهاجر سفيدپوستان فقط را جوجنگ هايایوانجليست اعضاي تمامي« .بود خواهند نهایي جنگ

 اعتقاد مطابق و کنندمي تصور برتر و اصلح نژاد از را خود آنها و دهندمي تشکيل شمالي اروپاي

 خواهند مسيح رهبري به سال هزار یک مدت براي جهان حاکمان آنها نهایي جنگ پایان در آنها

مي اسلحه و نقره طال، دارو، غذا، سازيذخيره حال در آرمگدون جنگ روزهاي براي آنها. بود

 سطح در خود تبليغات در را مطالب این و گيردمي صورت164«ابق توشة» عنوان با که باشند

 165.کنندمي تبليغ گسترده

 

 هاایوانجليست مقدس تروریسم

 سياسي و عقيدتي جانبة همه حمایت آمریکا متحدة ایاالت در هاایوانجليست جریان مباني و اصول

 مسيح تا بپيوندد وقوع به باید ثيحواد آنها وسيلة به که دارند اعتقاد آنها و باشدمي صهيونيسم از

 حوادث این شدن عملي در تسریع براي دارند دیني وظيفة مکتب این پيروان و نماید ظهور دوباره

 شهرت 166«مسيحي صهيونيسم» عنوان با پروتستانتيسم در نوظهور جریان این و نمایند؛ کوشش

 اسرائيل دولت سود به خاورميانه امور در هميشه مسيح که کنندمي تبليغ هاایوانجليست. دارد

 باشدمي مسيح خواست حقيقت در اسرائيل دولت خواست که دارندمي اعالم و است کرده مداخله

 تا نيل رودخانة از بزرگ اسرائيل کشور تأسيس و است بيهوده خاورميانه در صلح مذاکرات و

 .شد خواهد عملي زودي به که باشدمي مسيح خواست فرات، رودخانة

 ضد عليه آخرالزمان در تا است آورده وجود به مسيح را آمریکا که کنندمي تبليغ چنينهم هاآن

 یک خواستار همواره آنها رواین از. نماید جنگ آرمگدون مقدس نهایي جنگ در( دجّال) مسيح

 حضور آنها. کنندمي حمایت نظامي بودجة افزایش از و باشندمي مقتدر و قدرتمند آمریکاي

 خود دیني هايسخنراني در آنها. دانندمي ضروري را جهان مختلف مناطق در آمریکا نظامي

 167.نمایند نابود را آمریکا کوشندمي شيطاني هايقدرت که کنندمي ترویج

 وجود به آرمگدون جنگ براي را عميق احساسات اخير، دهة در گسترده تبليغات با هاایوانجليست

 کنندمي معرفي اخالق ضد و مسيح ضد دین، ضد نباشد موافق آنها با هک را هرکسي آنها. اندآورده
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 169.باشند داشته شدید تنفّر خود مخالفان از که دهندمي آموزش خود هواداران به و

 مسجد ميالدي، سوم هزارة آغاز در اشغالي، فلسطين یهودي هايصهيونيست که دارند اعتقاد آنها

 خواهند بنا را بزرگ معبد آن جاي به و نمود خواهند نهدمم را المقدسبيت در صخره و اقصي

 نهایي جنگ کنند منهدم را المقدسبيت در صخره مسجد و االقصي مسجد یهودیان، که روزي. کرد

ایوانجليست دیني رهبران زمينه این در. شد خواهد آغاز انگلستان و آمریکا رهبري به آرمگدون

 هايکتاب» را آنها نام و رسانده چاپ به آمریکا در ذشتهگ سال ده در را متعددي هايکتاب ها

 جنگ در نجات وسایل و ویدیو نوار کتاب، فروش با چنينهم آنها. اندگذاشته« آرمگدون

 حوزة» هشت کشور این در. اندآورده وجود به آمریکا در دالري ميليارد یک بازاري آرمگدون،

 آرمگدون جنگ آغاز به مربوط مسائل که دارندعاليتف هاایوانجليست به متعلق بزرگ« دیني علوم

 .دهندمي آموزش دیني علوم دانشجویان به را آخرالزمان حوادث و

 آمریکا بزرگ حزب دو هر در آنها و دارند پيرو ميليون 111 آمریکا در متعصّب هايایوانجليست

 دولت یهودي، ايهصهيونيست همراه و باشندمي نفوذ صاحب دموکرات و خواهجمهوري یعني

 کشورهاي دیگر و آمریکا متحدة ایاالت در. دارند اختيار در کامالً را آمریکا متحدة ایاالت

 آرمگدون، جنگ براي جهان سطح در اعتقاد این داراي مسيحي فرقة 1511 جریان پروتستان

 را تيوضعي نمایندمي کوشش مسيح، ظهور در تسریع براي و دهندمي انجام ايگسترده تبليغات

 نابودي بعداز فقط مسيح آنها اعتقادات مطابق که چرا شود، نابود جهان سراسر که آورند پيش

 168«مقدس تروریسم» عنوان به را اعتقادات این غربي نویسندگان. نمود خواهد ظهور جهان کامل

 .کنندمي معرفي

 بوش دبليو رججو الملل،بين صهيونيسم البي آمریکا، جمهوري ریاست انتخابات آخرین در

مي صهيونيسم معتصب طرفدار و جوجنگ ایوانجليست یک که را خواهجمهوري حزب کاندیداي

 حملة» بر اکنون آمریکا خارجي سياست اصول. رساندند قدرت به آمریکا عالي دیوان رأي با باشد

 به دازبع. است استوار باشندمي آمریکا هايسياست مخالف که کشورهایي عليه 171«گيرانهپيش

 به را جهان مسلمانان و اسالم عليه جنگ آمریکا دولت ،2111 سپتامبر 11 حادثة آوردن وجود

 جوجنگ هايایوانجليست از که آمریکا دولتمردان اکثر. است کرده آغاز تروریسم عليه جنگ بهانة

 سوم هزارة آغاز در انجيل هايگویيپيش و مسيح هايخواسته نمودن عملي هدف با باشندمي

 که اندنموده اعالم و کرده آغاز اسالم عليه را صليبي جنگ تروریسم، عليه جنگ بهانة به و ميالدي
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 .یافت خواهد ادامه اسالم جهان بر مطلق سلطة تا جنگ این

 رابطه این در. کنندمي قلمداد 171«آمریکا قرن» را یک و بيست قرن آمریکایي دولتمردان

 بر کامل سلطة دربارة هماهنگي هايپژوهش و مطالعات مریکاآ در 172«مشاوران هستة مرکز»

 174.باشدمي 173«امپراتوري تا جمهوري از» آنها شعار و دهندمي انجام اسالم جهان

 با آنها و باشدمي مسلمانان و اسالم کامل نابودي الملليبين صهيونيسم و آمریکا دولت اصلي هدف

 تحميل جهان مسلمانان بر را خود اسالمي ضد هايرزشا خواهندمي اسالم جهان بر کامل تسلط

 دانشمندان اسالم، جهان و خاورميانه در آمریکا نظامي فزایندة هايتهدید با مقابله براي. نمایند

 و مباني اصول، از شجاعت و صراحت با بایدمي آمریکا مقابل در خودباختگي جاي به مسلمان

 .نمایند دفاع اسالمي هايارزش

 شده تبدیل جهان در کشور منفورترین به خود جویانةسلطه هايسياست خاطر به آمریکا امروز

ناهنجاري و فساد وجود با و روست روبه اقتصادي سابقةبي رکورد با آمریکا این، بر عالوه. است

 مرگ سوي به کشور این آمریکا متحدة ایاالت امروز جامعة در اجتماعي و اخالقي گستردة هاي

 کامل فروپاشي جهان، نزدیک، ايآینده در و داردبرمي گام خود حتمي و تدریجي و طبيعي

 .شاءاهللان نمود؛ خواهد نظاره را آمریکا متحدة ایاالت

 

 :هانوشتپي

 .است شده خودداري آنها درج از مدارک بودن طوالني علت به

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  ارتدکس یهودیان:عنوان

  

 کارتا ناتوري رسمي سخنگوي« کوهن آرنولد» با وگوگفت

 زعفراني: مترجم
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 :اشاره

 این مقر. است( تشریع پاسداران) کارتا?ناتوري یهودي سازمان سخنگوي کوهن، آرنولد خاخام

 در بسياري شعبات این جز و است لندن در کارتا?ناتوري« ضدصهيونيستي امّا» یهودي سازمان

 دولت نابودي - اعضایش ویژه معتقدات - حسب سازمان این نهایي آرمان. دارد اروپا سراسر

 و تورات هاي?آموزه برخالف اسرائيل دولت تشکيل»: که معتقدند اینان چه، است اسرائيل

 حضرت ساختن مصلوب) اسرائيل?بني بزرگ معصيت بعداز خداوند زیرا، است غيرشرعي

 تسليم جز اي?چاره اسرائيل?بني براي دیگر و نمود سلب آنان از را برگزیدگي حق( 1(ع)عيسي

 که است( ع)مسيح حضرت این زمان آن در. نيست مسيحا ظهور انتظار و قدر و قضا برابر در

 .«کند?مي نهایي قضاوت

 

 خویش وظيفه را فلسطين آرمان از حمایت که است افرتدکس یهودیان زمره در کوهن، آرنولد

 مسلمانان یعني اصليش صاحبان به باید فلسطين و شریف قدس که باورند این بر و شناسند?مي

 کنفرانس» در شرکت قصد به که بيروت در کوهن خاخام جناب حضور. شود بازگردانده عرب

 .بود العربيه شبکه توسط گفتگو یک تدارک براي مغتنمي فرصت بود افتاده اتفاق« قدس آزادسازي

 

 را سازمان این اعضاء سایر و آرنولد خاخام ترور قصد مرتبه چندین تاکنون اسرائيل سردمداران

 کشد?مي صهيونيست مسيحيان جعلي هاي?آموزه بر بطالن خط کوهن، آرنولد سخنان. اند?کرده

 مقدمات ایجاد و مسيح ظهور از قبل بزرگ اسرائيل تأسيس ضرورت» تئوري بر تاکيد با آنان، چه

 مسلمين وقفه بال کشتار و خاورميانه در بزرگ بحران ایجاد در سعي« آرماگدون خانمانسوز جنگ

 بلکه نيست یهودیان جمله اتفاق مورد تنها نه جعلي تئوري این اینکه رغم?علي. دارند را

 مفروضات تمامي یهودیت معتقدات و منابع استناد به نيز کارتا?ناتوري چون معتقد هایي?سازمان

 .کنند?مي اعالم باطل و مردود را صهيونيست مسيحيان جعلي
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 که دانيد?مي و کنيد?مي زندگي است انگلستان همان که متحده مملکت در شما کوهن آقاي ?

 این به توان?مي آیا کنند،?مي عمل خوبي به خویش براي حمایت و تأیيد کسب در ها?صهيونيست

 جهان مراکز و مناطق از بسياري در را مهمي و حساس مناصب آنها که گفت و کرد اعتراف مسئله

 کشورهاي سوي از آمده عمل به جهاني حمایت این یا موفقيت این شما آیا نمایند،?مي اشغال

 کننده ناراحت باشند، گذارتأثير جهان در اندازه این تا شدند باعث که را صهيونيسم قبال در جهان

 تبليغاتي حمالت به بيشتر و بينيد?نمي نقشي ها?حمایت این در اصالً اینکه یا کنيد،?نمي تلقي

 دارید؟ اعتقاد

 

 چگونه تبليغات این که بفهميم باید امّا بينم،?مي صهيونيستي تبليغات به مربوط را موفقيت این من ?

 جمله از اند؛?بوده دخيل موفقيت این در بسياري عوامل. درسي موفقيت به چگونه و یافت نما و نشو

 به توان?مي آن از پيش اما آید،?مي شمار به دوم جهاني جنگ مستقيم بازتاب که فشار، و زور

 صهيونيسم آوري?روي در شرایط این گویند?مي که کساني با من البته. کرد اشاره« بالفور» وعده

 اوضاع این که است این دانم،?مي که چيزي امّا نيستم، فقموا اند،?بوده دخيل خشونت و زور به

 روي در که نفوذ با یهودیان از برخي ميان این در و بود اول جهاني جنگ از پس حاکم سياسي

 مشارکت به وادار را کشور این تا بودند دخيل جهاني عرصه و ميدان در متحده ایاالت کارآمدن

 تا کنند، نفوذ آن در و بگذارند تأثير نيز بریتانيا دولت رب توانستند نمایند، اول جهاني جنگ در

 تا کردند?مي استفاده سوء سياسي احوال و اوضاع از هميشه آنها. شوند« بالفور» وعده ساز زمينه

. شود صادر بالفور وعده تا ساخت فراهم را شرایط این،. نمایند پشتيباني و حمایت خویش مسئله از

 خویش مسئله از تا کردند استفاده ها?نازي موضوع از ها?يونيستصه دوّم جهاني جنگ از پس

 آلمان خواست،?مي« هيتلر» چون. آوردند دست?به خویش براي هم پشتيباناني و نمایند حمایت

 .خواستند?مي را همين نيز ها?صهيونيست دهد، نجات یهود دست از را

 

 چرا؟ ?

 به آنها بودند، خویش براي دولتي تأسيس خواهان که بود ایشان هاي?خواسته مطابق این چون ?

 .دهد قرار شکنجه و اذیت و آزار و فشار تحت را یهود تا کردند?مي تشویق را هيتلر مثال عنوان
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 کنند؟ مهاجرت آلمان از یهود تا کردند?مي را کار این آنها آیا ?

 در هيتلر با ها?يستصهيون که است شده ثابت این. بود فلسطين مکان این و است درست کامالً بله ?

 به فلسطين به آلمان از را یهودیان انتقال امکان هيتلر تا اند?داشته هایي?بستان بده سي، دهه

 .دهد ترتيب اي?گونه

 

 برخي چيست؟ باره?این در شما نظر که است این منظورم چطور؟ سوزي?آدم مسئله مورد در ?

 در است، نبوده چيزي چنين اصالً ویند،گ?مي دیگر برخي است، داشته وجود مسئله این گویند?مي

 آن از ها?اسرائيلي که ميزاني و حجم در نه امّا است، افتاده اتفاق گویند،?مي دیگر برخي حاليکه

 سخن سوزي?آدم در قرباني ميليون شش تا چهار از آنها که است این منظور گویند،?مي سخن

 ميليون دو از بيش زمان آن در اروپا یهودیان جمعيت گویند،?مي برخي که?حالي در گویند،?مي

 چيست؟ باره?این در شما نظر است،?نبوده نفر

 

 و مدارک و اسناد ما چون آید،?مي شمار به سرایي?یاوه و بيهوده ما براي سخنان این از بسياري ?

 فجيع شکل به و عمالً سوزي آدم. است افتاده اتفاقي چه واقعاً دهد،?مي نشان که داریم شاهداني

 مهم این. باشد بوده ميليون نيم یا ميليون پنج یا ميليون شش عدد این چه است، پيوسته وقوع به

 این پيوست؟ وقوع به اتفاق این چرا. است افتاده اتفاق وحشتناک واقعه این که است این مهم نيست،

 مفهوم یک این. است حاکم چيز همه به خداوند داریم، اعتقاد اصولگرا یک عنوان به ما. است مهم

 این از خواهند?مي متخلف و نافرمان هاي?گروه یا افراد از برخي ميان این در. ماست نزد مذهبي

 انجام خواهند،?مي که کاري خاطر به باید آنها. بزنند کاري?به دست و کنند استفاه سوء مفهوم

 از وندخدا فقط که است?چيزي دیگر این شدند؟ موفق راه این در چرا اما. شوند مجازات دهند،

 را یهودي - کند?نمي فرقي - ميليون شش یا پنج شد، موفق هيتلر چگونه اینکه و است مطلع آن

 نه است فاجعه وقوع من منظور است، مهم ما براي هم نفر یک کشتن حتي چون برساند، قتل به

 ما ناظر و مراقب همواره پيش سال هزاران از خداوند چون نيست، بحث قابل موضوع این تعداد،

 جدلي و بحث هيچ جاي آن در بپيوندد، وقوع به اتفاقي چنين است کرده مقرر اگر و است بوده

 آنچه امّا هستيم، اطالع?بي آن از ما که دارد وجود حکمتي آن در و بپيوندد وقوع به باید و نيست
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 دوم جهاني جنگ از پس آنها که است این پيوست، وقوع به جهان کشورهاي سوي از آن از پس

 نمودن متوقف براي کاري چون دهد،?مي آزار را آنها وجدانشان که کردند، ساساح

 از واداشتند را آنها و کردند استفاده موضوع این از ها?صهيونيست ندادند، انجام سوزیها?آدم

 مواجه فلسطين ملت مقاومت و ایستادگي با امّا. کنند حمایت اسرائيل دولت برپایي و تأسيس

 گاه?هيچ نبود، انگلستان از بخشي« شایر النگ» اگر گویند،?مي باره?این در ها?انگليسي. شدند

 به« شایر النگ». رسد?مي گوش به نيز متحده ایاالت در سخنان این شدند،?نمي معرکه این وارد

 به را آن و کنند تخليه را منطقه این بایست?مي آن کنوني ساکنان و است یافته اختصاص یهود ملت

 و فلسطين ملت مانند بریتانيا ملت امّا کنيد؟ تصور را چيزي چنين توانيد?مي آیا بدهند، یهودیان

 هاي?برپایه استوار نيرنگ، و خدعه است؛ اسرائيل دولت کلي مفهوم این و نکرد برخورد اعراب

 ما و فلسطين کشور ارکان تمام فروپاشنده و جداکننده و ما امنيت کننده متزلزل و غيرمذهبي

 دیدگاه فقط ما نيستيم، سياستمدار ما کند، منقرض را دولت این خداوند تا خوانيم?يم نماز اکنون

 نماز و هستند، جدا یکدیگر از چيز دو صهيونيسم و یهودیت که کنيم،?مي عنوان را خویش

 .شود محو و زایل صهيونيسم حکومت تا خوانيم?مي

 

 با یهودیان از برخي مثالً سازید؟ قانع را مردم از برخي اید،?توانسته خویش نمازهاي در آیا ?

 را؟ نفوذ

 

 اما جداست،« کارتا ناتوري» مبادي و اصول از این که است سياست در شدن وارد منظورت اگر ?

« کوهن آرنولد» همان و باشم، داشته تن به را کنوني مخصوص لباس همان من که خواهيد?مي اگر

 .کنم?مي بيان را خویش شخصي هاي?یدگاهد فقط نيستم، سياستمدار من که بگویم باید باشم،

 

 آن به که موضوعي که کنيد?نمي فکر آیا اما نيستيد، سياستمدار شما که دانم?مي من بله، ?

 یا دارد بيشتر هاي?تالش بذل به نياز و است مهم بسيار هستيد، آن تحقق خواهان و پردازید?مي

 شماست؟ اعتقادات برخالف این آیا دارد؟ سياست ميدان و عرصه به ورود به نياز اینکه

 

 هستيم تبعيدشدگاني چون بزنيم، کار این به دست نداریم اجازه ما نه، هم و است چنين هم بله، ?
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 در سياستي چه بگویيم، دیگر کشورهاي به توانيم?نمي و بریم?مي سر?به واقعيت در که

 .باشند داشته برخوردي چه یا و گيرند?پيش

 

 شرارت از آنچه هر تا کنيد?مي رها خود حال به را شرور افراد ماش که معناست بدان این ?

 است؟ مسائل تحليل و فهم براي مناسبي شيوه این آیا شما نظر به شوند، مرتکب بخواهند،

 

 به اما شوم،?مي سياست وارد پراکنده و اندک و کم بسيار من بگویم، شما به چيزي دهيد اجازه ?

 نزد گویم?مي و کنم?مي صحبت کوهن آرنولد از اکنون من ،«ارتاک ناتوري» اعضاي از یکي عنوان

 احوال و اوضاع چون بگویم، سخن جنوبي آفریقاي اسفبار احوال و اوضاع از تا روم?مي مردم

 و اوضاع چون است، خوب بسيار جنوبي آفریقاي با اسرائيل روابط. است وحشتناک بسيار آنجا

 نژادپرست رژیم که بود این حاکم دیدگاه بودم، انجو وقتي. است یکدیگر شبيه آنها احوال

 آنکه?بي اما بيفتد، راه به خوني حمام آنکه مگر رفت نخواهد بين از جنوبي آفریقاي سفيدپوست

 درست مفهوم کردند، درک و پذیرفتند جهان کشورهاي چون چرا؟ شد، زایل افتد راه به حمام این

 سياسي، فشارهاي تا شد باعث این است، ورشر و نامطلوب مفهومي پوست، سفيد نژادپرست

 عنوان به من. شود محو روزگار صفحه از دولت این و کنند وارد کشور این بر معنوي و اقتصادي

 قرار استفاده مورد اسرائيل دولت مورد در باید نيز آینده در شيوه این کنم?مي تأکيد فرد یک

 .گيرد

 

 يوست؟پ خواهد وقوع به وقت چه این کنيد?مي فکر ?

 .دانم?نمي ?

 

 دانيد؟?نمي ?

 تا کردم?مي تمرکز تبليغات بر بودم، ها?فلسطيني مدافع اگر یا بودم فلسطيني من اگر اما ?

 تمام دید به را آنها شرارت تصاویر کردم،?مي تالش و سازم برمال را صهيونيستي دولت شرارت

 .برسانم جهانيان
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 طریق؟ چه به ?

 هایي?پایه و دهند?مي انجام که اعمالي ساختن برمال طریق از. ممکن وسيله هر یا طرق تمام به ?

 .است استور آن بر دولت که

 

 هاي?کانال جهان مردم همه و شده پيشرفته و مجهز بسيار جهان اکنون که دانيد?مي شما ?

 هستند، مطلع شده« الدوره محمد» حق در که جنایتي از همه و کنند?مي مشاهده را تلویزیوني

 ها?صهيونيست کشتارهاي و ها?قتل از همه چنين هم شد، کشته سالگي دوازده سن در که يکودک

 مورد در شارون که است چيزي این نامند،?مي صلح مرد را شارون زمان همان در اما هستند، آگاه

 چيست؟ باره این در شما نظر است، گفته بوش

 

 دستان حاکميت و سلطه زیر چون م،آور?نمي در سر آن از چيزي من و است نژادي?تبعيض این ?

 پيدا نمود نماز نقش که اینجاست. است زمانه این آزمایشات از بخشي این و است قدرتمندي

 این فهم کنند، طرق طي شکل این به باید احوال و اوضاع چرا بفهميم توانيم?نمي چون کند،?مي

 .است سخت موضوع

 

 سازید؟ وارد مواضعش از نينشي?عقب به را اسرائيل دولت توانيد?نمي آیا ?

 

 از سالي چند هنوز بازگردم، جنوبي آفریقاي در حاکم احوال و اوضاع به دوباره دارم، دوست ?

 پيش سال چهل احوال و اوضاع که آورم?مي یاد به است، نگذشته بيشتر احوال و اوضاع آن

 رژیم که جنوبي، قايآفری نژادپرست رژیم که کرد?نمي باور کس هيچ بود، چگونه جنوبي آفریقاي

 و مشيت این و پيوست وقوع به اتفاق این اما. پاشد فرو خون حمام بدون بود، قدرتمندي بسيار

 موجود هميشه الهي مشيت و دخالت دهد، یاد ما به تا پيوست وقوع به این. است الهي دخالتي

 به را شوروي اتحاد قدرت و عظمت. کنم اشاره نوین تاریخ از دیگري مثال به دانم?مي الزم. است

 این خون قطره یک ریختن بدون روز?شبانه یک عرض در کرد?مي باور کسي چه آورید، یاد

 این و است ممکن آنها وقوع که دهد نشان تا پيوست وقوع به حوادث این شود؟ متالشي ابرقدرت

 لحاظ از آنها تقدر البته رفتند، بين از هستند، اسرائيل از قدرتمندتر بسيار که قدرتمند هاي?رژیم
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 قدرت البته. هستيد مطلع موضوع این از خوبي به شما و رسد?نمي اسرائيل پاي به اي?هسته

 بتواني باید. است آن از استفاده توان عدم آن و ساده دليل یک به نيست، مدنظر چندان اي?هسته

 هرچه باشي، دقدرتمن تواني?مي هم آن بدون البته باشي، قدرتمند و قوي تا کني استفاده آن از

 .باشد داشته وجود قدرتي باید که است این هست

 

 چه؟ لبنان جنوب اما ?

 

 .است موجود انبارها در اي?هسته هاي?بمب فروپاشد، بخواهد صهيونيستي دولت هاي?پایه اگر ?

 

 ارتش لبنان جنوب در مثال عنوان به اما کنيد،?مي صحبت زورگویي و خشونت هاي?شيوه از شما ?

 امر این خون و مقاومت وسيله?به و کرد نشيني?عقب مردم ایستادگي و مقاومت دليل به اسرائيل

 از شما دارد، وجود آميز?مسالمت هاي?حل?راه ارائه مورد در بسياري هاي?نمونه. شد محقق

 از که هنگامي شما. زنند?مي ها?مقاومت این به دست ملل، که?حالي در کنيد،?مي صحبت دولت

 این به شما آیا هستيد؟ نيز مقاومت از صحبت نيازمند کنيد،?مي صحبت رگيرد و خصم هاي?طرف

 دارید؟ اعتقاد

 

 لکنت به کنم صحبت سياست از بخواهم که هنگامي و نيستم سياستمدار من گویم?مي هم باز من ?

 لبنان مناطق از برخي از سازیم وادار را اسرائيل دولت اینکه گویم،?مي اما شوم،?مي دچار زبان

 که کنيم کاري و فروبپاشانيم، آن هاي?پایه و ارکان تمام با را رژیمي اینکه با کند نشيني?قبع

 دوباره. دانم?نمي است، مشکلي بسيار تصور این. دارد تفاوت بباشد فرو نظامي لحاظ از رژیمي

 اآنه از ما کنند، حل را خود مشکل چگونه بگویيم، ها?فلسطيني به که نيستيم ما این گویم،?مي

 فلسطيني اگر اما. کنند حل را خود مشکل چگونه بگویيم آنها به توانيم?نمي اما کنيم،?مي حمایت

 قدرتمند بسيار جهان کشورهاي. است تبليغات کفند و مطمئن راه که آوردم?مي ایمان بودم،

 به توانست نخواهد کشور این نکنند، حمایت صهيونيستي دولت از آنها از یک هيچ اگر و هستند

 و است متقلب بسيار سياست، که دانيد?مي شما نيست، مشکل چندان این و دهد ادامه خویش قايب

 خوب همه احوال و اوضاع شود، گرفته قدرت با متحده ایاالت جلوي اگر دارد، چهره چندین
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 متحده ایاالت در صهيونيسم با بسياري هاي?مخالفت چون نيست، مشکل هم چندان که شود?مي

 آنچه چون باشد، دخيل آن در نيز خداوند خواست باید اگرچه نيست، سخت ابراینبن دارد، وجود

 و شود حادث نيز آنجا در است ممکن پيوست، وقوع به سابق شوروي اتحاد و جنوبي آفریقاي در

 شرارت به اعتراف به جهان واداشتن راه، بهترین گویم?مي من. است راه ترین?موفق و بهترین این

 سياستمدار من چون گویم،?نمي را آن سياسي بعد من البته است، تبليغات صهيونيستي، رژیم

 .نيستم

 

 اما دارید، مسائل به نسبت را خود خاص دید اما فهمم،?مي را این من نيستيد، سياستمدار شما ?

 ترین?مهم جمله از افتد،?مي اتفاقاتي چه آن در بينييد،?مي و برید?مي سر?به جهان این در شما

 کشورهاي و ها?ابرقدرت سوي از ویژه?به که هاست?سياست تبعيض جهان، در وجودم مشکالت

 معيارهاي مشکل با چنين هم انگلستان، خود حتي و متحده ایاالت مانند شود،?مي اعمال قدرتمند

 ما و است گرفته قرار بزرگ قدرت دو آغوش در یا ميان اسرائيل دولت داریم، برخورد نيز مزدوج

 و ها?قتل روزانه آنها گویيم،?مي سخن اشغالگر و غاصب دولت یک عنوان به آن دولت از

 کنند،?مي محاصره را شهرها و کشند?مي را کودکان شوند،?مي مرتکب بسياري کشتارهاي

 هاي?ایست در باردار و حامله زنان یا دیگر بسياري و کشند?مي آتش به را زراعي هاي?زمين

 حال این با آورند?مي ملت سر بر را بالها این تمام نهاآ دهند?مي دست از را خود جان بازرسي

 کشور یک اسرائيل حال این با و کند?نمي بازخواست کارهایشان این خاطر به آنها از کس هيچ

 مند?بهره جهاني هاي?حمایت تمام از که حالي در. شود?مي تلقي خاورميانه در متمدن و دمکرات

 چيست؟ باره?این در شما نظر هستند، مواجه بسياري تجاوزات و تنگناها فشارها، با اعراب اما است،

 

 ظاهر مذهب نقش که اینجاست. داشت ایمان باید و است مشکل بسيار احوال و اوضاع این ?

 این سرانجام چون است، مؤثر احوال و اوضاع این در نماز و دین داریم، اعتقاد ما شود،?مي

 خداوند دست?به ادواتي و وسایل واقع در هستند، کمحا جهان بر دارند اعتقاد که سياستمداران،

 جهت این از من. کند تغيير احوال و اوضاع تا خوانيم?مي نماز خداوند براي گویيم?مي ما. هستند

 فقط بلکه است، شيوه این به پيروزي بگویم که نکردم اشاره شوروي اتحاد و جنوبي آفریقاي به

 باور را موضوع این کس هيچ. است پذیر?امکان آن ققتح که کنم اشاره نکته این به خواهم?مي
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 به نسبت را مردم نظر ندارد، امکان است، بيان حال در یا شود?مي گفته که همانگونه و کرد?نمي

 را آن دليل ما و است?کرده تغيير عمالً  کشورها آن در مردم نظر اما داد، تغيير اسرائيل دولت

 در است ممکن و پيوسته وقوع به یکباره تغيير این است، کرده تغيير احوال و اوضاع اما. دانيم?نمي

 وجود صهيونيستي دولت مورد در که کلي درک و فهم اما. کند تغيير چيز همه روز شبانه یک عرض

 یافت، تغيير احوال و اوضاع که همين و نيست سخت چندان تغيير این که است این دارد،

 .شود?مي قطع ها?کمک دادن چون انند،م?مي باز خویش هاي?کرده از ها?اسرائيلي

 

 در و شد انجام نظرسنجي انگلستان در که است این منظورم بيفتد، باید اتفاقي چه شما نظر به ?

. است جهاني صلح کنده تهدید اولين اسرائيل دارند، اعتقاد کردند، عنوان مردم نظرسنجي این

 روابط آغازکننده خواهند?مي گفتند، ها?اسرائيلي و شد انجام تقریباً پيش سال یک نظرسنجي این

 افکار تغيير بر باز حال این با نمایند، جلوه بهتر اروپا در را خود چهره و تصویر تا باشند اي?ویژه

 ایاالت در تحرکات این. دارید اعتقاد یا هستيد مطمئن خود حرف این به و دارید تأکيد عمومي

 کمک تحول و تغيير این به تا داد انجام باید اريک چه نهد،?مي برجاي خود از آثاري چه متحده

 گيرد؟ صورت بيشتري سرعت با تا کند

 

 اما است، حل راه تنها این داد، انجام را کار این توان?مي تبليغات و حقایق انتشار طریق از فقط ?

 طریق از باید عمومي درک و فهم تغيير اما است، مردم براي گفتن سخن و نماز خواندن ما راه

 که است فک منظور چيست؟ گاو داني?مي گاو، گاو، گاو،: گفت?مي چرچيل گيرد، صورت تبليغات

 پرحرف اگر تو است، پرحرفي معناي به انگليسي زبان به اما دهد،?مي تشکيل را صورت از بخشي

 در چرچيل مورد در بالطبع و است جنگ از بهتر زیاد صحبت گفت?مي او. هستي گاو تو پس باشي،

 او آورد روي جنگ به بایست?مي دهد، تغيير را نازي رژیم خواست?مي که دوم انيجه جنگ

 راه شک?بي دهد، انجام گفتن سخن و صحبت با را کار این توانست?مي اگر او. بجنگد بایست?مي

 .بود همان او نزد برگزیده

 

 چقدر آنجا در شما جمعيت بپردازیم، بریتانيا در مشخصاً  و اروپا در کارتا ناتوري به دهيد اجازه ?

 است؟
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« ارتدوکس یهودیان فلسفه» نام بلکه نيست، جنبش یک کارتا ناتوري دهم، توضيح دهيد اجازه ?

 .است

 

 است؟ چقدر دارند، را فلسفه این که کساني جمعيت ?

 

 کنم معرفي را ارتدوکسي یهودیت ابتدا دهيد، اجازه اروپا؛ یهودیان اکثر گویم?مي اطمينان با ?

 .هستند یهودي دین کننده تطبيق و مجري که است یهود ملت معناي به که

 

 دارید؟ یهود دین از خاصي تفسير اما ?

 

 قدرتمند و قوي چندان دین و مذهب جهان در ما متأسفانه. رسيم?مي هم آن به دهيد اجازه ?

 ما يم،گوی?مي سخن اردتدوکس یهودیت از که هنگامي. است منطبق نيز یهود دین بر این. نيستيم

 .کنيم?مي صحبت یهود ملت از اقليتي از

 

 است؟ چقدر اقليت این تعداد ?

 

 بتوان سختي به شود،?مي باعث این که است، پيوسته وقوع به انقالبي ما ميان در کنم،?مي فکر ?

 هم شاید دارند اعتقاد آیين این به یهود ملت% 11 گفت توان?مي. کرد مشخص را آنها جمعيت

 من که هنگامي دارد، وجود متفاوتي درجات نيز ارتدوکس یهودیت در چون ،%21 یا 15 بيشتر

 چيست، من بودن ارتدوکس نوع بدانيد خواهيد?مي نمایم،?مي سخنراني یا کنم?مي صحبت

 .آورم?مي شمار به خود شبيه که را کساني

 

 .است لباستان و ظاهر منظورتان ?

 

 نيز آنها اما کنند،?مي تن به را روز مد و مدرن هاي?سلبا که هستند افراد از بسياري چون خير، ?
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 من شبيه که هستند کساني آنها گفت باید خاص گروه این تعریف براي و هستند ارتدوکس

 .باشند?مي

 

 .است آن از بخشي سياه رنگ آیا ?

 

 کسي چه یهود ميان که دانيد?مي شما. هاست«اشکنازي» مشخصه که ریش و سياه لباس ?

 تن به سياه هاي?لباس دارند تمایل اشکنازي یهودیان. است« سفاردیم» کسي چه و« اشکنازي»

 لباس و کنند?مي پيروي گذشته هاي?سنت از ها?سفاردیم که حالي در اند،?آمده غرب از و کنند

 به اما شود،?مي دیده یهودیان تن به نيز روز هاي?لباس. شماست با حق اما. کنند?مي تن به سفيد

 صحبت یهودیاني از ما کنند،?مي تن به سياه لباس اشکنازي ارتدوکس یانیهود که طوري

 دولت موافق اکثریت. پرداخت خواهم اقليت به سپس و هستند ما شبيه زیادي حدود تا که کنيم?مي

 قطره یک آنها شود محو روزگار صفحه از صهيونيسم دولت اگر که معني این به نيستند، صهيونيستي

 چگونه اینکه است، مطرح سؤال یک اکثریت این ميان در اما. ریخت اهندنخو آن براي هم اشک

 خوشحال آن محو صورت در آنها اینکه به توجه با. کرد برخورد صهيونيستي کنوني دولت با باید

 و نظرات ميان این در که باشد، چگونه باید حاضر حال در آن با برخورد اما. بود خواهند

 .«شاس» یا اند?نهاده برخود را نام این که« یاگودا» جمله از رددا وجود متفاوتي هاي?دیدگاه

 

 چيست؟« یاگودا» از شما منظور ?

 

 آنها فعاليت عمالً و گرفتند شکل دوم جهاني جنگ از پيش که هستند یهودي سياسي گروه آنها ?

 رتقد و کرد نمو و رشد صهيونيسم جنبش که هنگامي اما یافت، تمرکز صهيونيسم با جنگ براي

 بعد از اما نيستند صهيونيستي دولت موافق اینکه وجود با و دادند تغيير را خویش نظر یافت،

  ?ا برخي آنها ميان در البته کنند، همکاري کردند، مقرر آن با پراگماتيک

 

 :نوشت?پي

 مسيحيان معتقدات حسب. 1
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----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  مسجداالقصي تخریب براي توطئه به هاصهيونيست اعتراف:عنوان

  

 فلسطين رسانياطالع مرکز ـ اهللرام

 که غزه وارن از« اسرائيل» جانبه یک نشينيعقب طرح اجراي دربارة مناقشه و بحث گرفتن شدت با

 افراطي گرایانراست هايتالش ساخت، مطرح راآن صهيونيستي رژیم وزیرنخست شارون آریل

سازمان که بود زیاد آنقدر هامخالفت. رسيد خود اوج به طرح، این با مخالفت و مقابله براي یهود

 یبتخر تا ساخت مجبور را رژیم این داخلي امنيت بخش ویژه به« آویوتل» امنيتي هاي

 .!!!کنند اعالم ناپذیراجتناب و حتمي امري را مسجداالقصي

 قرار نابودي آستانه در مسجداالقصي که نوشت خود گزارش در اخيرا زبان عبري روزنامه یک

 رژیم پرورش و آموزش وزیر« ليفنات ليمور» خانم برادر« ليفنات نوعم» دیگر، سوي از. دارد

 جاي به موهوم معبد تأسيس و مسجداالقصي تخریب به ایلم کامالً وي که اظهارداشت صهيونيستي

 سر به مسجد این تخریب رؤیاي در که است سال هزار سه هاصهيونيست که کرد تأکيد وي. است آن

 که داد هشدار خود اتباع به جاري هفته آغاز از آمریکا خارجه امور وزارت دیگر سوي از. برندمي

 فلسطين، اسالمي جنبش رئيس نایب« خطيب کمال» ميان نای در. نروند مسجداالقصي زیارت به

 دانستن تنها که کرد تأکيد و دانسته مسجد این حریم به تجاوز هرگونه مسئول را« آویوتل»

نمي ساقط آنان گردن از را مسئوليت این« اسرائيل» رسمي هايسازمان در شده اتخاذ تصميمات

 .کند

 

 ددار بستگي زمانبه مسجداالقصي تخریب

 مخالفت خود سياسي گزارش در« آهارانوت یدیعوت» روزنامه نویسندگان از« فيشمان آلکس»

 به تخریب احتمال افزایش با آن ارتباط و غزه از« اسرائيل» خروج طرح با یهودي کارانمحافظه

 :گویدمي صهيونيستي رژیم امنيتي مقامات از نقل به نویسنده این. دهدمي شرح را مسجداالقصي

 بدانيم که است آن مهم اکنون و است گذاشته سر پشت را خود تئوري مرحله المقدسبيت به وزتجا

 ویژه به صهيونيستي رژیم امنيتي هايسازمان. شد خواهد عملي چگونه و وقت چه اقدام این
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 اظهار نگراني با اخيراً هستند، یهودیان سري و افراطي هايگروه و احزاب به وابسته که« شاباک»

مي تهدیدات این و است یافته پایان مسجداالقصي تخریب براي لفظي تهدیدات دیگر: اندتهداش

 .کند پيدا عملي جنبه که رود

 و است نرسيده اجرا مرحله به هنوز گوناگون تهدیدهاي و هشدارها وجود با مسجداالقصي تخریب

 هر و گذردمي سرعت به زمان. است نگذاشتهباقي افراد بازداشت براي توجيهي تهدیدات این

مي سریعتر و تند خطر، دیوار از رفتن باال شویممي نزدیک جداسازي مرحله پایان به که لحظه

 از جلوگيري و ویرانه یک به اسالم جهان تبدیل و معبد پاکسازي درباره جد به یهودیان برخي. شود

 ریزيبرنامه و تالش لياسرائي هايزمين سر بر سازش و غزه از جانبه یک نشينيعقب طرح اجراي

 .کنندمي

 بسيار تصميمي جداسازي، طرح. ندارند زیادي وقت آنها. است نمانده راهي اجرا تا تصميم از

 حمله براي تصميمي گرتوطئه هايگروه سوي از زودي به. است امنيتي هايدستگاه براي حساس

دستگاه براي معکوس مارشش. است آنها براي وضعيت تغيير فرصت آخرین این. شد خواهد اتخاذ

 .دارد قرار انفجار آستانه در ساعتي بمب. است شده آغاز کنندهخنثي هاي

 .دهدمي تغيير اساساً را معادالت همه عمليات این بود، خواهد جالب حتماً  المقدسبيت در عمليات

 :افزایدمي همچنين گزارش این

 گلدشتاین باروخ عمليات مشابه عملياتي ندهست روبرو آن با امنيتي هايسازمان که دیگري تهدید

 گونهاین. است یهودي یک انتحاري عمليات یا بمب واسطه به اسالمي پایگاه یک تخریب یعني

 دو جاسوسي و اطالعاتي هايسازمان وجود این با. داد خواهد تغيير را وضعيت احتماالً  عمليات

 .شارون قدرت حفظ. 2موهوم؛ معبد ایجاد. 1: کنندمي دنبال را اصلي هدف

 :داشت اظهار خود گزارش ادامه در فيشمان

 یهود فکري مکتب رئيس« کرویزر یهودا» خاخام بيانيه به باید شودمي گفته آنچه بهتر درک براي

 دولت تردید و شک کمترین بدون»: گویدمي وي. کنيم دقت خوب شد منتشر 2113 مه ماه در که

 و غربا و کرده نابود را شرارت هايریشه خداوند اذن به« کاخ» جنبش به وابسته یهود حقيقي

 چنين که باورند این بر شاباک فرماندهان. «کرد خواهد بيرون سليمان معبد از را مساجد

 هايگروه و هاخاخام که هرچند»: گویدمي فرماندهان این از یکي. است خطرناک بسيار اظهاراتي

 ميالدي هشتاد دهه در یهود سري سازمان مانند تيعمليا فرماندهي یک داراي یهود افراطي
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 در آنان موضع. دارد وجود غيرقانوني و نامعلوم موقت، همبستگي و ائتالف آنان ميان اما نيستند،

 «.اندبرده یغما به را هایشانزمين آنان که است این فلسطينيان برابر

 هايسازمان عمليات و هابرنامه ياجرا ناحيه از تهدید که معتقدند آویوتل امنيتي هايدستگاه

 خود به را جهانيان حتي و فلسطينيان و رژیم این ارتش تمامي خود کار با آنان و زندسرمي مخفي

 خواهد پي در را شدیدتري هايواکنش مسجداالقصي تخریب ميان این در. اندکرده مشغول

 بسيار هايگروه از که را« نکوهستا جوانان گروه» هايفعاليت نيز امنيتي هايدستگاه. داشت

 است، شده تبدیل تهدید اصلي عامل به و کرده پيشرفت بسيار اخير هايسال در و بوده سازمشکل

 باختري کرانه افتاده دور مناطق در و است نفر هزار تقریباً گروه این اعضاي. کنندنمي انکار

 «.رسانندمي اجرا به طقهمن آن از را فلسطيني ضد هايطرح تمامي آنها. کنندمي زندگي

 : نویسدمي خود سياسي گزارش این در فيشمان آليکس

 آوریل در« عاین بات» به موسوم سري تيم یک توسط مجموعه این تروریستي عمليات مشهورترین»

 مدرسه یک نزدیکي در شده گزاريبمب خودروي یک عمليات این در. گرفت انجام 2112

 به خونين اقدام یک در مذکور سري تيم. شد منفجر المقدسبيت در« طور» محله در فلسطيني

 را قرمزي چراغ هيچ خود حمله در آنان کردن تيراندازي کودکان از بسياري جمله از مردم سوي

 «.بود موجود سياسي وضعيت تغيير آنان هدف تنها. کردندنمي لحاظ

 : است افزوده ادامه در وي

 اندگزیده سکني« سبز کمربند» طرف دو در که یهودي هايخاخام و« کوهستان جوانان» گروه

سازمان این اعضاي بيشتر وجود این با. هستند یهود تروریستي عمليات وقوع اصلي تهدید عامل

 شدن عضو به متهم که« سامره» و« یهودا» در یهود تروریستي بازداشتگاه به تاکنون تروریستي هاي

 شدند محکوم آنان از کمي تعداد. اندنرفته است، شده «زليغر شاحر» مشهور تروریستي سازمان در

 انفجاري بسته هشت همراه به 2113 سال در« شافو ماتي» و« باس ایتسيک» هاينام به تن دو و

« یخي کوه» اعضاي از نفر دو این که کردند اکتفا این به تنها امنيتي هايسازمان. شدند دستگير

 .اندبوده

 

 است وراتيت دستور یک االقصي تخریب

 یک نشينيعقب مسأله با آن ارتباط نيز و مسجداالقصي تخریب خطر افزایش آشکار دالیل از یکي
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سازمان. است یهودي نشينانشهرک هايسازمان اعضاي علني اظهارات افزایش غزه نوار از جانبه

 تخریب عنيی خود شوم اهداف یا مواضع ابراز از هرگز اما هستند، افراطي بسيار اگرچه که هایي

 ميان قوي و مستقيم ارتباط ميان این در. ندارد ابایي سوم کذایي معبد احداث و مسجداالقصي

 :است مشهود کامالً مسأله دو در یهودي فعاالن

 غزه؛ از نشينيعقب با مخالفت. 1

 .مسجداالقصي حریم به تجاوز. 2

 نشينيعقب طرح با که است هوديی تندروي کارانمحافظه از« ليفنات ليمور» برادر« ليفنات نوعم»

 :گویدمي وي درباره صهيونيستي نگارانروزنامه از« قرني یوفان». کرد مخالفت شارون

 .پروراندسرمي در را المقدسبيت تخریب رؤیاي ليفنات نوعم

 قول از و پرداخته مسجداالقصي برابر در او موضع شرح به ليفنات با طوالني ايمصاحبه در قرني

 :که کندمي نقل وي

مي ليفنات نوعم. داندمي واجب امري را موهوم معبد ساخت و مقدس مسجد این تخریب ليفنات

 از نه اما شد،مي فراهم االقصي مسجد« الصخره قبه» تخریب براي شرایط اگر بود خوب چه: گوید

 اگر: ایدافزمي خود سخنان ادامه در وي. نداریم را کاري چنين آمادگي سياسي نه و فني ناحيه

 در را آن و رفته الصخره قبه سوي به سرعت به آنان دهد، رخ فکري تحول یک یهود ملت در روزي

 . کرد خواهند منفجر آسمان

 که سري سازمان هيچ در که شد مدعي وي که ساخت خاطرنشان ليفنات از نقل به همچنين قرني

 مسجد این تخریب ليفنات رمنظ از. است نشده عضو کنيدمي تالش االقصي مسجد تخریب براي

 :گویدمي بارهاین در وي. ندارد مانعي هيچ اساسا 

 قبه» آیا که شود پرسيده اگر. شد نخواهد عملي کنوني سياسي وضعيت در مسجداالقصي تخریب

 قرار مکان آن در باید کذایي معبد بلکه هرگز، دهممي پاسخ بگيرد؟ قرار آنجا باید« الصخره

 سال هزار سه از یهودیان. است تورات دستور و یهود ملت آرزوي و آرمان سألهم این زیرا بگيرید؛

 . بردندسرمي به سليمان معبد بازسازي اندیشه در پيش

 :داشت اظهار همچنين ليفنات

 بدون و گرفت خواهد قرار نيز سوم معبد مکان همان در اینک و داشت وجود معبدي مکان آن در

 .بگيرد قرار آنجا در نباید و است شدني نابود« الصخرهقبه» شک



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 :گویدمي چنين خود سخنان پایان در تروریستي شخصيت این

 چرا که گفت خواهند و شده بيدار خود خواب از یهود ملت که رسدمي فرا روزي که است مسلم

 در بسازید را سليمان معبد و برخيزید! یهودیان اي. است شده ساخته مکان این در مسجداالقصي

 بولدوزرها اگر. آینددرمي حرکت به مسجد این تخریب براي بولدوزرها تمامي که است حظهل این

 .کرد خواهد را کار این جنگي پيشرفته تجهيزات دهند انجام را کار این نتوانند

 به تخریب یا و موشکي هوایي، حمله همان جنگي پيشرفته تجهيزات از تروریست این مقصود گویا

 .است هابمب وسيله

 

 است خطر در مسجداالقصي

 مقامات اظهارات که است بدیهي که کرد اعالم گزارش این تشریح در خطيب کمال راستا این در

 به حرمتيبي و تجاوز وقوع احتمال بر مبني مطبوعات هايگزارش و صهيونيستي رژیم پایه بلند

 واقعيت به زودي به ایتجن این و بوده راه در ايفاجعه که هستند این نشانگر همگي االقصيمسجد

 .پيوست خواهد

 :افزود ادامه در خطيب

 حادثه این وقوع به نسبت پيوسته گذشته در که چرا نيستيم، زدهشگفت اظهارات این از مسلمانان ما

 که گفت باید خير؟ یا شد خواهد تخریب مسجداالقصي آیا شود پرسيده باید اینک و ایمداده هشدار

 پيوندد؟مي وقوع به وقت چه امر این که پرسيد باید. است تردید قابلغير و حتمي امر این آري

 یا سازمان هر و کندنمي ساقط آنان گردن از را مسئوليت صهيونيستي مقامات تهدیدات و اظهارات

 اقدامي مسجداالقصي به تجاوز از جلوگيري براي اما گفته، سخن مورد این در نحوي به که نهادي

 .شوندمي محسوب جرم شریک ودخ واقع در اندنکرده

 :گفت ليفنات نوعم اظهارات خصوص در« خطيب شيخ» دیگر، سوي از

 این بيانگر همگي دیختر آفي یا هنگبي تساحي یا باشد ليفنات ليمور برادر خواه مطالب این گوینده

 در را خود باید بنابراین دارد؛ قرار یهودیان کار دستور در کذایي معبد ساخت که است واقعيت

 و مذهبي اندیشه در که است سالي 2115 سال. کنيم آماده خطرناک بس چالشي چنين برابر

 .دارد ايویژه مفاهيم یهود عقيدتي

----------------------------------------------
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  1-مقدس کتاب عصمت:عنوان

  

 

 

 

 

 

 و است، مقدس کتاب خطاناپذیري یا عصمت مسيحي، بنيادگرایان قيدتيع مباني ترینمهم از یکي

 که صورتي همان به کلمه، به کلمه است، آمده مقدس کتاب در آنچه همه معتقدند، اساس همين بر

 .شد خواهد محقق تأویلي هيچ بدون و آمده کتاب این در

 

 مسيحيان جنبش سياسا و مهم اعتقادات جمله از« مقدس کتاب متون حرف به حرف عصمت»

 خداوند کالم( جدید عهد و قدیم عهد) مقدس کتاب: معتقدند آنها. است آمریکایي بنيادگراي

 از یکي کتاب این. است نشده نقد یا تحریف وجههيچ به و است دوربه نقصي و عيب هر از که است

 که است دليل این هب. کندمي یاري اشزندگي هايجنبه تمام در را فرد که است عظيمي منابع

 را آنها کسي دهندنمي اجازه و دانسته الزم خود بر را مقدس کتاب متون حرف به حرف تفسير

 .کند تأویل

 

 :نویسدمي اإلسالم و الغرب بين األصولية نام به خود کتاب در عمّاره محمد دکتر

 این تشخيص عامل شده، گذاشته ارث به دیني متن هر و انجيل حرف به حرف تفسير فکري نگرش

 ـ متون از قسمتي هر براي گوناگون تأویالت پذیرش عدم. است جنبشها دیگر از بنيادگرا جنبش

 گريصوفي اسرار و روحاني موسيقيهاي عنوان به آنان است، مرسوم اکنون که همانگونه چه اگر

 نگاشته مقدس کتاب و انجيل بر که اينقادانه مطالعات و بررسيها سرگيري از و ـ باشند شده تعبير

 .1است جنبش این هايمشخصه دیگر از است شده
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 که را مطلبي دانند،مي برتر قدرت داراي را آنها و دانسته مقدس را متون این بنيادگرا مسيحيان

 دکتر رابطه این در. کنندمي ردّ  و نپذیرفته است، مقدس کتاب متون مخالف امّا داشته یقين آن به

 :نویسدمي الغربيين عند اإلسالمية األصولية مفهوم نام به خود کتاب در اتبرک عبداللَّه

 

 کتاب حرف به حرف عصمت به و دانندمي برتر قدرتي داراي را انجيل متون بنيادگرا مسيحيان

 براي و باشد داشته واقعيت که چه اگر ـ باشد متون این مخالف که را آنچه هر... معتقدند مقدس

 2.کنندمي رد ـ کند یقين و معل ایجاد آنها

 

 تفسير فهم، حق آن تبع به که ـ اروپایي عقل بر اشسيطره و کاتوليک مذهب ظهور با اعتقادات این

 جنبش که است زمان این در. آمد وجودبه ـ شد کليسا کشيشهاي به منحصر مقدس کتاب تأویل و

 براي مقدس کتاب تفسير و قرائت حق جادای. خيزدبرمي مقابله به حرکت این با پروتستان اصالحي

 :که معني این به. بود تقابل این در آنان اصول ترینمهم از مؤمني هر

 

 و بخواند کشيشي وساطت حتي یا ايوسيله هيچ بدون را مقدس کتاب متون که است فردي هر حق

 جایز باشد که يصورت هر به مقدس کتاب تأویل و تفسير قرائت، اخالقي و دیني لحاظ از. بفهمد

 بر بندي و قيد هيچ پس باشند، مختلف آنها درک و متون فهم درجه حسب به عقلها که چه اگر. است

 دستور او به عقلش که است چيزي دنبال فردي هر و نيست مقدس کتاب فهم و قرائت در فرد آزادي

 3.دهدمي

 

 آن به پيروانش و« لوتر رتينما»که چيزي و پروتستان انجيلي اصالح جنبش که معناست بدان این

 این و کرد انکار شدندمي خدا با فرد هر عبادت واسطه که را مخصوصي کشيشهاي بودند، پرداخته

 دليل همين به. گردید ايواسطه هيچ بدون خداوند با ارتباط ایجاد و اتصال امکان به منجر امر

 :گویندمي عماره دکتر همچون بنيادگرایاني

 4.شوندمي باخبر خداوند از مستقيم طوربه کنندمي ادعا
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 .کندمي تبيين چنين را نگرش این اإلنجيلي، اإلصالح علي أضواء نام به کتابش در فارس فایز دکتر

 به انجيلي اصالح جنبش رهبران آن، از پس و لوتر مارتين که بود واالیي اصول ميان از مطلب این

( ع)مسيح کند، برقرار ارتباط خدایش با واسطه بدون هک است مؤمني هر حق: بودند معتقد آن

 در و کند ايصادقانه توبه که کسي هر داد، قرار خداوند براي کشيشي و پادشاه را مؤمنان تمام

 به نيازي اینکه بدون بخشيد خواهد را او خداوند کند، اعتراف گناهانش به خداوندي درگاه

 تنها توسط خداوندي رحمت به دستيابي انساني هر براي باشد، داشته بشر جنس از ايواسطه

 و نماز خدا به اتصال براي راه برترین و... داشت خواهد امکان مسيح یسوع یعني شفيع و واسطه

 5.اوست به شخصي رسيدن

 

 آنها به کاتوليک مذهب که سنتي تفسيري روشهاي انکار و ترک به منجر متون فهم در آزادي این

 .گردید بود معتقد

 یا و بندي و قيد هيچ بي واسطه، بدون و روان صورت به آن معاني تفسير و متون شخصي همف

 البعث نام به خود کتاب در« فنش فهنري»شد، شایع پروتستان مذهب در کشيشها طرف از تأویلي

 ايقاطعانه شکل به را آگوستين قدیس دروغين تفسيرهاي ميالدي 1621 سال در العظيم العالمي

 به جدید اسرایيل او نظر به که است دليل همين به داشت، اصرار متون ظاهري فهم بر وي کرد، رد

. است آمده وجودبه یعقوب صلب از که است اسرایيلي همان بلکه نيست،« خداوند کنيسه»معناي

 اسرایيل معناي به مقدس کتاب در« قدس»و« صهيون»،«یهود»و« اسرایيل»هايواژه: گویدمي وي

 بلکه. باشند آورده پدید را آن دو، هر یا و یهود یا مسيحيان که نيست خداوندي کنيسه ای روحاني

 و ايقبيله بازگشت دليل خود این و است، شده تشکيل یعقوب صلب از که است اسرایيلي همان این

 به شبيه تفسيرهایي. است دشمنانشان بر آنها پيروزي و شانقدیمي سرزمينهاي به آنها اجتماعي

 6.نيست جایز ینا

 

 :که گيریممي نتيجه شد گفته آنچه از

 تنها را آن اعتبار، این به و هستند مقدس کتاب خطاناپذیري عصمت به معتقد بنيادگرا مسيحيان. 1

 به و شمرده مقدس را آن همچنين. کرد مراجعه آن به زندگي امور در توانمي که دانندمي منبعي

 .کند نقد یا و تحریف را آن که دهندنمي اجازه کسهيچ
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 هرگونه از و شده تفسير مقدس کتاب حرف به حرف باید ناچار به معتقدند بنيادگرا مسيحيان. 2

 به بازگشت در صهيونيست بزرگ آرزوهاي پيدایش آغاز نقطه را، نقطه این. شود اجتناب تأویل

 اعتقادات در ـ حرف به حرف عصمت که دليل این به. دانممي سرزمين آن تملک و فلسطين

 معاني پذیرش و قبول به منجر مطلب این و است مقدس کتاب متون تأویل معناي به ـ بنيادگرایان

 از منظور مثال براي. شودمي ـ گرددمي مواجه آنها با خواننده که ـ مقدس کتاب ظاهري و ساده

 ظاهري، و ساده حرف، به حرف تفسير یک در است آمده مقدس کتاب در که« اسرایيل»واژه

 متبادر خواننده ذهن به معنا این نتيجه در. شد تشکيل یعقوب صلب از که است« اسرایيلي»همان

 داللت مطلب این و است مقدس کتاب در قدیمي اسرایيل همان کنوني جدید اسرایيل که شودمي

 ـ شمنانشاند بر پيروزي و فرات تا نيل از مقدس سرزمين به بازگشت براي اسرایيل امت حق بر

 مذهب که است چيزي دروغين، تفسير اما. کندمي ـ است آمده مقدس کتاب در که آنگونه

 به مقدس کتاب در اسرایيل که گویندمي آنها مثال، عنوان به. است پرداخته آن به بسيار کاتوليک

 را آن هم با ود هر یا و یهود یا مسيحيان که است خداوند کنيسه یا معنوي و روحاني اسرایيل معناي

 .اندکرده تأسيس

شيریني مقدس، کتاب به حرف به حرف عصمت اعتقاد که شودمي آشکار ما براي که اینجاست از

 .آوردمي پدید صهيونيسم براي را زیادي هاي

 

 سرایت نيز اشخاص به قائلند انجيلي متون براي که را تقدسي و برتر قدرت بنيادگرا مسيحيان. 3

 که است این آن معناي. شوندمي آگاه خداوند از مستقيم طوربه که کنندمي ادعا هاآن. دهندمي

 .معتقدند نيز اشخاص عصمت به حتي

 

 

 مقدس کتاب عصمت درباره اسالم دیدگاه

 دور به اشتباه و خطا از است شده نازل( ع)انبيا به وحي وسيله به و خداوند طرف از که هایيکتاب

 ندارد، وجود تناقضي یا و اشتباه خطا، خداوندي کالم در و است خداوند کالم کالم، که چرا است؛

 .شودمي دیده تناقض و خطا آن در که هاستانسان کالم این



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 

. داد آگاهي آن به را مردم امين( ص)محمد و کرد نازل رسوالنش بر بزرگ خداوند که هایيکتاب

 داده، پيشين ادیان هايکتاب تحریف از خبر کریم قرآن است، زبور و تورات انجيل، کریم، قرآن

 :فرمایدمي

ً  نسوا و مواضعه عن الکلم یحرّفون قاسية قلوبهم جعلنا و لعنّاهم ميثاقهم نقضهم فبما  ذکّروا ممّا حظّا

 7.المحسنين یحبّ اهلل إنّ  اصفح و عنهم فاعف منهم قليالً إالّ منهم خائنة علي تطلّع والتزال به

 

 کلمات که طوري به گرداندیم، سخت را دلهایشان و کردیم لعنتشان شکستنشان انپيم سزاي به پس

 فراموشي به بودند شده داده اندرز بدان را آنچه از بخشي و کنندمي تحریف خود مواضع از را

 کارخيانت که ایشان از اندک شماري مگر شوي،مي آگاه آنان از خيانتي بر همواره تو و سپردند

 .داردمي دوست را نيکوکاران خدا که کن پوشيچشم و گذر در آنان از پس نيستند

 :دهدمي قرار نکوهش مورد مقدس کتاب به تمسک در را کتاب اهل کریم قرآن آیات از برخي

 9.تعلمون أنتم و الحقّ تکتمون و بالباطل الحقّ تلبسون لم الکتاب أهل یا

 

 .دانيدمي خود اینکه با کنيدمي کتمان را حقيقت و یدآميزدرمي باطل به را حق چرا کتاب اهل اي

هيچ به و انداشتباه و خطا از مقدس کتاب عصمت به معتقد بنيادگرا مسيحيان شد، گفته چنانکه اما

 .دهندنمي را آن تحریف یا نقد اجازه کس

 

 از آن عصمت ايادع و شودمي نازل وحي طریق به که کتابي: گویيممي نظریه این رد مقام در

 آن، متن صحت دالیل و کتاب سند صحت دالیل. باشد شرط دو داراي باید رودمي اشتباه و خطا

بي امري مقدس کتاب عصمت پس. ندارد وجود دیگري کتاب در قرآن در جز هم، شرط دو این

 .کنيممي بيان مشروح صورت به را دليل دو این از کدام هر ادعا این اثبات براي. است دليل

 

 

 سند صحت دالیل. 1

 عبداللَّه دکتر. کندمي ثابت اشتباه و خطا از را مقدس کتاب عصمت عدم که است امري اولين این
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 بيان اینگونه اجمال طوربه را است شده وحي خداوند طرف از که کتابي سند صحت دالیل برکات

 :کندمي

 

 وحي؛ وسيله به متعال خداوند احيهن از آن دریافت و رسول به کتاب انتساب به یقين. 1

 مردم؛ همه توسط آن پذیرش. 2

 آن؛ حفظ بر فراواني عوامل وجود. 3

 8.آن در تواتر و نقل فراوان شروط وجود. 4

 

 :پردازیممي باال دالیل شرح به ترتيب به

: باشد يوح وسيله به خداوند ناحيه از باید ناگزیر شودمي نازل خدا رسول به که کتابي: اول دليل

 وحي او به که را آنچه خدا رسول که است این شودمي نازل وحي طریق از که کتابي سند در اصل

 حضرت و انجيل( ع)عيسي حضرت تورات،( ع)موسي حضرت یعني. کند ابالغ مردمان به شودمي

 ناحيه از باید یقين به کتاب که است معني بدان این. کند ابالغ مردم به را کریم قرآن( ص)محمد

 از چيزي اینکه بدون است، خدا پيام رساندن هم رسول وظيفه. باشد شده نازل رسولش بر خداوند

 و رؤیا یا و الهام نه خداست طرف از صادق وحي تنها کتاب، پس. بيفزاید آن به یا و کرده کم را آن

 .دیگر چيز هر یا

 

 :فرمایدمي خداوند

 وال صالحاً عمالً فليعمل ربّه لقاء یرجو کان فمن واحد إله إلهکم أنّما إلي یوحي مثلکم بشر أنا إنّما قل

 11.أحداً ربّه بعبادة یشرک

 پس. است یگانه خداي شما خداي که شودمي وحي من به ولي هستم بشري شما مثل هم من: بگو

 پرستش در را کسهيچ و بپردازد شایسته کار به باید دارد اميد خود پروردگار لقاي به کس هر

 .نسازد شریک پروردگارش

 

 :فرمایدمي نيز و

 إنّ  النّاس من یعصمک اهلل و رسالته بلّغت فما تفعل لم وإن ربّک من إليک أنزل ما بلّغ الرّسول أیّها یا
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 11.الکافرین القوم یهدي ال اهلل

 را پيامش نگفتي، اگر و کن ابالغ شده نازل تو سوي به پروردگارت جانب از آنچه! پيامبر اي

 .کندنمي هدایت را کافران گروه خدا آري، دارد، نگاه مردم گزند از را تو خدا و رساندين

 .است خداوند پيام رساندن رسول وظيفه تنها و

 12.تکتمون ما و تبدون ما یعلم واهلل البالغ إالّ الرسول علي ما

 

 .داندمي داریدمي هپوشيد و آشکار را آنچه وخداوند نيست رسالت ابالغ جز ايوظيفه پيامبر بر

 و مستقيم طوربه کنندمي ادعا و گذاشته دروغين سوگندهاي و رؤیا و الهام بر را بنا نصارا و یهود اما

 از برخي حتي. است باطل ادعاي یک خود این و. ارتباطند در متعال خداي با واسطه بدون

« ارميا سفر»در مثال براي. کنندمي تأیيد را ادعا این بودن دروغين و بطالن تحریف، نيز متونشان

 :است آمده

 را شما که چرا ندهيد؛ گوش کنندمي نبوت شما براي که را پيامبراني سخنان: گویدمي چنين یهوه

مي بيان را خود دل رؤیاي بلکه گویند،نمي سخن خدا زبان از آنها. دهندمي تعليم بطالت به

 13.کنند

 

 :است آمده قسمت همين در

مي یکدیگر از مرا کالم که هستم پيامبراني مخالف من گویدمي خداوند که است دليل همين به

 او: گویندمي برده کار به را خود کالم که هستم پيامبراني مخالف اینک: گویدمي خداوند دزدند،

 روغيند خوابهاي وسيله به که هستم پيامبراني مخالف من اکنون هم: گویدمي خداوند. است گفته

 را آنها من شوند،مي من قوم گمراهي باعث و کرده بيان من قوم براي را آنها کنند،مي نبوت

 14.رسيد نخواهد نفعي هيچ قوم این به که گویدمي خداوند سپس. امنکرده مأمور و نفرستاده

 

 :گویدمي وي. کندمي بيان را اناجيل تحریفات از برخي« خزرجي عبيد ابو»

 در اما شدند کشيده گمراهي به سال سيصد مدت به( ع)مسيح حضرت از بعد بسياري افراد کهاین با

 ادعا شدند،مي متمسک انجيل به همچنان و بودند کرده پيدا مهارت دروغين متون این فهم و درک

 قرار خطاب مورد را آنها پریشان، خوابهاي و آسمان ابرهاي در( ع)مسيح حضرت که کردندمي
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 به ایمان»:کنندمي استدالل انجيل در جمله این به آنها. است کردهمي صحبت ایشان با و دهدامي

 پيروانش به( ع)عيسي حضرت که است چنين جمله این اصل اما. «شودمي کامل او از بعد عيسي،

 دیگر در و ،«شودنمي کامل آمد خواهد عيسي از بعد که کسي به جز عيسي به ایمان»:فرمایدمي

 .اندفرموده اشاره( ص)محمد حضرت رسوالن، و پيامبران سرور به بسياري جاهاي

 

 که تحریفاتي. شد آغاز(( ع)مسيح حضرت پيروان) حواریين وفات از پس مدتي اناجيل تحریفات

 15.کردندمي وضع خود که بود احکامي و مقدس کتاب متون تأویالت از ناشي

 

 :نویسدمي چنين األوهام و الفساد من النصاري دین في بما اإلعالم کتاب نویسنده

 ضروریات و کنندمي قبول است محال خدا به نسبت که را چيزهایي...  نصارا که بدان! عاقل اي

 خوابهایي به را ادعاهایشان اوقات گاهي. نيست بيش خرافاتي احکامشان شوند،مي منکر را دین

مي قرار تحکّم مورد را خبربي افراد گاهي و کننديم مستند اندشنيده که خرافاتي و دیده که

 رجوع دو آن به باشند، داشته دليلي انجيل و تورات از خود کارهاي انجام براي اینکه بدون. دهند

مي روي آنها به ناگواري حوادث که هنگامي. کنندمي تأویل خویش نفع به را متون معاني و کرده

مي حالل را خدا حرام و حرام را خدا حالل چينند،مي دالیلي آنها براي نفس هواي روي از آورد

 سواديبي مردم عامه بر تأثيرگذاري براي و 16«مهتدین کانوا ما و ضلّوا قد اللَّه علي إفتراء».کنند

 اندلس در آنها از برخي که برندمي کار به الحيلي لطائف دانندنمي چيزي مقدس کتاب از که

 هايپرده پشت از سال از روز یک در ـ مسيح ـ خداوند دست: گویندمي مثال رايب. است مشهور

 17.گيردمي دست در زمين و آسمان بين را صليب و شودمي ظاهر غيبت

 

 :که گيریممي نتيجه شد گفته آنچه از

 مسيحيان هنوز آیا. نيست بيش دروغي کتاب اهل ادعاي و حقيقي است امري مقدس کتاب تحریف

 قرآن کتاب در فقط و فقط عصمت این. معتقدند مقدس کتاب حرف به حرف عصمت بر بنيادگرا

 .است گرفته عهده به قيامت روز تا را آن از محافظت خود خداوند که قرآني شود،مي ثابت

 این اشتباه و خطا از وحياني کتاب عصمت دالیل از یکي: مردم توسط کتاب پذیرش: دوم دليل

 این که چرا نباشد؛ ایشان بين اختالفي و شده واقع پذیرش مورد انسانها تمام طرف از که است
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 را آن برخي و تصدیق را آن گروهي نتيجه، در و شده کتاب متن در تعارض به منجر اختالف

 .بود نخواهد کار در عصمتي دیگر صورت این در کنند،مي تکذیب

 

 که چرا باشد؛ وحياني کتاب یک تواندنمي است یهود دستان در که آنچه است معتقد حزم ابن امام

. ندارد وجود تعارضي خداوند وحي در که حالي در. شودمي مشاهده زیادي تعارضهاي آن در

 :گویدمي وي

 گمان سامریه است، یهود نزد که است توراتي از غير چيزي دارد وجود سامریه دست در که توراتي

 تحریف به نيز و است شده نازل خداوند طرف از که است همان آنهاست پيش که کتابي کندمي

 19.دانندمي شده تحریف است، سامریه نزد که را توراتي نيز یهود. دارند یقين یهود تورات

 

 :نویسدمي رابطه این در برکات عبداهلل دکتر

 که تصميماتي و نصارا و یهود نزد ـ شده تحریف و دروغين اسفار ـ آپوکریفا. کنندمي اشتباه دو هر

 آن تقدس به حکم گروهي. نيست آنها صحت عدم دليل جز چيزي است شده گرفته آنها درباره

 .اندکرده انکار را آن تقدس برخي و داده

 

 طرف از شده حفظ و رسول معجزه که قرآني. است شده ثابت کریم قرآن براي تنها دليل این

 تحدي به آن کوچک سوره یک آوردن در را مخالفانش که قرآني. است مرتبه بزرگ خداوند

 که است اینگونه. است« ناس»آن آخرین و« فاتحه»آن سوره اولين که قرآني. است خوانده

 تا شاءاهللان و اندکرده توافق کریم قرآن صدق بر امروز تا( ص)اهلل رسول زمان از عادل اصحاب

 آن ابالغ زمان در مردم که کتابي هر که است کلي قاعده یک این. بود خواهد اینگونه قيامت روز

 همه اجماع و اتفاق مورد دیگر آن از بعد اندنپذیرفته را آن و نکرده توافق آن برسر رسول، توسط

 18.ندارد وجود کریم قرآن وحيانيت عدم بر سندي. شد نخواهد

 

: کنيممي مشاهده کتاب اهل دست در را مختلفي انجيلهاي امروزه مثال عنوان به آن بر عالوه

 شده اصالح که دیگري اناجيل و جيمس ملک انجيل مقدس، سکوفليد انجيل کاتوليک، روم انجيل

 دیگر و انددرآورده تحریر رشته به را آن مسيحي علماي از تن هشتاد که هستند سکوفيلد انجيل
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 خدا کالم توانمي را انجيلها این از کداميک حال. شودمي یافت آنها نزد که معتبري اناجيل

 است؟ دور به اشتباه و خطا از که دانست

 معروف کشيشهاي از یکي که ـ« شوبيرج استانلي»با مناظراتش از یکي در دیدات احمد عالمه

 آیا که بود سؤال این مناظره این موضوع است، کرده بيان روشني به را مسئله این ـ است سوئدي

 خداست؟ کالم انجيل

 

 :گویدمي دیدات شيخ

 و مطالعات وسيله به شناسيزمين یا و حقوق علم زمينه در موضوعي مورد در که هنگام آن

 موضوع مقدمات صحت که است این کنيممي که کاري اولين رسيممي اينتيجه به علمي بررسيهاي

مي هدف به را ما که آنچه هر مورد در دیگران نظریات همچنين و کنيممي آزمایش را بحثمان

 .دهيممي قرار مطالعه و بررسي مورد را رودمي آنها به اعتماد و رساند

 هاينسخه که کنم عرض باید کنيممي صحبت انجيل چون مهمي موضوع مورد در که اکنونهم

 در که را انجيل مختلف هاينسخه از جلد پنج عالمه) امآورده خود همراه به را انجيل از مختلفي

 بحث انجيلها این از یککدام درباره(: گویدمي بلند صداي با سپس و دهدمي نشان است دستانش

 کنيم؟

 لمس دستانتان با و ببينيد خودتان چشمان با اما. دارد وجود انجيل یک که معتقدند مردم عامه

 برادر. است کاتوليک روم انجيل این ببينيد، را انجيل این. است موجود انجيل یک از بيش که کنيد

 .اول نکته این. پذیريمي خداوند حقيقي کالم عنوان به را انجيل این آیا(! لياستان)

 

 عالمت. است مقدس سکوفيلد انجيل دارم، خود با که دیگري انجيلهاي از یکي: دوم نکته اما

 که وقتي. اندکرده تصحيح و تقریر را آن مسيحي علماي از تن هشتاد که است آن مقدس سکوفيلد

مي بلند را انجيلها از یکي) کنيممي صحبت انجيل این از پرسممي شما از کنيم،مي صحبت انجيل از

 کنيممي صحبت انجيلي از یا جيمس ملک از یا پروتستان انجيل این از یا کاتوليک؟ روم انجيل( کند

 است؟ جيمس ملک انجيل شده اصالح که

 

 :گویدمي وي. کندمي بيان را سوم نکته دیدات عالمه سپس
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 متحدالشکل جلد نوع و شکل نام، در که امآورده خود با را انجيل از نسخه دو: سوم نکته اما

 در نسخه دو از یک هر محتواي ولي. است 21«انجيل شده اصالح نوع»نسخه دو هر نام. هستند

 رمدا دوست. خداست کالم دو این از یک کدام. است متفاوت کامالً دیگري با بدیهي و مهم مسائل

مي را جيمس ملک نسخه من: بگویيد یا. پذیرممي را انجيل شده اصالح نسخه من: بگویيد من به

 دارید قبول را یککدام بدانم دارم دوست. پذیرممي را کاتوليک روم نسخه من بگویيد یا پذیرم،

 محتواي آنها قسم خدا به متفاوتند، هم با انجيلها این مطالب. کنيم بحث آن مورد در بتوانيم تا

 21.ندارند واحدي

 

 خداست؟ کالم انجيل واقعاً  آیا: پرسيممي حال آوردیم، را مناظره این از مقداري اینکه از بعد

 

 دليل چه به پس هستند اشتباه و خطا از جيمس ملک انجيل عصمت به معتقد پروتستان اگر: گویممي

 از دیگري انجيل و نوشتند ـ است جيمس ملک انجيل شده اصالح که ـ را سکوفيلد بنيادگرایان،

 .ناميدند مقدس سکوفيلد انجيل را آن نام و درآوردند جيمس ملک انجيل درون

. دارد اصالح جاي که است بشر کالم این. است؟ عقالني امري بشر توسط خداوند کالم اصالح آیا

 .باشد داشته اندتومي معنایي چه آن اصالح دیگر است، خداوند کالم جيمس ملک انجيل اگر

 

 :که گيریممي نتيجه گفتيم که آنچه از

 در زیادي اختالفات بلکه. نيست آنان همه پذیش مورد است کتاب اهل دست در که مقدسي کتاب

 .هستند مقدس کتاب عصمت به معتقد چگونه پس. دارد وجود آن پذیرش

 عوامل باید ناگزیر باشد دور به اشتباه و خطا از کتابي اگر: کتاب حفظ عوامل وجود: سوم دليل

 .باشد دارا را کتاب یک حفظ

 باشد؛ الصدور قطعي. 1

 .باشد الدالله قطعي. 2

 

 :گویدمي سموئيل. ندارد وجود مقدس کتاب در عامل دو این و

 حضرت بر آن شدن نازل و توراتشان بودن وحياني به معتقد یهود بزرگان و علما از یکي حتي
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 نداد گسترش اسرایيلبني ميان در را تورات( ع)موسي حضرت که دليل نای به نيستند،( ع)موسي

 گستراند، خویش خویشاوندان ميان در را تورات او. داشت نگه امان در آنها دستبرد از را آن بلکه

 از بسياري نتيجه در. کرد تالوت اسرایيلبني براي را تورات از سوره یک فقط( ع)موسي حضرت

 22.شدند کشته النصربخت توسط المقدسبيت فتح روز در داشتند خود با را تورات که کساني

 

 ابتداي در لوقا که است چيزي این. نيست معتبر و صحيح اربعه اناجيل سندهاي خاطر همين به

 :است کرده تصریح آن به انجيلش

 تا اندکرده الشت بسياري افراد اندرسانيده ما به ما کالم خادمان و کنندگان کنترل که آنجایي از

 دي مصلحت چنيناین نيز من کنند، تصحيح و تأليف است، رسيده یقين به ما نزد که را اموري آن

 

 :هانوشتپي

 . 6ص االسالم، و الغرب بين األصولية محمدعماره،.  1

 .51ص نا،بي عندالغربيين، اسالمية االصولية مفهوم برکات، عبداللَّه.  2

 .36ص حيه،المسي األصولية.  3

 .7ص االسالم، و الغرب بين األصولية.  4

 .56ص تاریخ، بدون قاهره، دارالثقافه، اإلنجيلي، اإلصالح علي أضواء فایزفارس،.  5

 .36ص المسيحيه، األصولية.  6

 .13 آیه ،(5)مائده سوره.  7

 .71 آیه ،(3)عمران آل سوره.  9

 .87ص م،2111 ق،1421 الکتب، عالم دار ض،ریا االدیان، لدراسة مدخل برکات، عبداللَّه.  8

 .111 آیه ،(19)کهف سوره. 11

 .67 آیه ،(5)مائده سوره. 11

 .88 آیه همان،. 12

 (.16/23) ارميا. 13

 (.23/ـ31ـ32) همان. 14

 وهبه، کتابخانه قاهره، شامه، محمد تحقيق، به المسيحيه، و اإلسالم بين عبيدالخزرجي، ابو. 15
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 .174 و 173ص

 .141 آیه ،(6)انعام ورهس. 16

 السقا، حجازي احمد تحقيق األوهام، و الفساد من النصاري دین في بما اإلعالم قرطبي، امام. 17

 .384 و 383ص العربي، دارالتراث قاهره،

 ق،1421 العلميه، دارالکتب بيروت، والنحل، واألهواء الملل في الفصل اندلسي، حزم إبن امام. 19

 .138ص م،1888

 .112ص االدیان، لدراسة خلمد. 18

21 .Revised Standard Version. R.S.V. 

 و 19ص قاهره، دارالفضيلة، جوهري، علي ترجمه استکهولم، في مناظرتان دیدات، احمد شيخ. 21

18. 

 ، ق1411 دارالقلم، دمشق، اليهود، افهام في المهجود بذل مغربي، عباس بن یحيي بن سموئيل. 22

 .125 128ص م،1898

 (.1/1ـ4) لوقا. 23

 .14/15 متي. 24

 .23/  13ـ16 متي. 25

 ، ق1411 العلميه، مکتبه بيروت، عتر، نورالدین تحقيق الحدیث، علوم في الصالح ابن مقدمه. 26

 .241ص

 بيروت العلمية، دارالکتب النواوي، تقریب شرح في الراوي سيوطي،تدریب الدین جالل. 27

 .146ص ، ه1388

 دارالکتب بيروت، الحدیث، مصطلح فنون من قواعدالتحدیث قاسمي، لدیناجمال محمد. 29

 .146ص ، ق1388 العلميه،

 محمد تحقيق المتواتره، األحادیثفي المتناثره الآللي لفظ الزبيدي، مرتضي محمد ابوالفيض. 28

 .21ص ، ق1415 العلمية، بيروت،دارالکتب عطا، عبدالقادر

 .346ص الفصل، حزم، ابن. 31

 .84ص واألوهام، الفساد من النصاري دین في بما اإلعالم قرطبي،. 31

----------------------------------------------
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  2-مقدس کتاب عصمت:عنوان

  

 :اشاره

 و است، قدسم کتاب خطاناپذیري یا عصمت مسيحي، بنيادگرایان عقيدتي مباني ترینمهم از یکي

 که صورتي همان به کلمه، به کلمه است، آمده مقدس کتاب در آنچه همه معتقدند، اساس همين بر

 .شد خواهد محقق تأویلي هيچ بدون و آمده کتاب این در

 

 نقد به مقدس کتاب عصمت مورد در صهيونيست مسيحيان ادعاي اصلي بررسي از پس قسمت در

 خطا از آن عصمت ادعاي و شودمي نازل وحي طریق به که تابيک که شد گفته و پرداخته ادعا این

 دو این و آن متن صحت دالیل و کتاب سند صحت دالیل. باشد شرط دو داراي باید رودمي اشتباه و

 دليلبي امري مقدس کتاب عصمت پس. ندارد وجود دیگري کتاب در قرآن در جز هم، شرط

 .است

 

مي متن صحت دالیل بررسي به قسمت این در و شد يبررس پيشين قسمت در سند صحت دالیل

 .پردازیم

 

 متن صحت دالیل. 2 

 :عبارتنداز متن سالمت و صحت دالیل ترینمهم

 

 است؛ شده بسته خدا رسول و خدا بر که هایيتهمت و افتراء از متن سالمت. 1

 ؛(هااشتباه و هااختالف) تناقض از کتاب متون سالمت. 2

 .غيبي اردمو برداشتن در. 3

 

 :کنيممي تبيين مفصل طوربه را موارد این از کدام هر
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 خدا بر که است هایيتهمت از پر مقدس کتاب: رسول و خدا بر تهمت و افتراء از متن سالمت. 2ـ1

 عهد در که متوني از بعضي باشد، آن تحریف دليل تواندمي خود این. است شده زده او رسول و

 آنچه. کنندمي توصيف نيست آنها شأن در که صفاتي به را او انبياي و داوندخ آمده، جدید و قدیم

 البته و اندداده نسبت خدا به که آنچه در ما حرف مؤید تواندمي است آمده پيدایش سفر در که

 :باشد نيست، خداوندي شأن الیق

 مبارک را هفتم روز خداوند پس. گرفت آرام و شد فارغ بود ساخته آنچه از هفتم روز در خداوند

 آرام و نموده استراحت کارش اتمام از بعد روز آن در که زیرا نمود؛ تقدیس را آن و خواند

 1.گرفت

 

 مقام استحقاق تواندمي شود خسته که کسي آیا! داد؟ نسبت خداوند به را خستگي توانمي چگونه

 .است دهآم« کریم قرآن»  در است حقيقت آنچه اما باشد؟ داشته را خدایي

 

 2.لغوب من مسّنا ما و أیّام ستّة في بينهما ما و واألرض السّماوات خلقنا لقد و

 احساس و آفریدیم هنگام شش در است دو آن ميان که را آنچه و زمين و هاآسمان حقيقت، در و

 .نکردیم خستگي

 

 :اندداشته روا هایيتهمت نيز انبيا به نسبت پيدایش سفر همين در

 پس بماند صوغر در که ترسيد زیرا شد؛ ساکن کوه در خود دختر دو با و شد خارج صوغر از لوط و

 بر مردي و شده پير ما پدر: گفت کوچک دختر به بزرگ دختر. شد ساکن غاري در خود دختر دو با

 شراب را خود پدر تا بيا. کند نزدیکي ما با بتواند جهان کلي عادت حسب بر که نيست زمين روي

 شراب را خود پدر شب همان در پس نکاهيم خود پدر از نسلي تا شویم همبستر او با و بنوشانيم

 وي برخواستن و خوابيدن از او و شد خواب هم خویش پدر با و آمده بزرگ دختر و نوشانيدند

 3.نشد آگاه

 

 .تنيس بيش دروغي اینها. کندمي محکوم خود دختران با زنا به را نبي لوط مقدس کتاب چنيناین
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 .است اشتباه و خطا از معصوم مقدس کتاب هم باز دروغين و خرافي مطالب این وجود با آیا

 ممکن رودمي آن عصمت ادعاي که کتابي(: هااشتباه و هااختالف) تناقض از کتاب سالمت. 2ـ2

 آن در اشتباهي و ندارند اختالف هم با مطالبش باشند، داشته تناقض هم با احکامش که نيست

 ... .و هااختالف ها،اشتباه این از است پر است کتاب اهل دست در که کتابي. شودنمي هدهمشا

 

 :است آمده الحق إظهار کتاب در

 بين که اختالفاتي. شوندمي تقسيم مواردي به اشتباهات و اختالفات از کدام هر: گویدمي نویسنده

 در یا است صحاح یک در فقره دو ميان فاتاختال این گاهي و سفر، یک در صحاح دو یا است سفر دو

 مقابله اختالفات، شناخت طریق و... و مختلف زبان دو با ترجمه دو بين یا نسخه، دو ميان فقره یک

 الفاظ به اختالفات اغلب. است متفاوت هاينسخه و مختلف هايترجمه ميان و هاصحاح و اسفار بين

برمي آن معناي و فقره خود به دهدمي رخ آن در تباهياش که آنچه اشتباهات، اما و گرددبرمي

 یا محققين اقوال یا عقل یا تاریخ یا عرف یا واقعيت با آنها تناقض وسيلهبه اشتباهات شناخت گردد،

 4.یابدمي امکان است بدیهي دین در که آنچه با

 

 :نوعند سه بر آنها. کنيممي اشاره دارد وجود مقدس کتاب در که اختالفاتي از برخي به اینجا در

 آن؛ موضوع و خبر یک در تناقض( الف

 موضوع؛ دو در و خبر یک در تناقض( ب

 .تکليفي حکم در تناقض( ج

 

 :است آمده متّي انجيل در مثال براي: آن موضوع و خبر یک در تناقض( الف

 در و نروید هاامت راه از: گفت و کرده وصيت آنها به و فرستاده( ع)عيسي را نفر دوازده این

 5.بروید اسرایيل شده گم گوسفندان نزد بلکه. مشوید داخل سامریان از شهري

 

 :است آمده متّي انجيل پایان در و

 شده داده من به زمين و آسمان قدرت تمامي: گفت و کرده خطاب ایشان به آمده پيش عيسي پس

 تعميد القدسروح و ابن و رب سما با را ایشان و سازید شاگرد را هاامت همه و بروید پس است،
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 6.دهيد

 

 :نویسدمي متن دو این توضيح در عبداللَّه دکتر

 دعوتي دوم متن در اما ـ است همان صحيح که ـ کندمي تصریح خصوصي دعوتي به اول متن

 7.اندآمده انجيل یک در متن دو این. دارد عمومي

 

 حالي در کنندمي عصمت به متصف را کتاب نای چگونه. آن موضوع و خبر یک در تناقض است این

 .دارد وجود آن در تناقضاتي چنين که

 

 حضرت نامه نسب مورد در لوقا و متّي انجيل در که آنچه: موضوع دو در و خبر یک در تناقض( ب

 :است آمده اول صحاح در متي نجيل درا. دارند تناقض هم با است آمده مسيح

 9.ابراهيم بن داوود بن مسيح عيسي نامهنسب کتاب

 

 :است آمده لوقا انجيل در اما و

 بن هالي بن یوسف پسر مردم گمان حسب و بود ساله سي به قریب کرد شروع که هنگام آن عيسي

 مآث بن نجاي بن حسلي بن ناحوم بن عاموس بن متاثيا بن یوسف بن ینا بن ملکي بن الوي بن متاثيا

 ملکي بن نيري بن شالتيئيل بن زربابل بن ریسا بن یوحنا بن یهودا بن یوسف بن شمعي بن متاثيا بن

 8.ابراهيم بن اسحاق بن یعقوب بن یهودا بن... قضم بن آدي بن

 

 .است روشن و واضح کامالً عيسي حضرت نامه نسب در انجيل دو اختالف

 :است آمده« الویان سفر» در مثال براي شودمي مشاهده زیادي هايتناقض نيز قدیم عهد در

 مهمان و مزدور مثل. مدار خود غالم مثل را او بفروشد تو به را خود و شده فقير تو نزد برادرت اگر

 11.نماید خدمت تو نزد یوبيل سال تا و باشد تو نزد

 

 :است آمده سفر همين در و

 11.سازید مملوک ابد تا را ایشان
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 :است آمده تثنيه سفر در و

 سال در پس. نماید خدمت سال شش را تو او. شود فروخته تو به برادرانت از عبراني زن یا مرد اگر

 12.کن رها کرده، آزاد خود نزد را او هفتم

 

 خداوند طرف از کتابي مقدس کتاب اگر. شودمي مشاهده قدیم عهد در که است تناقضاتي هااین

 .نداشت تناقضي هم با آن اخبار بود،

 

 براي. شودمي دیده مقدس کتاب در هایيتناقض نيز يتکليف احکام در: تکليفي حکم در تناقض( ج

 دیگر برخي و کرده امر آن نوشيدن از اجتناب و خمر حرمت به مقدس کتاب متون از برخي مثال

 .دانندمي او طرف از منّتي و خدا نعمت را آن

 :است آمده خمر تحریم مورد در که متوني از

 13.نيست حکيم شود فریفته آن با که هر و آوردمي عربده مسکرات و است کننده مسخره شراب

 

 :است آمده همچنين

 14.ربایدمي را ایشان دل شيره و شراب زنا،

 

 :شماردمي حالل را آن که متوني و

 و شراب و را تو زمين ميوه و تو بطن ميوه و افزود خواهد و داد خواهد برکت داشته دوست را تو

 15.دارد دوست... و را تو روغن

 

 :است آمده جامعه سفر در

 16.بنوش پاک قلبي با را شرابت

 

 :متّي در و

 17.آمد ميگسار و پرخور مردي اینک گویندمي و آیدمي نوشدمي و خوردمي که انسان پسر
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 است؟ اشتباه و خطا از معصوم مقدس کتاب آیا تکليفي، حکم در تناقض هم این

 

 اشتباهات

 کتابش در را آنها از برخي هندي رحمةاهلل عالمه. دارد وجود بسياري اشتباهات مقدس کتاب در

 .است آورده

 نخوري؛ زنهار بد و نيک معرفت درخت از اما«: است آمده پيدایش سفر دوم باب از هفده آیه در

 از( ع)آدم حضرت که چرا است، اشتباه این و. »مرد خواهي آینه هر خوردي آن از که روزي زیرا

 19.کرد زندگي سال نود از بيش بلکه نمرد روز آن رد تنها نه و خورد آن

 

 :جدید عهد در اشتباهات جمله از و

 را انسان پسر این از بعد: گویدمي یهود به( ع)عيسي که متّي انجيل از شش و بيست باب در

 18.آیدمي آسمان ابرهاي بر نشسته قوّت راست دست بر که دید خواهيد

 

 21.است نيامده آسمان ابرهاي بر و است ننشسته هنوز یهود که چرا است اشتباه یک این و

 

نمونه که اشتباهاتي و اختالفات از است پر دارند را آن عصمت ادعاي بنيادگرایان که مقدسي کتاب

 !دانند؟مي خطا و اشتباه بدون کتابي را مقدس کتاب چگونه شد، ذکر آن از هایي

 

 بزرگ خداوند. است« کریم قرآن»  کتاب ندارد وجود ختالفيا یا و اشتباه آن در که کتابي تنها اما

 :فرمایدمي

 21.کثيراً اختالفاً فيه لوجدوا غيراهلل عند من کان ولو القرآن یتدبّرون أفال

 

مي بسياري اختالفات آن در قطعاً بود خدا غير جانب از اگر اندیشيد؟نمي قرآن معاني در آیا

 .یافتند
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 غيبي موارد دربرداشتن. 3

 و خطا از معصوم کتابي اگر. است آن متن سالمت از نشان کتاب یک غيبي موارد بر مشتمل مطالب

 و صفات به ایمان و جزا روز به ایمان مانند. باشد غيبي موارد محتوي باید ناچار به باشد اشتباه

 شامل که بيکتا هر پس نيست، آنها از برخي یا همه درک به قادر تنهایي به عقل خداوندي، اسماء

 شامل که است کتابي ما منظور البته. است حقيقي و صادق( کریم قرآن مثل) شد مباحث اینگونه

 روز جهنم، و بهشت مالئکه، از که چيزي هر یا بوده خداوندي اسماء و صفات بر مشتمل متوني

 .هاکتاب همه نه باشد کرده بحث... و حساب

 

 صادق وحي طریق جز آنها درک براي راهي هيچ و است عاجز مغيبات درک از عقل که بدانيد باید

 دليلي است آمده نيز قرآن در همچنانکه مغيبات از برخي آمدن پس. نيست آگاه خداوندي از

 وجود وحي طریق غير از آن به دستيابي امکان که است صادقي وحي متن این اینکه بر است

 :فرمایدمي خداوند. ندارد

 خلفه من و یدیه بين من یسلک فانّه رسول من ارتضي من إالّ أحداً غيبه علي یظهر فال الغيب عالم

 22.عدداً ءشي کلّ أحصي و لدیهم بما أحاط و ربّهم رساالت أبلغوا قد أن ليعلم رصداً

 

 در که باشد، خشنود او از که را پيامبري جز کند،نمي آگاه خود غيب بر را کسي و است نهان داناي

 که بدارد معلوم تا گماشت برخواهد نگاهباناني سرش پشت از و رو پيش از او براي صورت این

 به را چيزي هر و دارد احاطه است ایشان نزد بدانچه خدا و اندرسانيده را خود پروردگار پيامهاي

 .است کرده شمار عدد

 

 :کالم خالصه

 متن سالمت دالیل و دسن صحت دالیل یعني کردیم بحث مفصل طوربه آنها درباره که شرطي دو هر

 بنيادگرایان این چگونه پس. است آن فاقد مقدس کتاب و دارد وجود کریم قرآن در فقط و فقط

 هستند؟ مقدس کتاب حرف به حرف عصمت مدعي

 

 مقدس کتاب حرف به حرف تفسير
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 هب تأویل نوع هر از و کرد تفسير را مقدس کتاب حرف به حرف باید که باورند این بر بنيادگرایان

 .نمود اجتناب رأیي

 

 حرف به حرف تفسير از دم هميشه که شما! بنيادگرا مسيحيان اي: گویيممي نظریه این رد براي

 و تأویالت آنهم و کنيدمي تفسير و تأویل را مقدس کتاب دليل چه به پس زنيدمي مقدس کتاب

 کنيد،مي نقض را خود سخن عمل این با و است نفسانيتان هايگرایش و اميال مبنایش که تفسيراتي

 نبرد در خداوند که دانيدمي« روسيه» را« مأجوج و یأجوج» واژه تفسير حزقيال سفر در مثال براي

 دیگر ايگونه به رؤیا سفر در را واژه همين طرفي از و کرد، خواهد نابود را آن« آرماگدون»

 :نمایيدمي تفسير

 

 و کند گمراه را مأجوج و یأجوج یعني جهانند زاویه چهار رد که را هایيامت و رود بيرون تا... 

 23.دریاست ریگ چون ایشان مقدار و آورد گردهم جنگ خاطر به را ایشان

 

 جنگ توصيف از اياستعاره را آن بلکه دانيدنمي روسيه کشور را مأجوج و یأجوج آیه این در شما

 .ندارد ارجيخ وجود حقيقت در که آوریدمي شماربه آخرالزمان

 

 !بریدمي پناه تأویالت و استعارات این به چرا مقدس کتاب حرف به حرف عصمت مذهب پيروان اي

 خود تفسيرات در اما دانيدمي جهان تاریخ پایان در نبردي را آرماگدون شما اینکه دیگر اينمونه

 .آوریدمي شمار به مکاني اسم را آن

 

 :است آمده رؤیا سفر رد که است ايجمله ما حرف مؤید

 24.کرد جمع آرماگدون نام به مکاني در را آنها پس

 

مي پا زیر را هایتانحرف عمل در شما نبردي، نام یا و است مکاني نام آرماگدون آیا باالخره

 .هوسهاست و هوا از پيروي و تفسيرها بودن پایهبي دليل این گذارید،
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 شخص تقدّس به بنيادگرایان اعتقاد

 دارند،مي مقدس نيز را اشخاص هستند متون تقدیس به معتقد اینکه بر عالوه مسيحي يادگرایانبن

 آنها پس. است عيب و نقص خطا، اشتباه، هرگونه از آنها حرف به حرف عصمت متون، تقدس دليل

 تا تاس الزم ما بر و ایمداشته مباحثي مورد این در قبالً. باطل آنهاست مخالف چه هر و هستند حق

 رفيعي جایگاه را افراد جایگاه بنيادگرایان این که چرا کنيم بحث؛( اشخاص تقدیس) دوم مورد در

 .است برتر هم مقدس کتاب متون از آنها کالم که معتقدند و دانندمي

 

 .است نفساني هايگرایش و اميال بر مبتني شودمي صادر آنها از که آنچه اما

 آنها واالي مقام به معتقد و کنيدمي را بزرگانتان عصمت ادعاي اگر: يمگویمي بنيادگرایان این به

 مسئله یک در دليل چه به پس دهيد،مي ترجيح مقدس کتاب متون بر را آنها گفتار بلکه هستيد

 .شودمي مشاهده مختلفي تفسيرات و تناقض کالمشان در و است مختلف آنها اقوال

 

 تناقض آنها از یکي گفتار در که نيست ممکن دانيدمي اشتباه و خطا از معصوم را آنها کالم اگر

 بطالن به و کرد قبول را یکي صحّت باید قول، دو تناقض هنگام در که چرا باشد؛ داشته وجود

 .بود نخواهد معصوم قول، دو آن از هيچکدام اینصورت در. داد حکم دیگري

 

 تانعقيده ترینمهم در چرا: گویيممي هستند نشانبزرگا و کتاب عصمت به معتقد که بنيادگرایاني به

 .دارد وجود زیادي نظرات اختالف هزاره عقيده یعني

 

 هزار مدت به رسيد جهان مؤمنان حساب به اینکه از پس( ع)مسيح که گویيدنمي شما از برخي مگر

 مسيح بازگشت يبرا را سياسي و اجتماعي زمينه باید ناگزیر به پس گشت خواهد باز زمين به سال

 .کنيم آماده

 مدت به تنهایي به تا گشت خواهد باز زمين به( ع)مسيح که گویيدنمي شما از دیگر ايعده مگر و

 .کند حکمراني زمين اهل بر سال هزار

 

 گفتار و کتاب عصمت به معتقد هنوز آیا. بپذیریم را شما علماي از کداميک سخن مقایسه، مقام در
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 و خطا هرگونه از و شده وحي( ص)محمد حضرت به که است کتابي کریم رآنق. هستيد علمایتان

رسول تنها. ندارد وجود اشتباهاتي یا و اختالفات آن در و است نشده تحریف. است دور به اشتباهي

 و کردمي ابالغ مردم به را خداوند کالم وي 25رود،مي شماربه معصومي فرد که است( ص)اهلل

 :نکرد پيروي هوس و هوي از کارش در

 26.یوحي وحي إالّ هو إن الهوي عن ینطق ما و

 

 .نيست شودمي وحي که وحي جز چيزي سخن این گویدنمي سخن هوس سر از و

 :نویسدمي آیه دو این تفسير در.( ق 774 م) کثيرابن امام

 ابالغ مردم هب کاست و کمبي را خداوند کالم و نگفت هوس و هوا روي از و مغرضانه کالمي

 27.کرد

 

 :فرمایدمي خداوند. است الزم او از پيروي و اطاعت دليل همين به

 29.العقاب شدید اللَّه إنّ اهلل اتقوا و فانتهوا عنه نهاکم ما و فخذوه الرسول اتاکم ما و

 خدا هک بدارید پروا خدا از و ایستيد باز بازداشت را شما آنچه از و بگيرید داد، شما به را آنچه و

 .است کيفر سخت

 

 :فرمایدمي. است مرتبه بزرگ خداوند طرف از( ص)اهلل رسول کالم

 إن الناس من یعصمک واهلل رسالته بلّغت فما تفعل لم إن و ربّک من إليک أنزل ما بلّغ الرّسول أیّها یا

 28.الکافرین القوم یهدي ال اهلل

 و اينرسانده را پيامش نکني اگر و کن ابالغ شده نازل تو سوي به پروردگارت از آنچه! پيامبر اي

 .کندنمي هدایت را کافران گروه خدا آري دارد،مي نگاه مردم گزند از را تو خدا

 

 :فرمایدمي و

 31.یتفکّرون لعلّهم و إليهم نزل ما للناس تبيّن الذّکر اليک أنزلنا و

 

 است شده نازل ایشان براي که را هآنچ مردم براي تا آوردیم فرود تو سوي به را قرآن این و
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 .بياندیشند آنها که اميد و دهي توضيح

 

 و فهماندمي اللَّهرسول به را خود مراد خداوند است، خداوند منظور به مردم داناترین اهللرسول و

 :کندمي بيان

 31.بيانه علينا إنّ ثمّ

 .است الزم ما بر آن تبيين سپس و

 

 :گيرينتيجه

 :که گيریممي نتيجه شد تهگف آنچه از

 

 که است پایهبي ادعاي یک بنيادگرا مسيحيان توسط اشتباه و خطا از مقدس کتاب عصمت ادعاي. 1

 سالمت دالیل و سند صحت دالیل شرط دو داراي مقدس کتاب ندارد، وجود آن صحت بر سندي

 .رودمي بين از قداستش و نشده ثابت آن عصمت نتيجه در. نيست متن

 

 ذکر که آنچه با امر این. است دروغيني ادعاي نيز مقدس کتاب حرف به حرف تفسير ادعاي. 2

 و تأویالت خود تفسيرات در و اندآورده مقدس کتاب تفسير به رو آنها. شودمي واضح کردیم

 .است شده کالمشان در تناقض باعث که اندبرده کار به را بسياري هاياستعاره

 

 ترینبزرگ. است باطل نيز است دور به اشتباه و خطا از کالمشان اینکه و اشخاص تقدیس ادعاي. 3

 .اندنکرده پيدا نظراتفاق متن یک یا نظر یک بر که است این آنها ادعاي بطالن بر دليل

 

نمي و شده تحریف مقدس کتاب که است آن نتيجه شد آورده مشروح طور به که مباحثي با پس

 .داد نسبت آن به را اشتباه و خطا از عصمت توان

 

 

 :هانوشتپي
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  صهيونيست مسيحيان ایمان در عراق اشغال:عنوان

  

 و استراتژیک جوانب بر متحده ایاالت وسيلهبه عراق اشغال مسئلة در نویسندگان و گرانتحليل

 گرفته قرار توجه مورد کمتر که دارد وجود نيز دیگري بةجن کهحالي در. اندنموده تمرکز سياسي

 جنگ آغاز پيرامون که هایيخواسته و هادعوت چون. باشدمي موضوع مذهبي جنبة همان که است

مي نشأت ايمجموعه اعتقادات و هابرداشت تصورات، از همه شد،مي کشور این اشغال و عراق عليه

 هابرنامه خوانهم و گامهم کهاین بر عالوه آنها. هستند روفمع« صهيونيست مسيحيان» به که گرفت

 دیگر عبارت به. بودند قائل دیني و مذهبي تفسيري اشغال این براي بودند، آمریکا هايسياست و

 این و مقدس کتاب در شده ذکر هايگویيپيش بر است تأکيدي عراق اشغال داشتند، اعتقاد آنها

 مسيحيان. پيونددمي وقوع به موعود مسيح دوم بازگشت از قبل هک است حوادثي سلسله از یکي

 و ظاهري تفسير بر که هستند مسيحيت آیين ایدئولوژي و اندیشه در مکتبي پيرو صهيونيست،

 آنها تفسير و تاریخي حوادث فهم براي هاپيشگویي بر همچنين کند،مي تکيه مقدس کتاب« حرفي»

 پایة. یکتایند و همتابي مسيحيت، آیين هايشعبه و هافرقه سایر ميان در دليل همين به دارد، تکيه

 دو هر) مقدس کتاب ویژة مطالعة راستاي در و شد ریخته نهم قرن در مکتب این مبادي و اصول

 و کند طي را 1دوره هفت بایستمي جهان کردند، عنوان آن مفاد برداشت و( قدیم و جدید عهد
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 جهان مکتب، این پيروان اعتقادات برحسب. شد ناميده 2«یسمتقدیر» مکتب این دليل همين به

مي هاگویيپيش طبق. است مسيح ظهور دومين ساززمينه که دارد قرار خود ششم مرحلة در اکنون

 این در است، نشده دیده تاکنون آن مشابه که بالیایي و مصایب و فجایع و بزرگ حوادث بایست

 بر مسيح نبرد، این در. شد خواهد ختم« آرمگدون» سازسرنوشت نبرد به که بپيوندد وقوعبه دوره

 سال هزار براي جهان روي بر را خویش گستر وعدالت عادالنه حکومت و شده پيروز خویش دشمن

 .شوندمي ناميده هم« گرایانهزاره»اینان دليل همين به گرد، خواهد آغاز

ده و برندمي سربه متحده ایاالت در دارند، ایمان مکتب این هاياندیشه و افکار به کهکساني اکثر

 نيز دیگر برخي و اندکرده پيدا راه کنگره به آنها از تعدادي که شوند،مي زدهتخمين نفر ميليون ها

 بوش، جورج که دارد وجود اعتقاد این. هستند کار به مشغول آمریکا دولت حساس مراکز در

 و تحقيق هاينشست و هاگردهمایي در و است مکتب این پيروان از آمریکا، کنوني جمهور رئيس

 سنن و رسوم و آداب از بخشي عنوان به مکتب این پيروان و یاران که مقدس، کتاب در بررسي

 و دوستان آمریکا کنوني دولت در. است داشته حضور دارند، بسيار تأکيد آن بر خویش مذهبي

 ،«ایوانز دان» آمریکا، بازرگاني زیرو جمله از دارند، حضور مذهبي مراسم این در حاضران

. پذیردمي تأثير ،«گراهام بيلي» صهيونيست، مسيحي مشهور و معروف واعظ از وي که است معروف

 جمهوري ریاست به جشنف و تحليف مراسم در خواست« گراهام فرانکلين» خویش پسر از گراهام

پيش دارند، اعتقاد صهيونيست مسيحيان. آورد جا به را مذهبي موعظة ایراد سنت بوش، رسيدن

پيش به زمينه این در و دارند اشاره مسيح مجدد ظهور زمينة عنوان به عراق اشغال به ها،گویي

 اینکه با گویند،مي آنها. جویندمي استناد جدید عهد در« یوحنا رؤیاي» سفر در وارده هايگویي

 آنها در و آشکارند و واضح عراق به مربوط متون اما هستند، سمبليک و مبهم هایيگوپيش این اکثر

 بسيار نام این از کشور این به اشاره براي مقدس کتاب در و است شده یاد« بابل» نام به عراق از

 : خوانيممي 14/9 آیة در. است شده برده

 را ملل سایر خود، وجود ستم و ظلم جام از که عظيم بابل گفت، و آمد او پي در دوم، فرشتة پس

 . نمود سقوط بود، نموده بسيرا

 :خوانيممي 16/9 در و

به که ايزلزله پيوست، وقوع به بزرگي زلزلة و رسيد گوش به وحشتناکي صداهاي و برق و رعد

 هم از ملل شهرهاي و شد تقسيم بخش سه به بزرگ شهر. بود نپيوسته وقوع به تاریخ در آن سان
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 .برگيرد در را آن غضبش و خشم تا برد را بزرگ بابل نام خداوند و فروپاشيد

 :خوانيممي 17/5 در و

 و ستم و ظلم با بزرگ بابل نام آن و داشت وجود آن در راز که بود شده نوشته نامي آن پيشاني بر

 .بود زمين هايپليدي و هازشتي

 :است آمده نيز سفر این 19/1 در و

 و عظيم جایگاه و آمدمي رودف زمين سوي به آسمان از که دیدم را دیگري فرشتة آن از پس

 فریاد بلند صدایي با پس. گردید نوراني قدرتش و عظمت از زمين که ايگونهبه تا داشت بزرگي

 .کرد سقوط بزرگ بابل نمود، سقوط بابل زد،

مي است، مشهور و معروف هاگویيپيش این دربارة روایاتش به که صهيونيست مسيحي ،«مهي تام»

 :گوید

 .است برحق و درست عقيدة سرمنشأ اورشليم و دروغين ادیان تمام سرمنشأ بابل

 حمله طي فرات نزدیکي در که هایيدرگيري و هاجنگ دارند، اعتقاد افراد این که گونههمان

مي 8/14 در و است آمده سفر این در برآنچه است تأکيدي پيوست، وقوع به عراق به آمریکا

 :خوانيم

 فرات بزرگ رود روي بر بند در فرشتة چهار: گفت کرد،مي حمل را شيپور که ششم فرشتة به سپس

 سوم یک تا گشتند آماده سال و ماه روز، ساعت، براي و شدند آزاد فرشته چهار پس کن، آزاد را

 .بکشند را مردم

 توسط عراق اشغال دارند، اعتقاد صهيونيست مسيحيان اما بود، شده اشغال نيز پيش عراق کهاین با

 سه به عراق تقسيم جهت افراد این درخواست بسا چه و است مرتبط مسيح ظهور دومين با آمریکا

 .«شد تقسيم بخش سه به بزرگ شهر»: گفتمي که بود الذکرفوق آیة تحقق واقع در بخش

 اشغال نمایند، قانع را هاعراقي تا فرستاد عراق به را خویش مبلغين و مبشرین از لشکري فرقه، این

« گراهام فرانکلين». دهند در تن آن به بایستمي که است بوده« الهي خواست و تدبير» کشورشان

 : گویدمي تبليغي و تبشيري وظيفة و مأموریت این دربارة

 و مسيحي یک عنوان به من و هستيم ایشان به خود عالقة و احساسات بيانگر( عراق در) آنجا در ما

 .زنممي کار این به دست مسيح نام به

 آمده حزقيال سفر در که مطالبي بویژه مقدس کتاب متون از بسياري افراد، این اعتقادات بقمطا
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 خود نقش و دارند برپا را خویش دولت تا نمایدمي تأکيد فلسطين در یهود گردآمدن لزوم بر است،

 این تحقق براي صهيونيسم جنبش از قبل حتي وجود، تمام با صهيونيست مسيحيان. نمایند ایفا را

 گرد جهان سراسر از را یهودیان چنانهم اسرائيل، دولت تأسيس از پس و کنندمي تالش گویيپيش

 تا دهندمي فریب و یاري دیگر هايکمک و پول با دارد مهاجرت به ميل که را هرکس و آورندمي

 ستأسي منظور همين به که هستند جمعيت و سازمان هاده داراي آنها. کند مهاجرت اسرائيل به

 .است« مسيحيت الملليبين سفارت» نام به قدس در هاسازمان این ترینمهم و اندشده

 فرات تا نيل از اسرائيل دولت خواهندمي است، آمده تکوین سفر 15/19 در آنچه مطابق آنها

 :شود کشيده

 . است فرات بزرگ رود تا نيل از که داد خواهم را سرزمين این تو فرزندان و نسل به

 هايسرزمين خواهند،مي اسرائيل از و هستند صلح مقابل در زمين ایدة مخالف دليل، ينهم به

 آن جاي به تا هستند قدس شریف حرم تخریب خواهان چنينهم. نماید ملحق خود به را اشغالي

 رسوم و آداب و شعائر آن در و آمده هيکل این به ظهور هنگام مسيح. شود ساخته سوم هيکل

مي بيان علناً را خویش خواستة این آنها. آوردمي جا به موسي شریعت مطابق را کردن قرباني

 را جنگي چنين انتظار آنها اگرچه بيانجامد، مسلمانان با ایشان جنگ به موضوع این اگر حتي کنند،

 .دارند

 آورند،مي شمار به برگزیده ملت را آنها که است یهود به ایشان دید آنها، اعتقادات جمله از

. هستند دشمن برخيزد، دشمني به یهود با هرکه با آنها دیگر، کليساهاي اکثر و سایر اعتقاد عکسبر

 ایشان با بایستمي که هستند یهود دشمنان مسلمانان و اعراب ها،فلسطيني افراد این دید از

 در را آن و اشاره هایشاننشست و هاگردهمایي در موضوع این به علناً  و آشکار آنها. جنگيد

 و عادي امري تروریسم به مسلمانان و اعراب ساختن متهم دليل همين به. کنندمي منتشر ادبياتشان

 قرآن و شرارت دین را اسالم» هایشکتاب از یکي در پسر« گراهام» که اياندازه تا است، معمول

 .آوردمي شمار به« عنف و خشونت برانگيزانندة و کننده تحریک را

 عليه جنگ در و داده اسرائيل دست به دست کنند،مي ترغيب و تشویق را همتحد ایاالت آنها

 برود اسالم جهان در قدرتي هر با مقابله به خواهندمي دولت این از و نماید مشارکت« تروریسم»

 و ناپاکي و بدي سوي به جهان دارند، اعتقاد آنها. آیدمي شمار به عبري دولت عليه خطري که

. کندمي تأکيد اينکته برچنين ایشان نظر به مقدس کتاب هايگویيپيش چون رود،مي پيش پليدي
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 :گویدمي باره این در مکتب، این معروف واعظان جمله از« رابرتسون پت»

مي مسيحيان. رود پيش نيکي و خوبي سوي به نه و پليدي و بدي سوي به باید جامعه مسائل و امور

 .نيفتد تعویق به مسيح بازگشت نمایند، تالش بایست

. شودمي وارد جهان به زیستي محيط هايزیان و ضررها چه که دهندنمي اهميتي دليل همين به

 خواهد مسيح ظهور باعث ایشان نظر در هاجنگ. هستند توجهبي مردم از بسياري به نسبت همچنين

 صلح چون مایند،ننمي آرامش و صالح به مردم تشویق تا آنها توقف جهت تالشي دليل همين به شد،

 واعظ ،«رابيسون جيم» نکته این به. شد خواهد محقق مسيح بازگشت از پيش ایشان دید از

 :گویدمي و کندمي اشاره گونهاین تلویزیوني،

 و ظهور از پيش که صلحي به دعوت هر و داشت نخواهد وجود صلحي منجي مسيح، ظهور از پيش تا

 .است مسيح عليه و خدا سخن و خواست با مخالفت و کفر نوآوري، بدعت، گيرد، صورت او بازگشت

 یازده حوادث کند،مي عنوان اینترنتي هايپایگاه بر ناظران از یکي« استراتبرگ تد» که ايگونهبه

 :گویدمي باره این در و است مسيح ظهور ساززمينه سپتامبر

 چون دهند،مي نشان خود از دروغين اندوهي دارند، اعتقاد هاگویيپيش به که کساني از برخي

 .است شدن قرباني حال در مسيح ظهور براي ميلشان برخالف آنها و خود جان که بينندمي

 

 

 

 :هانوشتپي

1 .Dispensations. 

2 .Dispensationalism. 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  2- آخرالزمان و غرب:عنوان

  

 پایان از وگوگفت
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طالیه مشاهدة و بحران مختلف وجوه ظهور از پيش پردازاننظریه و فالسفه ادبا، از بسياري گرچه

درباره و شناخته انحطاط و بحران مغاک در سقوط مقدمه را غرب خودبنيادي این انحطاط، داران

 قادر راحتي  به دیگر که بود گذارده تندي يبيسراش در پاي غربي انسان اما بودند، داده تذکر اش

 .نبود بازگشت به

 و فالسفه جمع از دیگر بسياري و« بيتوین آرنولد» ،«گوته» ،«اشپنگلر اسوالد» ،«نيچه فردریش»

 را آن و شناختندمي غربي تاریخ سرانجام را بحران و انحطاط بروز مختلف انحاي اندیشمندان

 1.داشتندمي اعالم

 عامل حيات، مادي صورت تغيير و مادي پيشرفت ميالدي، 21 و 18 قرن ویژه به بعد، قرون طي

 با رو، همين از و بود مادي دستاوردهاي مجموعة به او بستن دل و انسان شدن فریفته در مهمي

 به دستيابي در را آدمي آوريفن: که فشردند پاي پندار این بر جدید، علم« انگاري مطلق»

 علت شود دریافته تا شد آن از مانع شيفتگي همين. داد خواهد یاري جسم نيتام و جان آرامش

 ناگزیر محصول و حاصل عالم نقاط اقصا در بحران و فساد افسردگي، ها،رنج همة اصلي

 دنيامداري و دنيا شيطان، داللگي با غرور این. است« الهي رهبري» از ماندن دور و« خودبنيادي»

 اساس در نظر تجدید جاي به ایدئولوژي، هر ناکامي تجربة پس در تا ادد جلوه انسان چشم در را

 روزي هاچاه و هايچاله تجربه گویا. کند دیگر« ایدئولوژي» به دلخوش را خود« رویکرد» این

 :قرآن آسماني کالم بلند ذکر و زیبا عبارت به. بود او مقدر

 شماري در بودند اینان از پيش که نانآ فرجام است بوده چگونه بنگرند تا زمين در نگشتند آیا

 که آنگاه. نداشت برایشان سودي آوردند دست به آنچه پس. زمين در ترافزون آثاري و بيشتر

 آمد فرود آنکه تا گشتند دلخوش خود دانش به آمدند سویشان به روشن دالیلي با پيامبرانشان

 2.کردندمي مسخره را آنچه

 

 دین جاي به نقانو        خدا جاي به انسان

         

 مذهب جاي به هدونيسم اخالق        دیني هايارزش جاي به ترقي و سود اصالت
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 تشریح و تبيين براي ليکن نيست دارعهده را آن نقد و« تاریخ فلسفه» از وگوگفت مقاله این چه گر

 .است مختصر توضيح ارائه به ناگزیر تاریخ فلسفه و« گريتاریخي» جمله از اصطالحات برخي

 قبول و درک قابل و ثابت تعبيري و تعریف با تواننمي را آن به متعلق موضوع و« تاریخ» کلمه

 از ايمجموعه تاریخ لفظ که است این است مشهور آنچه. کرد بيان مختلف هايحوزه در همگان

 و امروز به دخلي کمتر که سازدمي ذهن به متبادر را انسان اجتماعي حيات در گذشته حوادث

( History) تاریخ کتاب عنوان با که ايمجموعه همان واقع در. دارد حال زمان در مناسبات ترتيب

 .تاریخ حقيقت تا است شبيه بيشتر گورستان ثبت دفتر به و شود،مي تدریس مدارس در

 تعریف در که اندکرده بيان را( Pirenne) پيرنه قول تاریخ از تعریف در تاریخ فلسفه کتاب مؤلفين

 : است گفته تاریخ

 3.کنندمي زندگي جوامع در که هاستانسان دستاوردهاي و کردار و رفتار داستان تاریخ

 ارزیابي. اندکرده مراد را رخدادها بيان و حوادث صورت تاریخ، از تعریف دو هر پيداست چنانکه

 تنها, رفته یا اقوام رب گذشته در آنچه و رفتارها حوادث، دربارة مورخان نظرهاينقطه بيان و

 در. است شده یاد« ارزیابي مثابة به تاریخ»: عنوان با تعریف نحوه این از. است تاریخ از وجهي

 و حوادث دربارة شده بيان اعتقادات و هادیدگاه نظرها،نقطه بيان ،«ارزیابي مثابة به تاریخ» واقع،

 کرده فرض ارزیابي مثابة به را تاریخ نگرد،مي حوادث به حيث این از که مورخي و. است 4وقایع

 .است

 این در. است 5«واقعه مثابة به تاریخ» آن، و شده ارائه تعریف این موازات به هم دیگري تعریف

 گونه هر از صرفنظر دارد نظر افتاده اتفاق عمالً آنچه یعني وقایع و حوادث روند به تنها مورخ وجه

 . خود دیدگاه و معتقدات بيان

 به سخن تاریخ از قلبي معرفت اهل بزرگان دریافت و تاریخ مفهوم و معني درباره دیگر مجالي در

 گذشته، وقایع حوادث سلسله ميان در پژوهش و مطالعه با جماعتي ميان این در.آید مي ميان

کرده اجتماعي تحوالت و حوادث جریانات، بر حاکم هايقانونمندي کشف مصروف را خویش سعي

 ارائه و شواهد کشف با تا برآنند شوند،مي شناخته«تاریخ فالسفه» عنوان با که جماعت این. اند

 ویژه قانوني و قاعده از رفته وملل اقوام بر آنچه همه و گذشته فرودهاي و فراز کنند اثبات مدارک
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 چه در قومي هر دریافت توانمي قاعده آن حسب و است تعميم و شناسایي قابل که کندمي تبعيت

 .آیدمي فرود مرحله یا و منزل کدام به آینده در و کندمي سير مداري و ايمرحله

 و جاري قانون درک در سعي کنند، حوادث صورت متوجه را خود ذهن آنکه از قبل تاریخ فالسفه

. دارند عقيده حوادث و اجتماعي علوم به ویژه رویکردي با گروه این. داشتند حوادث بر حاکم

 این منتقدان از دیگر بسياري و« پوپر کارل». است تاریخ فيلسوف اصلي هدف تاریخي بينيپيش

 : گویندمي آنها به اشاره و تاریخ فيلسوف رویکرد بيان ضمن گروه،

 این اصلي هدف تاریخي بيني پيش دارد عقيده که است اجتماعي علوم به رویکردي گري،تاریخي

 مشخص را تاریخ تکامل فرایند که هایيآهنگ ضرب کشف طریق از تنها مذکور هدف و است علوم

  6.است یافتنيدست و تحقيق قابل سازندمي

 به که است اقداماتي و هاتالش به اشاره منظورمان کنيم،مي صحبت گريتاریخي از که هنگامي

 7.گيرندمي صورت اجتماعي تحوالت و هاجریان بر حاکم هايمنديقانون دادن نشان منظور

 فالسفه« ارزیابي مثابة به تاریخ» و« واقعه مثابة به تاریخ» یعني شده، ارائه دوگانه فتعاری بر مبتني

 تقسيم گروه دو به را تاریخي حوادث و تحوالت روند بر حاکم قانونمندي جویندگان یعني تاریخ

 :اندنموده

« واقعه بةمثا» به را تاریخ که جریاني. اند«تاریخ جوهري یا نظري فلسفه» طرفدار اول، گروه. 1

 .دهدمي قرار ارزیابي و مطالعه مورد« گذشته» معناي به را آن و نگردمي

 و حوادث بر حاکم نظام که دارد ايویژه« سيستم» ارائه در سعي گروه، این در« تاریخ فيلسوف»

 .کندمي بيان و معلوم را شدها و آمد و فرودها و فراز

 بودند دارميدان« تاریخ فلسفه» موضوع در بيستم قرن از قبل تا که گروه این اعضاي ترینمهم

 :از عبارتند

 ...و شلينگ بي، توین اشپنگلر، کنت، ،9مارکس هگل،

 مثابة به را تاریخ که جریاني. اند«انتقادي و تحليلي تاریخ» فلسفة طرفداران دوم، گروه. 2

 اول، گروه منتقد عنوان به و کند،مي مطالعه« گذشته مطالعة» معناي به را آن و نگردمي ارزیابي

 از بيستم قرن خالل در اینان. ایستدمي کلي قانونمندي بيان و« سازيسيستم» نوع هر برابر در

 این اشخاص ترینمهم که. برآوردند سر انگليسي مدرن فلسفه طرفداران و« گرایانتجربه» ميان

 با مارکس، چون تاریخ فالسفه از اول گروه که آنجا از. هستند پوپر کارل و« بندتوکروچه» جریان
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 سياسي مناسبات تنظيم و تاریخ عرصة در سير براي تاریخي، حوادث سير در مراتب و مراحل ترسيم

 کردند، خود مخصوص بينيجهان و دریافت بر مبتني) ایدئولوژي ارائه به اقدام اجتماعي،

 در را مخاطبين جملة گري،تاریخي و ایدئولوژیک گرایش نوع هر نفي و طرد با آنها منتقدین

 .کنيممي یاد« گرایيتجربه» عنوان با آن از که دادند سوق مسيري

 گرایيتجربه

 در گوناگوني هايجریان گيريشکل موجد ميالدي، 19 و17 ،16 قرون طي غرب فرهنگي تحوالت

 و« آدم و عالم از معنوي حيثيت سلب» جملگي مجموع در که گردید، معارف مختلف هايحوزه

 .بودند ساخته خویش امام را هستي دربارة مادي و خاکي صرفاً یکرديرو

ـ  1651) فرانسوي« دکارت رنه» مرهون را خود آن بر حاکم« متدولوژي» و« جدید علوم»

 را غرب معرفتي و نظري بنياد« مدرن فلسفه» گزارانپایه از یکي عنوان به که شناسدمي.( م1586

 اعالم دکارت ساده، بسيار عبارتي در. ساخت شگرف وليتح و دگرگوني دچار جدید عصر در

 :داشت

( حقيقت) حقيقي امر عنوان به را آن هرگز باشيم نداشته چيزي صدق بر دال قطعي شناخت هرگاه

  8.نپذیریم

 به نظر و شناسایي در( empirieism) گرایيتجربه اصالت و تجربه پذیرش مقدمة عبارت این

 و« کمي عقل» محضر در چيز همه تجربي و عيني پذیرش دکارت رنظ مورد« قطعيت». بود هستي

 دیني، و متافيزیکي معرفت و شناخت هرگونه طرد و ردّ با که بود« ظاهري حواس آزمایشگاه»

 .دادمي قرار تردید مورد را آن جز و معرفي محک سنگ و مالک را او« هايدریافت و انسان»

 گرایيتجربه مشرب پدر عنوان به.( م1632ـ1714) انگليسي« الک جان» دکارت، رنه پي در

 .است 11تجربه بر مبتني اساساً شناختي گونه هر, داشت اعالم

 معرفي حقيقي گرایانتجربه عنوان به طبيعي علوم دانشمندان گرایانه،تجربه رویکرد همين حسب

 و شناسایي« علم» انعنو به زماني تنها نيز انساني و اجتماعي علوم مطالعات رو، همين از. شدند

 .کردندمي پيدا انطباق طبيعي علوم کار شيوة و معيارها ها،رویه با که شدند پذیرفته

« تجربي علوم در ثابت و مفروض مبادي» بر تکيه با( 19 قرن) روشنگري عصر در اجتماعي علوم

 قابل علوم زمرة در که شد مدعي طبيعي علوم«متدولوژي» از استفاده با و نهاد عرصه به پاي

 گروه این فرد ترینشاخص. کندمي پيروي الیتغير و ثابت قوانين از و است اثبات و شناسایي
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 ،«اجتماعي آمار» ابداعي مفاهيم با که گراستتجربه و پوزتيویست شناسجامعه« کنت اگوست»

 11.داشت شناسيجامعه بودن علمي اثبات در سعي...  و« اجتماعي پویایي»

 و انگليسي هايليبراليست و هاپوزتيویست معرفتي نظام بنياد و اساس گرایيربهتج آنکه خالصه

 در ایدئولوژیک گرایش گونه هر و تاریخ فالسفة آراي ابطال و نقد با تا شد امریکایي آن از پس

 در شيوه ترینکامل را« گرایيتجربه» و« ليبراليسم» اجتماعي، سياسي مناسبات سازماندهي

 و تحليلي تاریخ» تابع را دوم گروه جهت همين از. کنند معرفي وقایع و حوادث يلتحل و مطالعات

 .کنندمي معرفي« انتقادي

 ایدئولوژي مشترک، فاکتورهاي برخي به اشاره با ،«گرایانتجربه» ویژه به و« ليبرال روشنفکران»

 ایدة و آرمان» وجود دليل به و دانستندمي مارکس، چون پردازاني تاریخ» اندیشه زائيدة را

 را ایدئولوژي نازیسم، یا و کمونيسم ایدئولوژي در« گرایانه هزاره تمایالت» برخي و« ثابت

 اجتماعي سياسي، هاينظام تشکيل و کردندمي معرفي« فلسفي سيستماتيک هاينظام» مخصوص

 را آنها و شناختندمي« گرينظامي» و« انحصارطلبي» مبشر و ناشر را ایدئولوژي به متکي

مي نشانه را کمونيستي اجتماعي سياسي هاينظام نمونه، براي و کردندمي معرفي« ضدآزادي»

 .رفتند

 ،(پوزتيویسيم) گراتجربه ليبراليسم مبناي بر تأکيد با ليبراليست، گرایانتجربه یعني، جماعت این

 به. دانستندمي ليک نسخه تجویز شأن فاقد را تجربي علم و غيرممکن را ایدئولوژي هرگونه ارائه

 علم که« وبر ماکس» کالم ميان 12.بپردازد ایدئولوژي توليد به توانستنمي علم ،«وبر ماکس» قول

 که« ارسطو» و شناختمي اجتماعي سياسي سازمان تأسيس براي نسخه ارائه شأن فاقد اساساً را

 شگرفي فاصله دازدبپر 13ایدئولوژي توليد به که دانستمي آن از اجل و اشرف را حکمت شأن

 توليد شأن و توانایي فاقد را علم گرایان،تجربه اما دانستمي اجل را حکمت شأن ارسطو. است

 .دانستندمي ایدئولوژي

« ایدئولوژیک غير» بر ليبراليسم اصرار رغمعلي که دارد تأمل موضوع این در خواننده گمانبي

مي اصرار آن بودن محقّ  بر تام جزميّت با و فشردمي پاي ايویژه« ایدئولوژي» بر خود خواندن

 .ورزید

 پذیرش جاي به را( پلوراليسم) تکثرگرایي نوعي بروز« فردیت اصالت» بر ليبراليسم ابرام و اصرار

 هنگام خاص مشکالت براي خاص حل راه پي در همواره آنان تا بود باعث واحد ایدئولوژي یک
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مي منع« ثابت حقيقت» پذیرش از را آنان ها،ليبراليست قاتفا مورد« پلوراليسم» این. باشند وقوع

 بر هم را سياست بناي و داده تسري سياسي اجتماعي مناسبات تدبير در را ثبوت عدم این و کرد

 هر ارائه دریافت، این بر تکيه با و دانستندمي متکثر و نظمبي واقعيت و گرایيکثرت نوعي

 از عدول اتهام به را هاایدئولوژي دهندگان ارائه و کردنديم معرفي غيرعلمي عملي را ایدئولوژي

 در درست. پرداختندمي هاایدئولوژي سرکوب به منتقدانه و راندندمي خود از علمي، هايتجربه

 .فشردندمي پاي« ليبراليسم» بودن کامل و ثبوت اصالت، بر خود که زماني

 به هاليبراليست تند حملة و ليبراليسم منظر و خاستگاه بررسي و تحليل در ،«آربالستر آنتوني»

 ها،ليبراليست که کندمي تأکيد و نمایدمي مطرح را هاایدئولوژي در مشترک عوامل, ایدئولوژي

 تدبير در که 14شناختندمي بينيجهان نوعي یا و هاارزش از ايمجموعه بر ناظر را ایدئولوژي هر

 هايمشخصه که انجامدمي اجتماعي سازمان به بيني،نجها آن بر مبتني سياسي اجتماعي، نظام

 :دارد خود با و خود در( ایدئولوژي مشترک و ثابت وجوه عنوان به) را زیر

 بشر براي نهایي ايجامعه و کمال نوعي بر تأکيدکننده. 1

 فرد به منحصر و ايتوده حزبي ایجادکنندة. 2

  عمومي هايرسانه ملهج از و قدرت در کامل انحصار نوعي کنندةوضع. 3

 کنندهکنترل و پليسي نظامي ایجادکنندة. 4

 اقتصاد براي مرکزي کنترل ایجادکنندة. 5

 مناسبات در ثبوت و پایداري انسجام، نوعي اعالم منزلة به را نظامي چنين ابداع که آنجا از و

 واقعيت» بر همواره که ليبرال روشنفکران باور با را ثبوت و انسجام این و شناختندمي اجتماعي

 آن با مقابله و مردود را آن شناختندمي تقابل در دارد، تأکيد« گراکثرت سياست و نظمبي و متکثر

 15.دانستندمي الزم را

 ناکجا» خودشان قول به و« مفروض و مطلوب مدینه» نوع هر طرح از ليبراليسم امتناع و گریز

 با همواره مکتب این پيروان تا بود موجب« يبراليل سياست گرایيتجربه اصل» بر تکيه با« آباد

 مخالفت به مذهبي یا فسلفي ايایده بر مبتني اجتماعي و سياسي نظام نوع هر گيريشکل

 بودن ایدئولوژیک ضد و غيرایدئولوژیک» مستمر اعالم و هاليبراليست دائمي شعار. برخيزند

 این به حد چه تا« هاليبرال» و« ليبراليسم» دید باید حال 16.گرددبرمي امر این به« ليبراليسم

 .ماندند وفادار شعارها
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 بودن دارا دليل به عنوان، و صورت هر در ایدئولوژیک تفکر اساساً  که، شد معنا این متذکر باید. 1

 صرفاً هايدریافت به اتکا و( آن تفسير جاي به) جهان تغيير براي تالش ویژه، فلسفي خاستگاه»

 کشتي یک بر سوار جملگي موافق، و مخالف حقيقت، در. است غرب جدید تاریخ هب متعلق انساني

 سر بر جدال بلکه، نبود ذاتي آنها تعارض و پيمودندمي واحد دیاري به ره سفر و سير در و بودند

 بر تأکيد و هاگرایش سایر حذف بر هاليبراليست اصرار آنکه، ضمن. بود صرف بنديصورت نوعي

 .است« ایدئولوژي» نوعي بر آنها اصرار بيانگر خود، ليبراليسم مدار بر مشي اصالت

 سياسي، نظم ایجاد براي تالش جرم به را« ایدئولوژیک» تفکر هواداران حالي در هاليبراليست. 2

 را ليبراليسم بر مبتني سياسي اجتماعي نظام ارتقاي خود که کردندمي محکوم ثابت اجتماعي

 .شناختندمي گووگفت غيرقابل و ناگزیر

 انسجام، غرب ليبراليسم سقوط و ظهور:  کتاب نویسندة قول به هاليبراليست که حالي در. 3

نظام و آگاهانه انسجام و آوردندمي شمار به عيب سياسي مرام یک در را بودن نظامدار و پایداري

 بر تأکيد با گري،هوچي و اغواگري با کشيدندمي رخ به عيب یک عنوان به را ایدئولوژي 17مندي

 به اقدام هانظام عموم عليه« ليبراليسم بر متکي اجتماعي سياسي سيستم در سازمان» حفظ ضرورت

 .کردندمي براندازي

نظامي گيريشکل از را مردم ميالدي، 21 و 18 قرن هايسال همة طي ليبرال، گرایانتجربه. 4

 زایشگاه را ایدئولوژیک تفکر و دادندمي بيم سرد جنگ هايسال در ایدئولوژي یک بر متکي گري

شبکه در انداختن چنگ با حال، همان در کردندمي معرفي( گرينظامي)« توتاليترایسم» نوعي

 جنگي عرصة به ورود حتي و کشيدندمي لشکر جهان نقاط اقصا به« ليبرالي ایدئولوژي» هاي

 امریکا لشکرکشي تاریخچه کردندمي ماعال الزم ليبرالي ایدئولوژي این استقرار براي را فراگير

 انجام و مستبد هايدولت از حمایت و نقاط سایر و کره ویتنام، به سرد جنگ هايسال طول در

 .قطور است کتابي براندازي هايپروژه

 را موضوع این که آنست پي در بلکه، ندارد را آن رد یا و ایدئولوژي از دفاع وظيفه مقاله، این

 هاينظام پرداخت و ساخت در مجادالت همة رغمعلي غرب، اخير سال 411 يط که کند تبيين

 صرفاً خاستگاه از نيز هاایدئولوژي این جمله و بوده هاایدئولوژي انواع به مبتال سياسي، اجتماعي

 هايایدئولوژي جملة ذاتي« لغزندگي و تغير و تزلزل». فشردندمي پاي آن بر و برخوردار نفساني

 ثباتيبي تزلزل، به مبتال اقوام، سایر آن، تبع به و غربي انسان الیتغير، سنت حسب و است خودبنياد
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: یعني) مدرن جهان ایدئولوژیک ارکان ذکر با« دونبوا آلن» چنانکه. است بوده بحران باالخره و

مي اعالم بحران با مواجه را ارکان این جملة, (ملي دولت و کاپيتاليستي بازار ليبرال دمکراسي

 19.کند

 دهدمي قرار« سوسياليسم» کنار در ایدئولوژي یک مثابة به را ليبراليسم آنکه ضمن« دونبوا آلن»

 .دهدمي نوید را شرقي آفتاب طلوع و تاریخ بازگشت ایدئولوژي، دو هر نفي و طرد با

 دین و ملت به ربطي« هانحله» عنوان به  هامکتب و ایدئولوژي اساساً، که داشت دور نظر از نباید

 . اندبشري اغراض و شرک به هانحله بودن آميخته هم آن علت 18ندارند

 هايفلسفه با که است هایينحله انواع با مواجه بشر ـ غرب سالة 411 تاریخ ـ جدید دوران در

 و هامکتب تماميت و پایان عصر را حاضر عصر فردید، احمد سيد استاد جناب. دارند التقاط یوناني

 21.شناسدمي هم با هانحله شدن درگير و ازدحام و خستگي راز را« پایان» این و شناسدمي هانحله

 آنکه دليل به را تاریخ این و کندمي معرفي« غرب تاریخ پایان» قرن را، هجدهم قرن همچنين،

 به محکوم نموده« ناس» معطوف حق از بریده را توجه تمامي و زده کنار را اهللحق سال 411 طي

 21.شناسدمي بستبن و بحران تجربه

 امر همين. است«تفکر از بریده زدگيعمل» ایدئولوژي، اهل مشخصة ترینمهم که شوممي متذکر

 نظري بنياد و تفکر از عاري مجادله، اهل متلون، متغير، عجول، را ایدئولوژي به مبتال شخص

 همواره و( کلمه اصيل معني به لسفهف حتي و دین حکمت، از بریده زدگيعمل) زده،عمل استوار،

 آنچه همة. کندمي معرفي نگرسطحي باالخره و نفساني اهواء و هواجس مطابق جهان تغيير پي در

 بدان نيز شرقي روشنفکرنماي زدگان غرب و بود مبتال بدان 18 و 19 قرون طي روشنفکري که

 .اندآلوده

 اجتماعي و سياسي مناسبات ،(مشروطيت از پس) ایران در ناقص روشنفکري بروز اوليه هايسال از

 سرزمين این وارد را آنها غریبان از تقليد دليل به روشنفکران که است هایي«نحله» به آلوده ایران

 اسالم از مسلماني، رسم از هایيصورت به تأسي با هم مسلمان ظاهر به روشنفکران حتي. ساختند

 هايایدئولوژي و اسالمي هايآموزه امتزاج و التقاط که حالي در. ساختند بنياد خود هایينحله

 در اما نيست مقاله این در موضوع این جانبة همه بررسي مجال. انجاميدنمي بحران به جز فرنگي

 حکومت برپایي از دین اولياي از برخي ناتواني و استبداد از جوانان خستگي مشروطيت، صدر

 حول آمدنشان گرد و جوانان از بسياري جلب عثبا هانحله این نفساني جذابيت و دیني
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نحله ،(اخير سال 151) گذشته هايسال همة طي. است بوده هانحله کنندگان ابداع و گردانندگان

 در. نشاندند یهود کام به را جهان و کردند هدایت استعمار سوي به را هاجنبش ندانسته و دانسته ها

, معمار, دهندهنظم شأن کند،مي غصب را حکمت و دین جاي ایدئولوژي که ايزمانه در حقيقت

مي دارعهده هاایدئولوژي را مردم احوال و اعمال جملة استوارکنندة و دهنده جهت دهنده، معني

 دليل به و ندارد اتکا دفاعي قابل و استوار محکم، نقطه بر ایدئولوژي خود که حالي در. شوند

 و رابطه درک به قادر و است متزلزل انسان به احتيستک نگرش و انساني هواجس با درگيري

 همه، این. نيست هم با آوریقين و محکم و یکدست بافتي در حيات کلي و جزیي امور همة نسبت

 . است تلون و ثباتيبي و تغيير راز

 فاشيسم،» هايایدئولوژي پایان بر ناظر چه اگر شرق اردوگاه ریختگي درهم و شوروي فروپاشي

 یاد« ایدئولوژي پایان عصر» عنوان با واقعه این از« ليبراليسم» هواداران و بود« کمونيسم و نازیسم

 :معني به ليکن کردند

 (پوزیتونيسم) گرایانتجربه نگرش و ليبراليسم بودن ایدئولوژیک غير. 1

 شده تجربه هايایدئولوژي سایر به نسبت ليبراليسم برتري و تفوق.2

 براليسملي تفوق بودن محتوم. 3

  ليبراليسم حقانيت و اصالت. 4

 و اجتماعي سياسي مناسبات جملة ترتيب و تنظيم براي الگو یک منزلة به که آن بودن کامل و. 5

 و ترینکامل» کنند گمان هاليبراليست تا کرد ایجاد مجالي فروپاشي این ليکن،. نبود کامل نسخة

 حالي در. است ناگزیر و محتوم عالم خلق مومع براي آن پذیرش و اند«بشر فراروي تجربه آخرین

نظریه تالش و انجاميدمي دمکراسي ليبرال ناگزیر سقوط به« دومينو» بازي چونان سقوط این که

 وضع این برابر در انفعال و مذبوحانه تالشي جز ،«فوکویاما و هانتينگتون پوپر، کارل» چون سازاني

 گراتجربه هايليبراليست زدن قالب در سعي فضا این در طلبيفرصت با و مغرضانه ایشان. نبود

 رفته آب و کنند سد را« غربي خودبنيادي تاریخ» حتمي سقوط و ریزش سير جلوي شاید تا کردند

 . بازگردانند جوي به را

 نازیسم و فاشيسم کمونيستي، هايایدئولوژي به هاليبراليست که اتهاماتي فهرست به ساده توجه با

 یک مثابة به خود ليبراليسم که دریافت خوبي به توانمي کردندمي منکوب را آنها و وارد

 22:است رسيده پایان به و لرزان انتقادات، تمامي مبتالي ایدئولوژي
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 آینده براي طرحي و نقشه ارائه. 1

 (سياست و اعتقادات در گرایيکثرت) پلوراليسم از عدول. 2

  ثابت ايایده وجود. 3

 جاري واقعيت از بودن مستقل. 4

  گرایينظامي و توتاليترایسم. 5

 معنا و شکل در اجبار و زور دانستن ضروري. 6

 (حال و گذشته دربارة) تام دانش ادعاي. 7

 سازيسيستم. 9

 مطلق ايایده بر تأکيد. 8

 آینده بينيپيش. 11

  ثابت هايارزش از ايمجموعه بر تأکيد. 11

 هارسانه و قدرت در انحصارطلبي. 12

 خود در بشري جامعه کمال بر کننده تأکيد. 13

 حالي در یافته ظهور« امریکا» یعني منزل آخرین در تام صورت به امروز که« داريسرمایه ليبرال»

 مدد به و ساخته آشکار را خود ماهيت تمامي شناسد،مي رقيببي و تازيیکه مستعد را جهان که

 هايساحت در کامل تفوق به یابيدست در سعي او، الامث و هانتينگتون چون ساز نظریه جمعي

 نامشروع ابزارهاي تمامي از استفاده ایده، این تحقق براي چنانکه. دارد مادي و فرهنگي مختلف

 همه و شناسدمي متجلي خود در را آینده تمامي. شناسدمي مشروع خود براي را نظامي و سياسي

 مخالف غيرمذهبي و مذهبي اجتماعي سياسي گرایش نوع هر خواند،مي فرا آینده آن سوي به را

 پاي تجربه آخرین و ترینکامل عنوان به داريسرمایه ليبرال اصالت بر کند،مي سرکوب را خود

 و آمد کليه بر اجبار و زور با و کشدمي لشکر عالم غرب و شرق به تند گرينظامي با و فشاردمي

 هر به متوسل اهداف به نيل براي و کندمي نظارت خود شهروندان تلفني مکالمات حتي و شدها

ایده عنوان به را ليبراليسم و شودمي مظنون هر دستگيري و زندان هر تأسيس جمله از و ايحربه

ارزش و زندمي دم داريسرمایه ليبرال منزل به ملل و اقوام کليه حتمي نيل از و اعالم مطلق اي

 با و دهدمي انسان ميلياردها خورد به هارسانه همة از استفاده و حيل انواع با را آمریکایي هاي

مي در را جهاني هايسازمان تمامي گرایانهجانبه یک سياست اتخاذ و تمام و تام انحصارطلبي
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 و کندمي یاد مطلق« آباد ناکجا» یک عنوان به آمریکایيش سبک به داريسرمایه ليبرال از و نوردد

 هر با تا شناسدمي محق آن حامي عنوان به را خود و معرفي«نهایي و ثابت نسخه» عنوان به را آن

 .سازد جاري را نسخه حيله و ترفند

 در پاي جرئت با انسان جدید، تاریخ ابتداي از شد، اشاره 23حق به معطوف ارادة کتاب در چنانکه

 به ما بود؛« قدرت به معطوف ارادة» اتم و تام مظهر که ساختمي موجودي او از که نمود سيري

 اراده» به تبدیل او. کرد تعریف را انسان این توانمي عبارت همين با. اراده این تام خارجي ازاي

 اهللولي حضرت که حق به معطوف تمام و تام ارادة» برابر در. است شده« قدرت به معطوف

 .است« دیني کامل انسان ،(ع)اعظم

 به و مسير همان در اقوام بقيه و« شده ظاهر امریکا» در تمام و تام صورت به اکمالي سير در غرب

 تماميت داري،سرمایه ليبرال نظام تماميت تکنولوژي، تماميت رو این از. حرکتند در او تبع

 قانون هر از فراتر و گراجانبه یک بالمنازعه، مختار، را خود و گشته ظاهر آنجا در استکبارورزي

مي همگان اختيار صاحب و بشر کل بر سروري حق و پنداردمي مطلق را خود ایده. شناسدمي

 در الیتغير سنت حسب و ناگزیر و است قدرت به معطوف ارادة و خودبنيادي تام ظهور این و شناسد

 .سقوط براي نقطه مستعدترین

 او جز 24بود، کرده بينيپيش را انگاري نيست سقوط قدرت به معطوف ارادة کتاب مقدمة در نيچه

 25.بودند داده ایدئولوژي پایان از خبر ميالدي 1855 سال در« شيلر ادوار» جمله از سياريب نيز

 .است کافي معنا این بيان براي« آربالستر آنتوني» جمالت

 و هدف ،(پلوراليسم) هاارزش گونگوني باید ما که کردندمي استدالل قویاً  سرد جنگ هايليبرال

 انگارهاي تحميل پس در بنابراین و. کنيم درک است گرامي هاانسان براي احتماالً  که را آمالي

نشان رسيد، فرا واقعي هايسياست دربارة داوري زمان که هنگامي اما نباشيم جامعه بر واحد

 اولویتي( دین و مذهب ویژه به) دیگر مالحظات کلية به نسبت ليبرالي هايآزادي براي که دادند

 .اندقائل مطلق

 استثمار و سوادي،بي بيماري، بردگي، بردن ميان از قبيل از اقتصادي و ماعياجت آوردهايدست

 به نهایي تحليل در سرد جنگ هايليبرال ترتيب، بدین. نکرد پيدا اهميتي و وزن چنين گاههيچ

 به فردي آزادي براي تهدیدي اگر ـ بيشتر تساوي حتي و اقتصادي و اجتماعي انقالب مخالفان

 در که سوم، درجهان را ليبراليسم اعتباريبي علت مطالب، این همة. شدند دیلتب ـ آمدمي شمار
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بزرگ از بعضي بخشالهام روزگاري که مرامي. کنندمي تبيين شد، اشاره آن به کتاب این آغاز

 التين، آمریکاي در ملي بخشرهایي مبارزة فرانسه، انقالب ـ بود جهان تاریخ هايخيزش ترین

متعالي از برخي که مرامي و اروپاـ سراسر در دمکراسي براي مبارزه و ایتاليا، و یونان لهستان،

 و پوشکين: شللي گویا، وردي، بتهون، ـ است دیده خود به اروپا فرهنگ که را هایيتخيل ـ ترین

 تبليغاتي تدارک و هزینه که شد بدل کارمحافظه و رام چنان ايآموزه به ساخت، ورشعلهـ  بایرون

 26.گرفت برعهده آمریکا اطالعات مرکزي سازمان را آن

 پرداختمي ليبراليسم موقعيت و وضع بررسي به 21 قرن اوليه هايسال در بالستر آنتوني چنانچه

 مدعيان فاشيستي هايحرکت و گرينظامي انحصارطلبي، بروز الذکرسابق و مذکور نکات بر قطعاً

 امریکایي، شهروندان عموم تلفن کنترل به مربوط اسناد و اخبار انعکاس با را امریکایي ليبراليسم

 و امریکایي هايزندان در نامحدود مدتي براي مظنون هر جنایت و جرمبي کردن زنداني

 هايزندان در زندانيان شکنجه و آلمان و فرانسه در مذهبي نمادهاي از استفاده منع انگليسي،

 . افزودمي عهمجمو این بر را...  و ابوغریب و گوانتانامو

 قابل چيز که هستيم روبرو مترقي جنبشي و مرام الشة با ما واقع به آیا, نویسنده همين قول به

 27داد؟ نجاتش بتوان که است نمانده باقي آن از ايشایسته یا مالحظه

 .است مثبت کامالً  جواب

 بينيروشن با نيچه زا پيش که است اشپنگلر اسوالد بينيپيش بازخواني بالستر آنتوني عبارت این

 خود پایان به آن بر مسلط هايارزش و غربي تمدن»: بود گفته غربي تمدن سرانجام دربارة

 دهنده پيوند هايرشته و تالشي حال در داشته پا بر را جامعه که هایيسنت و قيود. شودمي نزدیک

 تمدن هر همچون نيز غرب. است گسستن حال در فرهنگ و تفکر یگانگي آن با همراه و زندگي

 زمستان به« اندیشيروشن» یا« روشنگري» خزان از ناگزیر, گذردمي طبيعي چرخه از که دیگري

 در که ،«رهبري» در بستبن یا 29ایدئولوژیک بحران. است کرده گذر باوريپوچ و فردگرایي

 در تسليم» راهيسه سر بر را داريسرمایه ليبرال داشت، را مناسبات پراکندگي و اغتشاش خود

« بازدارنده اقدام و مذبوحانه مقابله» و   به« متافيزیکي بنيادهاي به بازگشت» ،«جدید تاریخ برابر

 مارکسيسم فاشيسم، دربارة که آنچه از شدیدتر جنگي،ماشين اندزيراه. کشيد سوم روش اتخاذ به

 و« گرایيیکجانبه» وجهه که داشتمي بر واقعيتي از پرده کردند،مي انتقاد آن از نازیسم و

 منکر را استثنا نوع هر وجود و ساختمي نمودار را غربي تاریخ هايایدئولوژي مآبي« توتاليتر»
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 . شناختمي

 به تکنولوژي و جنگي ماشين صداي و سر. بود غرب تاریخ از منزل آخرین و محتوم سرانجام این

 آخرین که ماندمي را محتضري دنز وپادست و خلجان بلکه، نيست فرهنگي حيات نشانة وجه هيچ

 که هاستبحران زنجيرة از وجه یک تنها« ایدئولوژیک بحران». کندمي تجربه را حيات هايلحظه

 بست،بن و بحران همين. است پيچيده خود در را« سرآمده تاریخ» بيستم قرن هايدهه آخرین از

 :است ساخته نکته چند همتوج طبع صرافت روي از گاه و آگاهي با را غرب ساکنان عموم

 داده رخ گذشته سال 411 طي که آنچه در نظر تجدید ضرورت. 1

 دیني مبادي و مباني به بازگشت. 2

 ( ع)مسيح دوم ظهور و آسماني منجي تجربه انتظار. 3

 تجدید براي فلسفي نظري، بنية از عاري غرب که حالي در تاریخ، از شرایطي و موقعيت چنين در

 راه به جز راهي خود براي زند،مي وپادست فرهنگي بحران و انحطاط ميانة در خود در حيات

 واضح پر. نداشت« جدید تاریخ» برابر در« بازدارنده ابزاري» عنوان به جنگي ماشين انداختن

 ـ مادي صرفاً ساحت به تعلقشان و پست شأن و جایگاه دليل به تکنولوژیک و مادي عناصر که است

 جسم که ماندمي این به نيست فرهنگي حيات تجدید به قادر ـ است فرهنگ نيبيرو صورت تنها که

 و پيش را معنا این. باشد انساني کالبد در روح و نفس نگهدار و حافظ بخواهد پير، انساني فرسودة

 و کردند درک غرب در مرداني کنند، درک نيافته توسعه اصطالح به جهان در مرداني آنکه از بيش

 . دشدن آن متذکر

 و امریکا) غرب سياسي هايدستگاه پردةپشت سازاننظریه و هاليبراليست وضع، این ميان در

 چون مرداني اختيار در ایدئولوژي یک مثابة به را« داريسرمایه ليبرال»  کشنده ابزار ،(انگليس

 یدئولوژيا را داريسرمایه ليبرال طلبي،فرصت و اغراض با گذراندندتا پوپر کارل و هانتينگتون

 ميان در آن بسط و استقرار براي را جنگي مردان و کنند دفاع آن از و مطرح ناگزیر و ،28غالب

 با مقابله بهانة به سرد جنگ هايسال در که آنچه همه مدد به واقع؛ در. بفرستند ميدان به ملل سایر

 واقعيت این از پرده و دشدن ميدان وارد بردندمي کار به کمونيسم عليه ایدئولوژي و پردازيتاریخ

 عمل ایدئولوژي، آخرین والبته ایدئولوژي یک مثابة به خود« داريسرمایه ليبرال» که برداشتند

 . زندمي وپادست« بحران» ميانة در که شرایطي در هم آن. نمایدمي

هسرمای در را غرب سقوط دیگران و اشپنگلر نيچه، مارکس،( پردازانتاریخ) این، از پيش گرچه
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 31.بودند کرده بينيپيش انحطاط و انگارينيست داري

 سير قانونمندي اثبات براي مارکس دکترین که بود مذبوحانه همانقدر ایدئولوژي مخالفان تالش

 31.«تاریخ اقتصادي تبيين» بر مبتني تاریخ

 منتقدان با لهمقاب و داريسرمایه ليبرال از وهانتينگتون، پوپر چون گرایانيتجربه جانبههمه حمایت

 غرب، الوقوعحتمي و شده بينيپيش, ناگزیر سقوط برابر در آنان گيريوضع و انفعال حاصل تنها

 32.بود هاایدئولوژي عصر پایان باالخره و غربي تاریخ پایان

 که است غيرواقعي اندازه همان به هاليبرال ـ« عمل و ایده» که بود شده اثبات همگان براي دیگر

 افتادند هم جان به هانحله سال 411 این در فردید، احمد سيد استاد قول به 33.کمونيسم و فاشيسم

 34.اندشده تمام و خسته که این تا

 زمزمة بيستم، قرن هايدهه آخرین از( خود شأن و درک مطابق هرکس) پایان این همگاني تجربة

 مردم عموم ميان در را عودمو منجي ظهور فصل بودن الوقوعقریب و« آخرالزمان» از وگوگفت

 ناگزیر نياز به گویيپاسخ به قادر سياسي, اجتماعي نظام و ایدئولوژي هيچ دیگر چه،. ساخت شایع

 و« عدالت» ،«جهان آرامش» از منديبهره حداقل به دستيابي براي او از حمایت و انسان

 بستبن و بحران عنوان با آن از که است بحثي خالصه این. نبود لفظ حقيقي معني به« آزادي»

 .کنيممي یاد ميالدي بيستم قرن هايدهه آخرین در هاایدئولوژي

 

 :ها نوشتپي

 .شودمي پرداخته مردان این ارائه به آینده هايبخش در. 1

 ... .  قبلهم من الذین عاقبة کان کيف فينظروا األرض في یسيروا أفلم: 93 آیة ،(41) غافر سورة. 2

 .118ص نوذري، حسينعلي ترجمه تاریخ، فلسفه. 3

 .92ص همان،. 4

 .92ص همان،. 5

 .292ص تاریخ، فلسفه ؛ 3ص گري،تاریخي فقر, کارل, پوپر. 6

 .293ص, تاریخ فلسفه ؛5ص, 1ش, شناسيجامعه نشریه, د. ميچل،جي. 7

 به تا داابت از انسان بلند سفر و سير براي او، تابعان و مارکس داند،مي محترم خوانندة چنانکه. 9

 و ادوار. داشتند خود هايدریافت دادن جلوه در سعي و ذکر را مراحلي زمين، عرصة در انتها
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 مراحلي کمونيسم باالخره و سوسياليسم داري،سرمایه فئوداليته، داري،برده اوليه، کمون: مراحل

 به و هستند و هبود جاري تاریخ گسترة در تاریخ فالسفه از یکي عنوان به مارکس نظر از که بودند

 به رو« توليد ابزار» محرکة نيروي با مراتب این از گذار با اقوام همة ثابت قانوني و قاعده عنوان

. حرکتند حال در« امن شهر و اتوپيا» عنوان به« کمونيسم» باالخره و سوسياليسم تجربة سوي

 بر مبتني رو همين از دکرمي اعالم الوقوعحتمي را آن تجربه و ناگزیر را مراتب این طي مارکس

 .کرد پيشنهاد و طراحي را خود ویژة« ایدئولوژي» دریافت این

 .94 ص, نوذري حسينعلي ترجمة,تاریخ فلسفه. 8

 .92ص, همان. 11

   empirieismیوناني ریشة. 111ص, همان. 11

 periaباشد مي آزمون, محاکمه, آزمایش: معني به          . 

 .118ص تاریخ، ایانپ, فرانسيس, فوکویاما. 12

 .121ص, همان. 13

 .487ص غرب، ليبراليسم سقوط و ظهور, آنتوني, آر بالبستر،.14

 .487ص, همان. 15

 .121ص, همان, فوکویاما. 16

 .همان بالستر،. 17

 .رستگار شهروز ترجمة اقتصادي، سياسي، مجله. 19

 معتقدات. کردندمي عریفت« نحل» مقابل در را« ملل» مسلمان علماي دور، هايگذشته از. 18

 هواجسند از منبعث و« اهوا» جز که را آن غير و« ملت» عنوان به را دین به منتسب و منبعث دیني

 .شناختندمي« نحله»

 .354ص آخرالزمان، فتوحات و فرهي دیدار, محمد, مددپور. 21

 .376 و361و359 ص همان،. 21

 .همان بالستر،.22

 .نگارنده تأليف انتظار، ژياسترات مجموعه از سوم جلد. 23

 .65ص, قدرت به معطوف اراده,  فردریک, نيچه.24

 .489ص همان، بالستر،. 25
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 .512 و511ص همان،. 26

 .536ص, همان. 27

 .23ص, همان, فوکویاما. 29

 .136ص, همان. 28

 .123 ص, همان. 31

 .171ص ،2ج اجتماعي، اندیشه تاریخ, بارنز وبکر،. 31

 .126 ص, همان, فوکویاما. 32

 . 133ص همان،. 33

 .354ص, همان, مددپور. 34

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  فلسطين نلم جعل و یهود:عنوان

  

 

  

 در. خوانندنمي« فلسطيني» و« فلسطين» ميالدي نوزدهم سدة تا را خطه این مردم و سرزمين این

 در که شدمي اطالق اژه دریاي جزایر مهاجر اقوام از یکي به« فلسطيني» عتيق، عهد کهن متون

 و اشکلون و غزه هايدولت ـ شهر و کردند حمله کنعان سرزمين به ميالد از پيش دوم هزاره اواخر

 همان ننامدارشا سردار. بودند اسرائيلبني و هاکنعاني با ستيز در آنان. آوردند پدید را اشدود

 . کرد فتح را اسرائيل سرزمين تمامي داوود سرانجام و جنگيد داوود با که است« جالوت»

 .فرومایه و پست مردم معني به است یکي« پلشت» فارسي واژه با و است آشوري واژة یک فلسطين

 رجزای به شانتعلق دليل به است شده یاد« دریاها مردم» نام با ایشان از سوم رامسس اسناد در

 کنوني مردم. است نمانده جاي بر نشاني هيچ واژه، و نام چند جز به قوم، این از. اژه دریاي

 فرهنگ با اسرائيلبني و هاکنعاني از ايآميزه عمده طور به نژادي نظر از فلسطين سرزمين

 به تدریج به را« فلسطين» واژه غرب« یهودي» اليگارشي نوزدهم، سده از. هستند عربي و اسالمي

 آلمان در نوزدهم سده اوایل در. منطقه این بومي مردم بر اطالق براي, کرد وارد جدید فرهنگ
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 philistinus هايواژه. نافرهيخته و وحشي فرهنگ،بي انسان معني به یافت رواج« فيليستر» واژه

 واژه نوزدهم سده اواخر در. معناست همين به انگليسي philistine و فرانسه philistin و التين

 کتاب در آرنولد ماتيو توسط ویژه به یافت رواج انگليسي زبان در وحشي، معني به ،«فيليستين»

 یهودیان نفوذ زیر در شدت به که لویدجرج، دیوید دولت 1822 سال در. آنارشي و فرهنگ

 هربرت سر و کرد بدل قدس سرزمين رسمي نام به را« فلسطين» نام داشت، قرار صهيونيست

 بومي و مسلمان مردم ترتيب، این به. نمود منصوب« فلسطين» عالي کميسر عنوان به را ساموئل

 منفي ايوجهه اسالمي و مسيحي و یهودي فرهنگ در که عتيق، عهد غاصب مهاجران با منطقه

 .کرد کاري تواننمي آن با که یافته رواج چنان اکنون نيز نام این. شدند معرفي یکي دارند،

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  اومانيسم بازخواني:عنوان

  

نوع چون مفاهيمي انگاره این. دارند بشرانگاري یا« اومانيسم» به نسبت مثبتي نظر افراد بيشتر

 این از فراتر اومانيسم فلسفي معناي اما. کندمي متبادر بسياري ذهن به را برادري و صلح دوستي،

 . است

 به. دهدمي قرار خود هدف تنها و توجه مرکز در را بشري مفاهيم که است تفکري طرز اومانيسم

مي فرا هویتي و وجودي خود به دادن اهميت و خویش خالق از رویگرداني به را بشر دیگر عبارت

 ها،ارزش بر مبتني فکري نظام»: یابيدمي نينچ ساده لغت فرهنگ یک در را اومانيسم لغت. خواند

 انسان درون الطبيعي، ماوراء قدرت گونه هر از فارق شودمي پنداشته که اخالقياتي و خصایص

 1«.باشند داشته وجود

 پردازانسخن از« المنت کرليس». اندداده ارائه آن حاميان اومانيسم از را تعریف ترینروشن

 :نویسدمي اومانيسم فلسفه کتاب در وي. باشدمي اومانيسم برجسته

 انرژي و ماده که شده، ساخته حقيقت از سراسر طبيعت که است معتقد اومانيسم( خالصه طور به)

 که معناست این به الطبيعه ماوراء بودن غيرواقعي. ندارد وجود الطبيعه ماوراء و است جهان اساس

 عالم جهاني، سطح در ثانياً و نيستند، جاودان و يغيرماد روح داراي هاانسان بشري، سطح در اوالً

  2.نيست فناناپذیر و غيرمادي خداي صاحب
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پذیرفته را حقيقت این خود هااومانيست و است برابر الحاد با اومانيسم کنيممي مشاهده چنانچه

 مضايا به که 1833 سال در آن اولين. شد منتشر گروه این توسط اعالميه دو گذشته، قرن در. اند

 اولين تأیيد بر عالوه که 1873 در بعد سال چهل دومي و رسيد دوره آن هايشخصيت ترینمهم

 متفکران، از نفر هزاران. داشت اشاره زمان مدت این در گرفته صورت هايپيشرفت به بيانيه

 انجمن» حمایت مورد بيانيه این. نمودند امضا را دوم بيانيه رسانه اعضاي و نویسندگان دانشمندان،

 .دارد قرار باشدمي فعال بسيار که« آمریکا اومانيسم

 و جهان اینکه بر مبني الحادي عقاید جمله از خوریم؛برمي اساسي نکات به هابيانيه بررسي با

 خود از غير قدرتي هيچ به نسبت هاانسان اند؛آمده وجود به مستقالً و اندنشده خلق انسان

 عنوان به. است شده جوامع و افراد پيشرفت عدم موجب خداوند به عقيده و ندارند؛ مسئوليتي

 :کنيد توجه بيانيه اولين اول ماده شش به نمونه

 .ندارند ایمان آفرینش به و پندارندمي خود به خود وجودي را جهان مذهبي هاياومانيست: اول

 شده پدیدار ممتد فرایندي نتيجة در و باشدمي طبيعت از جزئي انسان است معتقد اومانيسم: دوم

 .است

 .کنندمي رد را جسم و ذهن دوگانگي, حيات به نسبت زیستي عقيده داشتن با هااومانيست: سوم

 شناسيانسان علوم در واضح طور به که بشر مذهبي فرهنگ و تمدن است معتقد اومانيسم: چهارم

 ميراث و طبيعي محيط با انسان هايواکنش و کنش تدریجي محصول اندگردیده ترسيم تاریخ

 آن از بسياري حدود تا شودمي متولد خاصي فرهنگي محيط در که فردي. اندبوده او اجتماعي

 .پذیردمي الگو

 شده ترسيم جهان ماهيت عنوان به نوین دانشمندان توسط آنچه کندمي ادعا اومانيسم: پنجم

 ... .کندمي بولق غيرقابل را انساني هايارزش بودن الطبيعي ماوراء ضمانت هرگونه

 جدید هاياندیشه انواع و مدرنيسم خداپرستي، توحيد، اعصار جهان، که ایمشده مجاب ما: ششم

 3.گذاردمي و سرگذارده پشت را

 الحاد و داروینيسم ماتریاليسم، چون هایينام با را خود که مشترکي فلسفه تجلي باال موارد در

 شده مطرح جهان ابدي وجود درباره گرامادي صولا اول ماده در. است مشهود سازدمي آشکار

 سوم ماده. کندمي بيان را بشر نبودن مخلوق کند،مي مطرح تکامل نظریه چنانچه دوم، ماده. است

 تکامل به چهارم ماده. اندشده ساخته ماده از فقط هاانسان است مدعي روح وجود انکار با
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 او به آفرینش طریق از که خاصي طبيعت) است انسان الهي طبيعت منکر و دارد اشاره فرهنگي

 ششم ماده و کندمي انکار را انسان و عالم بر خداوند حاکميت و قدرت پنجم ماده.( است شده عطا

 .کنيم انکار را توحيد که رسيده فرا آن زمان کندمي ادعا

. دارند يدشمن حقيقي مذهب با که است کساني متداول عقاید ادعاها این که شد خواهد اشاره

 این تجلي اومانيسم زیرا. است ضدمذهبي تمایالت اصلي پایه اومانيسم که است این سخن این دليل

 این« .شودمي واگذارده خود به مکافات و آزمون بدون کندمي گمان انسان»: که باشدمي تفکر

 :مایدفرمي قرآن آیات در خداوند. است بوده خداوند انکار اساس تاریخ طول در تفکر طرز

 و آزمون بدون( و بوده هدف بدون و تصادفي او مرگ و خلقت) که کندمي گمان انسان آیا

 وجود به شده ریخته( مادر رحم در) که اينطفه از او آیا شود؟مي واگذارده خود به مکافات

 و بخشيد اندام تناسب و شکل او به خداوند آنگاه و درآمد بسته خون صورت به نطفه سپس نيامده؟

 زندگي را مردگان که نيست قادر آفریدگاري چنين آیا: فرمود خلق مؤنث و مذکر زوج او، از

  4بخشد؟ دوباره

 آنان که کندمي یادآوري بالفاصله و شوندنمي رها بازخواست بدون هاانسان فرمایدمي خداوند

 مسئوليت او بلمقا در که فهمدمي است، خداوند مخلوق فرد که هنگامي زیرا. هستند او مخلوقات

 .شودنمي رها حساب بدون و دارد

 اول بيانيه نخست ماده دو. است اومانيستي فلسفه اول اصل اندنشده خلق هاانسان که ادعا این

مي تأیيد را ادعاها این علم که دارندمي اظهار هااومانيست عالوه، به. باشدمي اصل این بيانگر

 که فرضي دو بودن اشتباه شد، منتشر هااومانيست بيانيه اولين که زماني از. اشتباهند در آنها. کند

 . رسيد اثبات به ـ تکامل نظریه و جهان جاودانگي ـ کردند مطرح علمي حقایق عنوان به

 چون کشفياتي. گردید باطل نجومي کشفيات کمک به زمان همان جهان فناناپذیري اندیشه. 1

 دادند نشان هليوم به هيدروژن نسبت محاسبه نهمچني و آن محيطي تشعشعات و عالم انبساط

 وجود به هيچ از بزرگ، انفجار نتيجه در پيش سال ميليارد 17 تا 15 حدود و داشته آغازي جهان

 بزرگ انفجار نظریه قبول به نسبت آنکه وجود با ماتریاليسم و اومانيسم فلسفه حاميان. است آمده

 معني به که را بزرگ انفجار نظریه جوامع، نهایت در. گشتند آن مغلوب باالخره بودند، تمایلبي

 به مجبور خدا منکر متفکران از 5«فلو آنتوني» که شد چنين. پذیرفتند است جهان آغازمندي

 :گردید اعتراف
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 شود،مي خدا منکران شرمساري موجب شناسانکيهان معاصر اجماع که کنممي اعتراف بنابراین

 آن فلسفي اثبات با ترپيش که اندیافته دست علمي دالیل به سانشناکيهان رسدمي نظر به چون

 6... .است داشته آغازي جهان یعني. شدمي مخالفت

دهه طي رود،مي شمار به اومانيسم بيانيه اولين علمي توجيه تریناهميت با که نيز تکامل نظریه. 2

 مبدأ دربارة شده نوشته ناریويس که است گردیده آشکار امروز. شد نشينيعقب به مجبور بعد هاي

 و 7آپرایين.آي.اي چون ي(اومانيست شکبي و) ملحد گرایانتکامل توسط آفرینش

 به زنده موجودات, نظریه این بنابر. است علمي اعتبار فاقد 1831 دهه در 9هالدین.اس.بي.جي

. ندارد امکان موضوع این. اندآمده وجود به نداشته وجود خود که ايماده از خود به خود طور

 با و یکباره بلکه کوچک، تغييرات از روندي طي نه موجودات دهندمي نشان هاسنگواره چنانچه

 این خود 1871 دهه از گراتکامل شناساندیرین. اندآمده وجود به خود خاص هايویژگي همان

 وانينق و تصادف برآیند موجودات است داده نشان مدرن شناسيزیست. پذیرفتند را حقيقت

 هدفي از که دارد وجود ايپيچيده نظام زنده، موجودات از ترکيب هر در بلکه نيستند طبيعت

 .است آفرینش گواه این و کندمي حکایت هوشمند

 بشر پيشرفت راه در کنندهممانعت عاملي مذهبي عقاید که را ادعا این تاریخي تجربيات عالوه به

 عقاید از جدایي کنندمي ادعا هااومانيست. کندمي باطل اند،داشته وا تهاجم به را او و بوده

 از پس سال شش. است شده ثابت این خالف اما شود،مي آنان آسایش و مردم شادي باعث مذهبي

 فاشيستي ایدئولوژي موجب به که ايفاجعه پيوست؛ وقوع به دوم جهاني جنگ اول، بيانيه انتشار

 را خود مانندبي رحميبي و خشونت کمونيسم، اومانيستي يایدئولوژ. شد تحميل جهان بر گراماده

 آمریکاي و آفریقا مختلف کشورهاي و کوبا ویتنام، کامبوج، چين، بعد شوروي، مردم براي ابتدا

 جان کمونيستي هايسازمان و هارژیم سلطه زیر نفر ميليون 121 مجموع در. آورد ارمغان به التين

 بار به در نيز( داريسرمایه نظام) اومانيسم غربي نوع که ستا مشهود. دادند دست از را خود

 .است بوده ناموفق جهان مناطق دیگر و آنها خود جوامع براي خوشنودي و صلح نشاندن

. است رسيده اثبات به نيز روانشناسي زمينه در مذهب با رابطه در اومانيستي هاياستدالل شکست

 حقایق کمک به ساخت را خداوند انکار عقاید بناي سنگ بيستم قرن اوایل از که« فروید» افسانه

: خداوند عنوان با خود کتاب در واشنگتون جرج دانشگاه از گلين پاتریک. شد اعالم باطل تجربي

 :نویسدمي چنين 8سکوالر پست دنياي در عقل و ایمان مصالحه گواه،
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 فروید نظرات ظهور را آن از ايعمده بخش. بود نامهربان روانشناسي با بيستم قرن آخر ربع

. باشدمي غلط کامالً  که دادمي تشکيل( کنمنمي اشاره دیگر موضوعات سيل به) مذهب درباره

 رواني اختالالت از ناشي مذهب اینکه بر مبني مریدانش و فروید ادعاهاي برخالف که است جالب

 ذهن سالمت عوامل ترینمهم از مذهبي عقاید که شده ثابت چنين است، رواني اختالالت موجب یا

 با را آنها در ممارست و مذهبي عقاید ميان استوار ارتباط پياپي، مطالعات. باشدمي آن خشنودي و

 نشان افسردگي و طالق مخدر، مواد و الکل از استفاده خودکشي، چون مسائلي سالم رفتارهاي

 .است داده

 شده اعالم باطل آن هايوعده و يسماومان براي شده تصور علمي توجيه گفت باید خالصه طور به

 تالشند در بيشتر چه هر و اندنکرده رها را خود فلسفه فکري نظام این هواداران حال این با. است

 تبليغات( جهاني) جنگ از بعد دوران در مخصوصاً. دهند گسترش را آن انبوه تبليغات کمک به

 شعر. پذیرفت صورت سينما و هنر ات،ادبي موسيقي، فلسفه، علوم، زمينه در شدیدي اومانيستي

مي دست این از اينمونه بيتلز، نام به موسيقي گروه مشهورترین تکخوان لنن، جان از« کن تصور»

 :باشد

 نباشد بهشتي کن تصور

 است آسان کني سعي اگر

 نباشد جهنمي پایمان زیر

  باشد آسمان فقط سرمان باالي و

 ندکن زندگي امروز براي فقط همه کن تصور

 نباشد کشوري هيچ کن تصور

 !نيست سخت

 باشد نداشته وجود شدن کشته یا کشتن براي چيزي

 ...نباشد هم مذهبي

  خيالبافم بگویي است ممکن

 نيستم تنها من اما

  بپيوندي ما به هم تو روزي اميدوارم

 .شودمي واحد دنياي جهان اینطور



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 

 شناخته« قرن آهنگ» عنوان به آهنگ ینا ،1888 سال در گرفته صورت متعدد هاينظرخواهي در

مي حکایت است عقلي و علمي اساس هرگونه از عاري که اومانيسم عاطفي حربه از نمونه، این. شد

 قادر آن حقایق و مذهب با مخالفت در اومانيسم. دهدمي نشان را مردم توده بر آن تحميل و کند

 .ببرد بهره چنينياین هايروش از کندمي تالش اما نيست، عقلي هاياستدالل ارائه به

 نویسپيش هااومانيست تا شد سپري سال چهل اول، اعالميه هايوعده پوچي رسيدن اثبات به با

 این. شود آورده دليل هاوعده شکست براي بود شده تالش اول. کردند ارائه را اعالميه دومين

 .بود کفرآميزشان فلسفه با آنان دائم پيوستگي دهندهنشان بودن، ضعيف وجود با دالیل

مي چنانچه. بود اول اعالميه مذهب ضد هايبخش حفظ بر آن پافشاري اعالميه مشخصه ترینمهم

 خدا اینکه به ایمان مخصوصاً سنتي، توحيد معتقدند، 1833 سال همانند هنوز هااومانيست: گوید

 کاري برایشان و کندمي درک را دعاهایشان هاست،انسان مراقب است، زنده شنود،مي را دعا

 و سنتي متعصب مذاهب معتقدیم ما. است شده منسوخ و نرسيده اثبات به هنوز دهد،مي انجام

 پندارندمي انساني تجربيات و نيازها مافوق را دین و مذهبي تشریفات خدا، وحي، که خودکامه

 طبيعت و انسان به نداریم ایمان توحيد به که کساني عنوان به ما. اندگشته بشر نوع بدبختي موجب

  11.کنيممي توجه ـ خدا به نه ـ

 تا است نيازمند فهم و هوش به اول مذهب، درک براي انسان. است سطحي بسيار تعریف این

. گزیند دوري تعصب از و باشد داشه تمایل امر این به نيت خلوص با باید او. دریابد را عميق مفاهيم

 تعصب و بوده مذهب ضد و مزاج آتشي ملحد ابتدا از که نيکسا تالش جز نيست چيزي اومانيسم

 منسوخ و خواندن اساسبي براي اومانيستي هايتالش. دهندمي جلوه مدلل و مستدل را خود

 اعمال از تقليدي کار این. نيست ايتازه عمل توحيدي مذاهب و خداوند به ایمان کردن تلقي

 شده مطرح مباحث مجيد قرآن در خداوند. کنندمي انکار را خداوند که است کساني ساله هزاران

 :دهدمي شرح اینگونه را کافران توسط

 توحيد منکر هاشاندل آورندنمي ایمان آخرت به آنانکه و یکتاست و یگانه خالق آن شما خداي

 کنندمي آشکار مشرکان که آنچه به خداوند قطع طور به. متکبرند و عصيانگر مردماني آنها و است

 دوست را عصيانگر متکبران خداوند تردید بدون و دارد کامل دانایي دارندمي پنهان که نچهآ و

: دهندمي پاسخ« کرد؟ نازل شما بر چيز چه پروردگارتان»: شود پرسيده آنان از چون و. داردنمي
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 «!تکراري و قدیمي هايداستان و هاافسانه همان»

 برخالف اومانيسم. داندمي کافران هايقلب در هفتهن تکبر را مذهب انکار حقيقي دليل آیه این

 به متروک و قدیمي بينيجهاني یک بلکه نيست، جدیدي فکر طرز اندمدعي آن حاميان آنچه

 .باشدمي مشترک کنندمي انکار را خداوند غرور روي از که کساني همه ميان در که رودمي شمار

 . یابيممي دست ادعا این تأیيد در متقني دالیل به ااروپ تاریخ در اومانيسم پيشرفت به نگاهي با

 

 کاباال در اومانيسم یابيریشه

بني دین ـ یهودیت به مدتي از پس که است باستان مصر به متعلق اصولي« کاباال» که دیدیم

 فاسد دیدگاهي در ریشه آن بنيان که دیدیم همچنين. ساخت آلوده را آن و شد وارد ـ اسرائيل

 .پنداردمي ابدي و غيرمخلوق را سانان که دارد

 بشر، که این و خداوند وجود به ایمان بر مسيحيت. یافت گسترش اروپا در منشأ این با اومانيسم

 در معبد هايشواليه عقاید گسترش با اما. بود شده نهاده بنا هستند او مخلوق و او به وابسته بندگان

 اومانيسم از جریاني پانزدهم قرن در بنابراین. شد بجل کاباال به فالسفه از بسياري توجه اروپا،

 .گذارد برجاي خود از ماندگاري نشان اروپا هايانگاره بر و شد آغاز

 عنوان با کتابي منابع این از یکي. است شده تأکيد کاباال و اومانيسم ميان ارتباط به متعدد منابع در

 مؤسسه تاریخ» استاد مارتين. باشدمي مارتين مالکاي معروف نویسنده اثر نژاد این راهنماي

 در کاباال نفوذ و تأثير گویدمي او. است« واتيکان اسقفي جامعه» به وابسته« مقدس کتاب مطالعات

 :است مشهود هااومانيست ميان

 براي اومانيستي هايانجمن از ايشبکه ایتاليا، در رنسانس اوایل آلود ابهام و غيرعادي جو در

مي دنبال را اهدافي چنين که هاانجمن این. آمد وجود به حاکم نظام سراسري کنترل از فرار

گروه اما. بود ضروري امر این کار شروع در حداقل و کنند فعاليت خفا در بودند مجبور کردند،

 از موجود تفاسير با اینکه اول. داشتند نيز دیگر مشخصه دو کاريپنهان از جداي اومانيستي هاي

 زیر با و داشتند ناسازگاري سر داشت، قرار امور اولياي و کليسا حمایت مورد که مقدس کتاب

 بود، شده گرفته نظر در سياسي امور و مردم براي که کليسا خداشناسي و فلسفي هايساخت

 ... .بودند مخالف

 و مقدس کتاب اصلي پيام با رابطه در عنادي چنين با مذکور هايانجمن که نبود برانگيز تعجب



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 عرفان و محرمانه کامالً  دانش که را آنچه ایشان. کنند دنبال را خود خاص مفاهيم خداوند، يوح

 از اياندازه تا و مصر شمالي، آفریقاي گرايرمزي و ايفرقه نژادهاي از حدي تا ناميدندمي

 آنها. کردند تصفيه را کاباال اندیشه ایتاليایي هاياومانيست. آوردند دست به یهود سنتي کاباالي

 عرفان. آوردند دنيایي کامالً  سطحي به را آن و نمودند احيا را عرفان و روحاني رازهاي مفاهيم

 مخفي نيروهاي بر چيرگي براي بود ايمحرمانه دانش کردند،مي وجوجست آنان که خاصي

 13.سياسي و اجتماعي اهداف به رسيدن جهت طبيعت

 فرهنگ با اروپا کاتوليک فرهنگ جایگزیني پي در دوره آن اومانيست هايانجمن خالصه طور به

هدف را سياسي و اجتماعي تغييرات ایجاد منظور بدین و بودند داشت ریشه کاباال در که جدیدي

 این منابع جمله از کاباال بر عالوه نيز باستان مصر مفاهيم و اصول که است جالب. نمودند گيري

 :نویسدمي« رتينما پروفسور». رفتمي شمار به جدید فرهنگ

 با را آن که ـ کائنات بزرگ معمار ـ بزرگ نيروي هواخواه اومانيستي جدید هايانجمن بانيان

ـ  چشم و هرم ـ را دیگر هاينشان( هااومانيست... )بودند کردند،مي بيان مقدس یهود عنوان

 14.کردند اقتباس مصري منابع از اساساً

 امروزه که ايواژه برند؛مي کار به را« کائنات بزرگ رمعما» مفهوم آنها که است توجه جالب

 و اومانيسم ميان ارتباطي باید دهدمي نشان موضوع این. کنندمي استفاده آن از هنوز هاماسون

 :نویسدمي مارتين پروفسور. باشد داشته وجود فراماسونري

نمي را تصورش کس هيچ هک پيوست وقوع به هااومانيست با مهمي اتحاد شمالي مناطق در ضمن در

 در یافتند،مي سو و سمت کاباالیي ـ اومانيستي هايانجمن که زماني ،1311 دهه در. کرد

 قبل از مانده جا به وسطایي قرون هاياتحادیه فرانسه و اسکاتلند انگلستان، چون کشورهایي

اومانيست و هاونفراماس دسته افکار ميان کردنمي بينيپيش 1311 دهه در کس هيچ. داشت وجود

 ... .پذیرد صورت اتحاد ایتاليا هاي

پنهان به تمایل اوضاع به توجه با دیگر بار و شد خارج رم مسيحيت تابعيت از نوین فراماسونري

 .رسيدمي نظر به ضروري کاري

 شهاندی سوابق و هانوشته از. داشتند هم با بيشتري اشتراکات, محرمانه فعاليت بر عالوه گروه دو اما

 شده مبدل آنان مذهبي و اصلي عقيده به کائنات، بزرگ معمار به عقيده که آیدمي بر فراماسونري

 کائنات بزرگ معمار... . است آشنا ما براي اصطالح این ایتاليا اومانيسم تأثيرات اثر بر اکنون. بود
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 شمار به آن از جزئي ضرورتاً و دارد گسترده نفوذ مادي عالم در که است فکرروشن ذهن محصول

 .رودمي

 چون. کرد برقرار ارتباط عقایدي چنين و مسيحيت ميان بتوان آن با تا نداشت وجود مدرکي هيچ

مي پنداشته پاداش بهشت، و جزا جهنم، و شدندمي تلقي گناه مسيحيت آیين در افکار نوع این

 15.شد

 که شد متولد اومانيستي و يماسون سازماني اروپا در چهاردهم قرن در گفت باید خالصه طور به

 مسلمانان و مسيحيان یهودیان، مفاهيم همانند خداوند به نسبت آن تلقي و داشت کاباال در ریشه

« کائنات بزرگ معمار» به بشر، خداي و صاحب تنها و عالم کل فرمانرواي و خالق جاي به آنها. نبود

 سازمان این دیگر، عبارت به. آوردندمي حساب به« مادي دنياي از جزئي» را وي و داشتند اعتقاد

 بزرگ معمار عنوان تحت اما کرد، انکار را خدا شد ظاهر اروپا در چهاردهم قرن در که مخفي

 .آورد شمار به خداوند با طرازهم را مادي دنياي کائنات،

 ماسوني ادبيات به و بيایيم بيستم قرن به توانيممي تفکر طرز این از تريروشن تعریف یافتن براي

 کتابي« ایشينداغ سالمي» نام به ترکيه ارشد هايماسون از یکي نمونه عنوان به. بيندازیم نگاهي

 شده نوشته جوان هايماسون آموزش براي کتاب این. فراماسونري از الهاماتي عنوان با دارد

 :گویدمي کائنات بزرگ معمار به هاماسون عقيده با ارتباط در او. است

 دارد وجود مذاهب در آنچه با پذیرفته خدا عنوان به که مفهومي اما نيست، خدابي فراماسونري

 وجود نکوهش با ما. است تکامل اوج در که است اعلي کمال یک ماسونري خداي. است متفاوت

 خوب خصایص از خدا این. بکاهيم او و خود ميان فاصله از توانيممي تقوا و هوشمندي خود، دروني

 حساب به انسان یا طبيعت راهنماي و شودنمي داده شخصيت آن به, نيست برخوردار هاانسان بد و

 جهان مخلوقات همه کليت آن. است خود تناسب و یگانگي و بزرگ کائنات معمار آن. آیدنمي

 که پذیرفت تواننمي حال این با. گيردمي بر در را چيز همه که انرژي و کلي قدرت یعني است؛

 16.است بزرگ معماي یک موضوع این... باشد بوده شروع نقطه

مي سخن کائنات بزرگ معمار از هافراماسون که زماني که شودمي روشن کتاب همان به نظر با

 :پرستندمي را طبيعت آنها. است طبيعت مقصودشان گویند

 فراماسونري عقاید و اصول... نيست ما هايفعاليت و افکار عامل دیگري قدرت هيچ طبيعت جز

 بنابراین،. است آن از جزئي طبيعت قدرت و استوارند علمي هايپایه بر که هستند علمي حقایق
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 17.گيردمي فرا را طبيعت که است انرژي و تکامل خود کامل حقيقت

 :پردازدمي فلسفه همين بيان به« سنان معمار» نام با ترکيه فراماسونري مجله

 راه یک ما براي و باشدمي جاودانگي و ابدیت به خولد و ابدیت به تمایلي کائنات، بزرگ معمار

 هوشياري و حاضر زمان ميان آن. کندمي ابدیت در مطلق کمال وجويجست مستلزم را ما و است

 19.کندمي ایجاد فاصله

 کمک به و دارند ایمان بشریت و تکامل طبيعت، چون مفاهيمي به اما نيستند خداپرست هاماسون

 سازمان این که یابيممي در ماسوني ادبيات به اجمالي نگاهي با. اندساخته داخ را آن خود فلسفه

 و سکوالر نظامي ایجاد آن هدف که فهميممي طورهمين. نيست یافته سازمان اومانيسم جز چيزي

 شکل اروپا چهاردهم قرن هاياومانيست ميان در هااندیشه این. است جهان سراسر در اومانيست

 . کنندمي دنبال را اهداف همين هنوز امروز هايماسون و گرفت

 

 انسان پرستش

مي یکتاپرستي با شاندشمني و سازمان فلسفه تشریح به تفصيل به هاماسون داخلي نشریات

 موضوع این دربارة شماريبي حکایات و هاقول نقل تفاسير، توضيحات، نشریات این در. پردازند

 .دارد وجود

 اینوسنت پاپ 18«ميراندوال پيکودال» نام با بود فردي چهاردهم قرن هايتاومانيس مشهورترین از

 در نوشت، ميراندوال. کرد محکوم آميزبدعت عقاید داشتن دليل به را او کتاب 1498 سال در هشتم

 پرستش معناي به و آميزبدعت را عقيده این کليسا. ندارد وجود انسان شکوه از باالتر چيزي دنيا

 تنها بشریت. نيست تکریم شایسته موجودي هيچ چون. است چنين نيز حقيقت در. یافت انسان

 .رودمي شمار به خداوند آفریده

 نمونه عنوان به. کنندمي اعالم ترآزادانه چه هر را ميراندوال آميزبدعت عقيده هاماسون امروزه

 :است آمده ماسوني کتابچه یک در

 قلمداد خدا را خود اطراف هايپدیده و هاقدرت ضعف، ینا دليل به و بودند ضعيف اوليه جوامع

 21.داندمي خدا را انسان تنها فراماسونري اما کردندمي

 خدایي مقام در اعظم استاد تنها ولي باشندمي خدایان هاانسان ماسونري، غلط عقاید مبناي بر

 نام به اينویسنده. اوست بندگي رد و خداوند انکار مقام این به رسيدن راه. شودمي کامل
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 :کندمي بيان چنين را حقيقت این رمزي فراماسونري عنوان با خود کتاب در« باک.دي.جي»

 21.ماست خداي تنها بشر بنابراین... پذیردمي خدا عنوان به را بشر تنها فراماسونري

 واقعي بيمذه بلکه مذهبي، عقاید خشک هايموعظه از فراتر اومانيسم ترکي، نشریه یک نوشته به

 نيستند، آگاه آنها از جوانان که را اميالي یابد،مي ریشه آن در حيات معناي که ما اومانيسم و است

 22.نمود خواهد ارضا

 آنان هايپيام به بيشتري نگاه باید پاسخ براي پردازند؟مي مذهب این به چگونه هاماسون

 .بيندازیم

 

 اخالق اومانيستي نظریه

 از استفاده با و کنند معرفي جامعه به را خود تا تالشند در هاماسون کشورها از بسياري در امروزه

 عنوان به را خود ها،بيانيه و ايروزنامه تبليغات اینترنتي، هايپایگاه مطبوعاتي، هايکنفرانس

 کشورها برخي در حتي. کندمي فعاليت جامعه مصلحت جهت در تنها که کنندمي معرفي سازماني

 .برخوردارند هاماسون حمایت از که دارند وجود ايخيریه يهاسازمان

 نيز ما. گرفت پذیرد،مي صورت جامعه مصلحت به که را هایيفعاليت جلوي تواننمي مطمئناً

 اخالق مدعي هاماسون. است نهفته ايفریبنده پيام آنان ادعاي پس در اما. نداریم آنها با مخالفتي

 از آنان هدف. کرد ایجاد اخالقي دنيایي مذهب بدون توانمي کنندمي ادعا و هستند مذهب بدون

 .باشدمي جامعه در پيام این گسترش نيز خيریه هايفعاليت

 در را هاماسون نظرات است بهتر آن از قبل اما است، فریبنده ادعا این چرا دید خواهيم مختصراً

 تشریح چنين« مذهب بدون اخالق» کانام« هاماسون اینترنتيپایگاه» در. کنيم بررسي باره این

 :است شده

 باید چگونه کند؟مي زندگي چگونه آدمي... رود؟مي کجا به و آمده کجا از چيست؟ انسان

 پاسخ سؤاالت این به اندکرده برقرار که اخالقي اصول کمک به کنندمي سعي مذاهب کند؟ زندگي

مي تشریح عبادت و جهنم بهشت، خدا، نچو الهوتي مفاهيم با را خود اصول حال این با. دهند

 درک بدون باید که الطبيعي ماوراء مسائل به شدن وارد بدون را آنها اصول باید نيز مردم. کنند

 برابري، آزادي، جمله از اصول این اعالم به هاستقرن فراماسونري. دریابند آورند، ایمان آنها به

 کنندمي آزاد مذهبي عقاید از کامالً  را فرد اینها. است پرداخته غيره و دموکراسي صلح، برادري،
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 بلکه الهوتي، مفاهيم در نه آنها مبناي. دهندمي آموزش همچنان را زندگي اصول که حالي در

 . 23دارد وجود کند،مي زندگي خاکي کره این بر که بالغي فرد هر درون

 به. مخالفند کامالً او رضایت کسب براي نيکو اعمال و خدا به مؤمنان با تفکر طرز این با هاماسون

 که کتابي در توانمي را تفکر طرز این. گيرد صورت بشریت خاطر محض باید چيز همه ایشان نظر

 :داد تشخيص روشني به رسيده چاپ به ترکيه لژهاي سوي از

 يدام طریق از که را بودني خوب و اندشده نهاده بنا انسان به عشق اساس بر ماسوني اخالقي اصول

 یا و سياسي نهاد یا مذهب انسان، یک از ترس نتيجه در که را بهشتي و پاداش منفعت، آینده، به

 اخالقي نظام این. داندمي مردود کلي به آید، دست به است ممکن العادهفوق ناشناخته نيروهاي

 داشته باطارت بشریت و هاانسان کشور، خانواده، به عشق با که کندمي تأیيد را بودني خوب خاص،

 بودن خوب و انسان داشتن دوست. است فراماسوني تکامل اهداف ترینپراهميت از جنبه این. باشد

 24.است بزرگ تکامل سطح، این به رسيدن و چشمداشت بدون

 براي فداکاري حس نوع هيچ مذهب اخالقي تأدیب بدون. هستند کننده گمراه بسيار باال ادعاهاي

 کساني. است ظاهري چيز همه برسد، انجام به چيزي چنين که جایي در و آیدنمي وجود به جامعه

 و ندارند احترام و خشوع احساس خداوند به نسبت باشند،مي مذهب اخالقي اصول از عاري که

 وقتي. گردندمي خود منافع دنبال به فقط هاانسان نباشد ميان در خداوند خشوع که جایي در

 وفاداري حقيقي، عشق اظهار به توانندنمي است خطر در شانيشخص منافع کنند احساس هاانسان

 به سودي برایشان که دارند احترام و عشق احساس کساني به نسبت فقط و بپردازند شفقت و

مي زندگي جهان این در یکبار فقط غلطشان تصور طبق که است این نيز آن دليل. آورد ارمغان

 هيچ غلط عقيده این مبناي بر این بر عاله. برگيرند آن از دتواننمي که ميزان هر به باید پس کنند،

 .داشت نخواهد وجود دهندمي انجام جهان در که زشتي عمل نادرستي مقابل در مجازاتي نوع

. دهند جلوه مبهم را حقيقت این کنندمي سعي که است اخالقي هايخطابه از مملو ماسوني ادبيات

 از است پر تاریخ. دروغين هايلفاظي جز نيست چيزي يمذهب بدون اخالق چنين واقع در اما

 و کندمي عطا انسان روح به مذهب که نفسي تأدیب بدون اخالق، دهندمي نشان که هایينمونه

 سال در فرانسه کبير انقالب دست این از نمونه ترینبرجسته. شودنمي محقق الهي قانون بدون

 آزادي،» چون اخالقي هايآرمان از دم که رهایيشعا با انقالب محرک هايماسون. بود 1798

 سپرده گيوتين به گناهبي انسان هزار هاده حال این با. کردند قيام زدند،مي« برادري و مساوات
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 بگریزند گريوحشي چنين از نتوانستند خود انقالب رهبران حتي. شد خون در غرق کشور و شدند

 .شدند گيوتين قرباني دیگري از پس یکي و

 نتایج و شد متولد مذهب وجود بدون اخالق ایجاد امکان تصورات از« سوسياليزم» نوزدهم قرن در

 آن در که بود وبرابر عادل ايجامعه طالب فرضي طور به سوسياليزم. آورد بار به تريفجيع

 رنق در حال این با. ببرند بين از را مذهب داد پيشنهاد منظور بدین و باشد نداشته وجود استثمار

 و آفریقا مختلف کشورهاي هندوچين، چين، شرق، بلوک شوروي، چون کشورهایي در بيستم

 کمونيستي هاينظام. داد قرار وحشتناکي مصيبت و بيچارگي معرض در را مردم مرکزي آمریکاي

 این بر عالوه. رسدمي نفر ميليون 121 حدود به کلي رقم. رساندند قتل به را باورنکردني شمار

 رهبران. نشد برقرار کمونيستي کشور هيچ در گاه هيچ برابري و عدالت شدمي ادعا آنچه برخالف

 در یوگوسالوي اهل متفکر دجيالس، ميلووان. )بودند برگزیدگان از ايطبقه شامل حاکم کمونيست

 ادعاهاي برخالف کمونيسم رهبران که کندمي تشریح 25جدید طبقه عنوان با خود کتاب

 .(زدند« ممتاز طبقه» ایجاد هب دست سوسياليسم

 و« جامعه به خدمت» بر مبني خود نظریات رسمي بيان به دائماً  که فراماسونري به نگاه با نيز امروز

 بسياري در ماسونري. یابيمنمي دست درستي پيشينه به پردازد،مي« بشریت راه در فداکاري»

 ماسوني لژ رسوایي در. است بوده نامشروع مادي منابع به رسيدن جهت ارتباطات کانون کشورها

 لژ مدیران که گردید آشکار و شد افشا مافيا و هاماسون ميان نزدیک ارتباط ،1891 دهه در ایتاليا

 رسوایي در. بودند مشغول پولشویي و مخدر مواد تجارت اسلحه، قاچاق چون هایيفعاليت به

 لژهاي هايفعاليت انگلستان، در« پاکي عمليات» در و 1882 سال در فرانسه شرقي لژ بزرگ

 .شد افشا نامشروع منافع کسب در ماسوني

مي محقق ايجامعه در تنها اخالق کردیم، ذکر که گونههمان چون ناپذیرنداجتناب حوادث این

 و است عاري خودپسندي و غرور از اخالق بنياد. باشد داشته وجود مذهبي اخالقي تأدیب که شود

 سوره در خداوند. اندبرده پي خداوند برابر در خود مسئوليت به که بندیامي دست آن به کساني

 : فرمایدمي مؤمنان فداکاري از صحبت از پس, حشر

 . شوندمي واصل رستگاري به بمانند امان در خود نفس طمع و بخل از که کساني مسلماً

 شده تشریح ينچن حقيقي مؤمنان واقعي ذات فرقان سوره در. اخالق حقيقي اساس است این 

 :است
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 در و روندمي راه زمين در خودنمایي و تکبر بدون که هستند کساني الرحمان مؤمن بندگان

 کساني الرحمان مؤمن بندگان و. کنندمي قناعت خداحافظي و سالم گفتن به جاهالن با برخورد

 مؤمن نبندگا و. گذارنندمي نماز و سجده حال در آفریدگارشان محضر در را شب که هستند

 جهنم عذاب از را ما کرمت و لطف به خدایا»: کنندمي عرض استغاثه به که هستند کساني الرحمان

 هستند کساني الرحمان مؤمن بندگان و. است دائمي و طوالني و سخت ايشکنجه که بفرما مصون

 آفریدگار براي و... هستند روميانه بلکه ورزندمي خست نه و کندمي اسراف نه بخشش و انفاق که

 اعتنابي و تفاوتبي آید ميان به الهي معجزات و آیات ذکر چون و... شوندنمي قائل شریکي خود

 26.مانندنمي الهي حقایق آن به نسبت کر و کور و

 با اینکه نه آورند؛ فرود تسليم سر خداوند برابر در خضوع با که است این مؤمنان اصلي وظيفه

 از را فرد ايوظيفه چنين. بينندمي نه و شنوندمي نه گویي ند،برگردان روي او آیات مشاهده

 این به تنها اخالق نوع این. داردمي امان در هاطلبيجاه و دنيایي هايهوس نفس، خودخواهي

 وجود خداوند به ایمان و الهي خشوع و عشق که ايجامعه در سبب همين به. شودمي حاصل وسيله

 بر کس هر شوندنمي تعيين کامل طور به چيز هيچ چون و شوندمين برپا اخالقي اصول ندارد،

 .کندمي تعيين را بد و خوب خود خواسته مبناي

 

 اومانيستي دنياي تأسيس

 و انسان پرستش و خداوند به ایمان انکار بر کنند،مي مباهات آن به هاماسون که اومانيستي فلسفه

 عقيده این آیا: است مطرح مهمي سؤال اینجا در. است شده نهاده بنا خداوند جاي به او ستایش

 بپذیرند؟ را آن نيز دیگران خواهندمي آنها اینکه یا هاستماسون مختص

 فلسفه گسترش سازمان این هدف. رسيممي سؤال جواب به آساني به ماسوني هاينوشته به نگاه با

 .است( یهودیت و حيتمسي اسالم،) توحيدي مذاهب کنيریشه و جهان سراسر در اومانيستي

 : است آمده رسيده چاپ به سينان معمار نشریه در که ايمقاله در نمونه عنوان به

. نيستند مادي دنياي سوي آن در کاري،درست و عدالت شرارت، مفاهيم مبدأ پي در هاماسون

 در خود تحيا در آنچه و او اجتماعي ارتباطات فرد، اجتماعي موقعيت برآیند اینها معتقدند ایشان

 سراسر در را اندیشه این کندمي تالش ماسونري: افزایدمي و باشدمي است آن به رسيدن کوشش

 27.کند منتشر جهان
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 :نویسدمي باشدمي ترک ارشد ماسون یک که ایشينداغ سالمي

 اصول است الزم مذهبي منابع بر مبتني اخالقي اصول از بشریت رهایي براي ماسونري، مبناي بر

 اصول به توجه با ماسونري. باشد انسان غيرنسبي داشتن دوست بر مبتني که کرد برپا را ياخالق

 و اجتماعي زندگي قوانين آن، ارضاهاي و نيازها انسان، اندام تمایالت خود کهن اخالقي

 و طبيعي زندگي یک ایجاد به آنچه همه باالخره و بيان و اندیشه آزادي وجدان، آنها، سازماندهي

 تقویت و برپایي آن هدف سبب این به. است داده قرار توجه مورد را کندمي مکک سرشتي

  29.باشدمي جوامع همه در انساني اخالقيات

 سازيبيگانه« مذهبي منابع بر مبتني اخالقي اصول از بشریت نجات» از ارشد ماسون این مقصود

 تمدن ساختن محقق جهت آن اصول و هدف این تشریح در ایشينداغ. است مذهب از هاانسان همه

 :نویسدمي چنين پيشرفته

 :باشندمي چنين و اندضروري و الزم پيشرفته تمدن یک تحقق براي ماسونري مثبت اصول

 .دارد تکاملي سير خود( کائنات بزرگ معمار) غيرمجسم خداي اینکه پذیرش ـ

 توخالي عقاید و عرفان وحي، به ایمان انکار ـ

 تالش و کار و نيعقال اومانيسم برتري ـ

 تعاليم و الهي وحي منکر دوم ماده. است خداوند وجود انکار مستلزم باال موارد از مورد اولين

 و اومانيسم از تمجيد به سوم ماده و( داندمي توخالي را عقاید این ایشينداغ. )باشدمي مذهبي

 .(دارد وجود کمونيسم در که طورهمان) پردازدمي کار از آن کلي تصور

. ببریم پي فراماسونري نفوذ به توانيممي کنيم، توجه امروز جهان در مفاهيم این تحقق ميزان به اگر

 خود مأموریت به چگونه فراماسونري. کرد توجه آن به باید که دارد وجود نيز دیگري مهم نکته

 وديناب آنان هدف که یابيممي در ماسوني هاينوشته به نظر با است؟ کرده عمل مذهب عليه

 کتاب از بخشي در ایشينداغ. انبوه تبليغات کمک به و مردم عامه سطح در خصوص به است؛ مذهب

 :کندمي روشن کامالً را موضوع این خود

بوده ناموفق مذهب نهاد نابودسازي براي خود تالش در نيز افراطي گرسرکوب هايرژیم حتي... 

 آن نجات و جامعه کردن روشن براي خود الشت در سياسي، تند هايروش در افراط واقع در. اند

 امروزه مذهبي هايمکان. نمود ایجاد معکوس العملعکس مذهبي، آميزتعصب و توخالي عقاید از

 یافته بيشتري طرفداران شود ممنوع شدمي سعي که تعصباتي و عقاید و است گذشته از ترشلوغ
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 ارتباط مردم احساسات و قلب با که رديموا چنين در که کردیم اشاره دیگري سخنراني در. است

 اصول و مثبت دانش روشنایي، به تاریکي از مردم انتقال راه تنها. ندارد اثري زور و تحریم دارد،

 مذهب مثبت و اومانيستي جوانب به کنند علم تحصيل راه این از مردم اگر. است منطقي و عقلي

 28.کنند حفظ آميزشتعصب و عبث قایدع برابر در را خود حال آن در و گذارندمي احترام

 بيشتر تحریک باعث مذهب سرکوبي گویدمي ایشينداغ. دارد اهميت بسيار بخش این دقيق تحليل

 در را آن باید مذهب تقویت از جلوگيري براي کندمي فکر بنابراین. شودمي مذهب تقویت و مردم

 عقل و دانش واقعاً «منطقي و عقلي اصول و مثبت دانش» از مقصود. ساخت نابود روشنفکران سطح

 و عبارات این پس در که ماتریاليستي و اومانيستي فلسفه جز نيست چيزي او منظور. نيست منطق و

 .داروینيسم مانند درست است؛ پنهان هاواژه

مي احترام خور در اومانيستي جوانب تنها جامعه، در عقاید این انتشار با کندمي ادعا ایشينداغ

 عبارت به. باشد رسيده اومانيستي فلسفه تأیيد به که ماندمي باقي مذهب از بخشي تنها عنيی شوند

 وي) اندآورده وجود به را توحيدي مذهب شالوده که هستند ايپایه حقایق انکار پي در آنها دیگر

 بشر مسئوليت و خداوند توسط انسان آفرینش چون اصولي حقایق این(. نامدمي پوچ عقاید را آنها

 .گيردمي بر در را او مقابل در

 را مذهب ماهيت که اندگرفته هدف را ایمان از عناصري نابودي هاماسون گفت باید خالصه طور به

 بيان به تنها که هستند فرهنگي عنصري به مذهب نقش تنزل پي در روش این با و دهندمي تشکيل

 تحميل ها،ماسون عقيده به نيز، امر این ققتح راه. پردازدمي اخالق عمومي سؤاالت درباره عقيده

 جایگاه از مذهب راندن بيرون هدفشان سرانجام. است جامعه به عقل و علم مبدل ظاهر در الحاد

 . باشدمي سکوالر کامالً  دنيایي ایجاد و فرهنگي عنصري صورت به حتي آن

« ماسونري و ذهن موانع بت،مث دانش» عنوان با ايمقاله در ماسون، نام به ايمجله در ایشينداغ

 این ما همه ماسوني و اومانيستي وظيفه ترینمهم که بگویم خواهممي دالیل همين به: گویدمي

 عقاید راوج راه تنها و بهترین این تکامل، براساس کنم تأیيد که نگيریم، فاصله عقل و علم از که است

 مردم اگر»: است مهم بسيار31رنن ارنست سخنان. آنهاست به مثبت دانش تعليم و مردم ميان در ما

 بين از خود به خود مذهب پوچ عقاید شوند، روشنفکر و شوند داده تعليم عقل و مثبت علم کمک به

 و مثبت دانش وسيلة به هاانسان اگر»: کندمي تأیيد را عقيده این نيز 31ليسنگ سخنان« .روندمي

 نخواهد وجود مذهب به نيازي دیگر که رسدمي روزي شوند، روشنفکر و شوند داده تعليم عقل
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 32«.داشت

 :است شده ناميده« هااندیشه معبد» هدف این آینه نام به ماسوني مجله یک در

اندیشه معبد» ساخت به فيزیکي معبد یک ساخت از را قدیم هايماسون هدف جدید هايماسون

 برقرار ماسوني موازین و اصول هک است پذیرامکان زماني معبد این ساخت. اندداده تغيير« ها

 33.یابند افزایش زمين روي اندشده عاقل روش این به که مردمي و شوند

 سازمان. اندکرده فعاليت سخت جهان کشورهاي از بسياري در هدف این پيشبرد جهت هاماسون

مي قدرت و نفوذ داراي اندیشه و هنر دنياي و هارسانه آموزشي، مؤسسات ها،دانشگاه در ماسوني

 ایمان حقایق ساختن اعتباربي و جامعه در خود اومانيستي فلسفه انتشار جهت در گاههيچ و باشد

 به. است تبليغات عمده وسایل از تکامل نظریه که دید خواهيم. کشدنمي تالش از دست مذهبي

 لذایذ تنها و نشود برده آن در نيز خداوند نام حتي که است ايجامعه ساختن آنها مقصود عالوه

 و خداوند از ترس براي جایي دیگر جوي چنين در. شود فراهم دنيایي طلبيجاه و اميال انسان،

 و بارها پيام این امروزه. ماندنمي باقي آینده جهان به فکر و او،عبادت رضاي به او،عمل به عشق

 .شودمي تکرار هارمان و هاکارتون ها،فيلم در بارها

 بسيار افراد و هاگروه اما. کنندمي بازي را رهبر نقش هميشه هاماسون, آميزبفری تشکيالت این در

 هايماسون» عنوان به را آنان هاماسون. مشغولند کار همين به که دارند وجود نيز دیگري

. دارند مشترکي فلسفه همگي زیرا آورند،مي شمار به خود متحدان از و پذیرندمي« افتخاري

 :نویسديم ایشينداغ سالمي

 ماسوني ایدئولوژي از نيستند ماسون آنکه با که دارند وجود خردمندي هايانسان خارج دنياي در

 34.است بشریت و هاانسان ایدئولوژي کالً تفکر طرز این چون. کنندمي حمایت

 گراماده فلسفه: است استوار اصلي توجيه یا استدالل دو بر مذهب عليه پایدار جنگ این

 .داروین تکامل نظریه و( ستيماتریالي)

 خواهيم فراماسونري با ارتباطشان و آنها مبدأ توجيه، دو این بررسي به آینده فصل دو در

 را دنيا کنون تا نوزدهم قرن از که را هااندیشه این پرده پشت بود خواهيم قادر سپس. پرداخت

 .کنيم درک ترروشن صورت به اندداده قرار تأثير تحت
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  غرب سقوط:عنوان

  

 

 المللبين روابط در غرب نقش از آکسفورد دانشگاه استاد تحليل

 هاتمدن وگويگفت مرکز ميهمان اخيراً که آکسفورد دانشگاه استاد ،«اشگارتن تيموتي» پروفسور

 و فرهنگ سازمان الملليبين فرهنگي، مطالعات مرکز در بود، ارتباطات و  فرهنگ سازمان و

 به نخست سخنراني، این در وي. کرد ایراد است؟ زنده هنوز غرب آیا» عنوان با سخناني ارتباطات،

 وجود غرب قدرت از غيرواقعي تصوري جهان همة در: گفت و کرد اشاره غرب بازشناسي ضرورت

 .است شده تبدیل شرق جهان براي غيرواقعي اياسطوره به غرب اساساً. دارد

 :کرد تفکيک هم از را غرب از وتمتفا سطح سه اشگارتن

 دنيا؛ در ژئوپوليتيک بازیگر یک عنوان به غرب جهان. 1

 غرب؛ تمدن. 2

 .غربي هايارزش. 3

 از. یک مشخص؛ دورة سه در هم آن و بيستم قرن در دنيا ژئوپوليتيک بازیگر تنها را غرب جهان وي

 :گفت و کرد معرفي سرد، جنگ انزم در. سه ؛1845 تا 1841 سال از. دو ؛1819 سال تا 1817 سال

 مجارستان و اتریش آلمان، مقابل در فرانسه انگلستان امریکا، ميان اتحادي اول جهاني جنگ در
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 داستان نيز جهاني دوم جنگ در. بود غرب تمدن ميان داخلي جنگي حقيقت در که گرفت شکل

 هم آن که داشتند قرار الياایت و آلمان مقابل در انگلستان، و فرانسه آمریکا، یعني بود؛ همين

 تنها سرد، جنگ زمان یعني 1879 تا 1841 سال از. ایدمي شمار به غرب تمدن دورن در جنگي

 .برد نام جهان در ژئوپلتيک بازیگر یک عنوان به غرب از توانمي که است زماني

 .بود گرفته شکل شرق عنوان به شوروي، مقابل در زیرا بود، عجيبي اتحاد

 بقاي نویسنده آن در که شد منتشر« غرب سقوط» نام با« هریس اون» قلم به ايمقاله 1883 سال در

 رفتن بين از با بود، شده مدعي و دانسته کمونيسم با مقابله مدیون را غرب ژئوپولتيک موقعيت

 که تضادهایي به اگر. کرد خواهد سقوط( ژئوپولتيک بازیگر یک عنوان به) قطعاً هم غرب کمونيسم،

 به کنيد، توجه دارد، وجود هم هنوز و داشت وجود عراق جنگ زمان در غربي کشورهاي ميان

 .دارد وجود کشورها این ميان عملي اتحادي که گرفت نتيجه توانمي سختي

 داشت؛ وجود ي«برژنف» کنوني، زمان در کاش اي که کرده آرزو انگلستان خارجة وزراي از یکي

 .رفتمي پيش به ترراحت خيلي کارها صورت آن در

 و بيگانه، و دشمن جایگاه در شوروي، جماهير اتحاد جاي به اکنون اسالم که کنندمي تصور برخي

 که کساني تعداد اوالً زیرا دانم،مي غلط را تصور این من اما است، نشسته غرب جهان اتحاد عامل

 اسالم جهان مقابل در را مسيحي تمدن یا غرب جهان تا اندکرده بلند غرب جهان در را صدا این

 را مسئله این ایتاليا در برامانوس و فاالچي برلوسکوني چون کساني است، اندک بسيار دهند، قرار

 است رم شهر آن مرکز زیرا شود،مي بلند ایتاليا از صداها این که نيست دليلبي و اندکرده مطرح

 مورد قدر آن کرد، استفاده« صليبي جنگ» اصطالح از بار یک که هم بوش جرج مانند کسي و

 .نکرد تکرارش دیگر که شد واقع انتقاد

 در را خود تا کندنمي ارائه خود از تعریفي غرب جهان چرا که دارد وجود زیادي بسيار دالیل

 جهان دیگر غرب، اعظم بخش اکنون که است این نخست دليل. دهد قرار اسالم جهان مقابل

 ميان در اینکه دوم. نهاد نام سکوالر تمدن یا سکوالر جهان را آن باید بلکه شود،نمي تلقي مسيحي

 در مثال براي دارد؛ قرار فعال ميليوني بيست جامعة یک دارد، وجود غرب در که هایيقوميت

 در که بود خواهد احمقانه بنابراین. است کاتوليک فعاالن از بيشتر اسالمي؛ فعاالن شمار برلن،

 .کند معرفي اسالم مقابل نقطة را خود بخواهد غرب شرایطي، چنين

 مقابل در نه دهد؛مي قرار آمریکا مقابل در را آنان که دهندمي ارائه خود از تعریفي هااروپایي
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 . ندارد وجود دیگر ژئوپلتيک، بازیگر یک عنوان به یعني نخست، سطح در غرب بنابراین. اسالم

 با که است انکارناپذیر واقعيت یک تمدن این گفت باید تمدن، عنوان به غرب یعني دوم، سطح در

 بنيان که دارند وجود جوامع از ايمجموعه امروزه. شودمي آغاز رم و آتن اورشليم، ميراث

 برابري بحث و دارند قوا تفکيک نظام مانند مشابه سياسي نظام و حقوقي نظام و مشابه خانوادگي

 انکار قابل امر این. است حاکم آن بر مدني عةجام عناصر الجملهفي و قانون برابر در شهروندان

 .نيست

 و اسالمي و سياسي هايارزش مقابل در آن از که غربي هايارزش مسئله یعني سوم، سطح در

 مبتني غربي هايارزش ايپاره بر غرب تمدن که ادعا این گفت باید شود،مي استفاده کنفوسيوسي

 احترام مانند بنيادین، هايارزش زیرا است، ادرستن ادعایي شود،مي یافت غرب در فقط که است

 و بزرگ هايتمدن تمام در شهروندان، و حکومتگران متقابل وظایف و حقوق یا انساني کرامت به

مي خود براي که را چيزي آن» طالیي اصل مثال براي شود؛مي یافت مقدس کتب تمام در

 .دارد وجود ادیان همة در که است جهاني اصلي ،«بخواه هم دیگران براي خواهي،

 عرصة در فعال بازیگر یک عنوان به غرب که گرفت نتيجه پایان در اشگارتن تيموتي پروفسور

 تاریخي، تمدن یک و تاریخي واقعيت یک عنوان به ولي ندارد، وجود دیگر المل،بين روابط

 ندارد؛ حقيقت اساساً ،هاارزش از ايمجموعه عنوان به ولي دهد،مي ادامه خود حيات به همچنان

 .ندارد خارجي وجود باشد، غرب مختص که هاارزش از ايمجموعه یعني

 

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 3- آخرالزمان و غرب:عنوان

  

 

 

 

 :است زیر چهارگانه موارد متذکر و ظرنا اقوام عموم  هنري  و فرهنگي فاخر آثار که سان همان به
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 .کندمي سير آن در قوم که موقعيتي و تاریخي شرایط. 1

 هستي، دربارة کلي هايدریافت و هاسوگيري ها،عطف نقطه از تصویري. 2

  روي،پيش هاينشيب و فراز و آینده از تصویري. 3

 .تاریخ عرصة در بودن نحوة و چگونگي براي توصيه و تذکار. 4

 سازدمي الذکرسابق موارد متذکر را خواننده نيز غربي فرهيخته مردان فاخر هنري و فرهنگي ثارآ

 .باشند شده نگاشته عملي و وضعي رد یا و تأیيد در اگر حتي. داردبرمي مراتب بسياري از پرده و

 کالم از مردم غفلت یا و اعتنا ميزان و فرهنگ، اهل و معلمان و شاعران« توبيخي و تمجيدي» نقش

 بيستم تا پانزدهم قرون طي ـ غربي فرهنگي متون و آثار ميان در. است تأمل قابل آنان ذکر و

 وضع و غرب تاریخ پایان و آینده از آنها ميان در که برشمرد توانمي را بسياري آثار -ميالدي

 . اند گفته سخن آن دربارة صراحت به یا و اشاره روي از و آمده ميان به سخن غربي انسان

 تاریخ فالسفه و مورخين ،«گوته و مارلو کریستوفر» چون نویساني درام نامداران، آن ميان در

 چون پردازانينظریه و ،«آلماني هولدورلين» چون شاعراني ،«بيتوین و اشپنگلر» چون

 و سير سرانجام و پایان» از یک هر که برشمرد توانمي را دیگران و« هانتينگتون فوکویاما،»

 مورد را وضعي و وجهي یا و اندرانده سخن سکوالریزم و فردگرایي خودبنيادي، جاده در« لوکس

 .اندداده قرار پرسش

 و افتاده هازبان سر بر سياسي -اجتماعي مطالعات حوزه در امروزه که« تاریخ پایان» عنوان اساساً

 متعلق کنند،مي برپا سکال و نشست اشدرباره دانشگاهي مختلف محافل در هم خودمان کشور در

 آن عنوان و محتوا و موضوع طرح از آنکه ضمن. است شده مطرح آنانهم توسط و است غرب به

 .گذردمي هاسال

 آثار برخي به اجمال به اینجا در و دهدمي قرار ما روي فرا بزرگي دفتر غرب، منتقدان از وگوگفت

 . شودمي اشاره

 

 .(م16 رنق)« فاستوس» و مارلو کرویستوفر

 و ادبيات صحنه در« شکسپير» حضور و حيات هايسال با همزمان شانزدهم، قرن دوم نيمه در

 تحریر رشتة به درام سه _ انگليسي معروف نویسدرام -«مارلو کریستوفر» انگليسي، فرهنگ

 به سه هر در که بودند مارلو مهم اثر سه« فاستوس» باالخره و« مالت یهودي» ،«لنگ تيمور». کشيد
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 این شوم عاقبت و شده مجسم ثروت و مال کسب براي بشر اندازةبي طمع و آز و حرص نحوي

 .است شده بيان آزمندي

 دکتر مرحوم وسيله به شمسي 1341 سال در عنوان همين با آن از اينسخه که« فاستوس دکتر» در

 بارزترین از خيبر» شد، منتشر« کتاب نشر و ترجمه بنگاه» توسط و ترجمه« صورتگر لطفعلي»

 . 2«1.کرد مشاهده توانمي را رنسانس فردگرایي و گرایيانسان تجليات

 به طبيعت رازهاي تمامي بر تسلط و جهان شناخت براي که است انساني اشتياق تجلي ،«فاستوس»

 آرزوها تمامي به را او که است« قدرتي» به دستيابي هواي در و افتدمي راه به خود توانایي اتکاي

 3(مفيستوفلس) شيطان از رو همين از. برساند جهان زوایاي تمام به سرکشي و نفساني تمایالت و

 و فاستوس ميان خونين ايعهدنامه. دهد یاري اشخواسته تمامي به رسيدن در را او تا خواهدمي

 به وقوف مقابل در را پاکي و آزادگي و ایمان و دین فاستوس پایان، در» تا شودمي امضا شيطان

 4«.کند تسليم وي به جهان اسرار

مي او به و ساخته خود مخاطب را شيطان فاستوس که آنگاه عهد، انعقاد از پيش اینکه توجه جالب

 : گوید

 من با را چيز همه سرّ  و برآوري مرا حاجت که دهممي فرمان تو به روزگار،تبه بدکار اي

  5.بازگویي

 تو از باشد مربوط ما قلمرو و جهان با هرچه»: گویدمي و دهدمي بيم کار عاقبت از را او شيطان

 فاستوس6.«دچاري ابدي لعنت به زیرا کني اندیشه دوزخ از باید فقط اما. داشت نخواهيم پوشيده

 : گویدمي شيطان به خطاب آمرانه

 تمخواس اگر. دهي انجام دهممي امر چه هر و باشي من مالزمت در هستم زنده تا دهممي امر تو به

 فوراً گيرد، فرا را خاک عالم و کند طغيان دریا آب یا شود خارج خودش مدار از آسمان ماه

 7.بدهي را آن ترتيب و کني و اطاعت

 وضعي در یافته دست خود هواجس از بسياري به فاستوس که آنگاه زندگي، از ساعت آخرین در

 :گویدمي خود به نمانده، شيطان هب روح تسليم براي مقرر موعد به چيزي که لحظاتي در بارنگون

 ملعون دنيا پایان تا پس آن از و نيست، باقي تو زندگي از ساعت یک از بيش اینک فاستوس، اي آه

 تا ایستيد باز حرکت از دمي تکاپویيد، و جنبش در دم همه که آسمان ستارگان اي! بود خواهي

 از دیگر بار طبيعت زیباي و شاندرخ دیدة اي. نرسد هرگز شب نيمه و گردد معدوم زمان مگر
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 آخرین این یا بساز ناشدني شب و دراز روزي بخشيده، روشني را تاریک جهان و بدرخش خاور

 کرده، توبه بتواند فاستوس مگر تا کن عطا تمام روز یک اقالً یا هفته ماه، سال، درازاي را ساعت

 9.برهاند مؤید عذاب از خویش روح

 و گرایيانسان پيامدهاي تریناساسي از برخي زمينه در» فاستوس، تردک نامةغم در مارلو شاید

 به هم شاید و بود پرداخته تأمل به آنها مذهبي ضد بالقوه پيامدهاي جمله از رنسانس فردگرایي

 .راندمي سخن فرارو آیندة از طبع صرافت

 اما. بودند آمده جدو به او براي تغييرناپذیر غایتي نبود و انسان آزادي از رنسانس فيلسوفان

 برگزیند؟ را خویش هايغایت بایدمي چگونه فرد این سازد؛مي مطرح را انتخاب لزوم آزادي،

 ليبرالي تفکر در بعدها فکر، این... باشد خویش تمنيات تابع باید انسان که بود این مارلو پاسخ

 .است مارلو عصر نسانا بنيادي خود عيني انعکاس« مارلو» عبارت این 8.نمود ایفا عمده نقشي

 درام محتواي و موضوع با وي از پس اما، رفت دنيا از جواني در. م1583 سال در مارلو کریستوفر

 آن ميان در. بودند گرفته الهام فاستوس از وجوه بسياري در که شد خلق دیگري آثار فاستوس،

 فن ولفگانگ یوهان». رسدنمي آلماني 11«گوته» اثر« فاوست تراژدي» پاي به اثري هيچ همه

 . سرود را« فاوست» نمایشنامه ازمارلو، پس قرن دو ،«گوته

 

 .(م1748-1932)«فاوست» و گوته

... زدهحرمان و افسرده اما نامور، است دانشمندي و قدرعالي است عالمي( گوته قهرمان) فاوست

 روي جادو و ونافس و سحر به فاوست. نشدنيتمام ايوسوسه و دروني تمنایي با کشمکش پي در

 مفروضش خوشبختي سوي به راهي هاکتاب اینگونه مطالعة رهگذر از بلکه کوشدمي و آوردمي

 جام نوشيدن با کندمي قصد که آندم در و شودمي نااميدي آغوشهم نيز تالش این در اما بيابد،

 به پاي مسافري مرد کسوت در( شيطان)« مفيستو» دهد، پایان خویش حاصلبي زندگي به زهر

 مفيستو. گرددمي روروبه وي خاطر خشنودي با که کندمي او به پيشنهادي و گذاردمي درون

 پایان در او کهاین به مشروط برآورد، را او سرخوردة آمال و نيافته انجام آرزوهاي»: است آماده

مي مقرر او يبرا جاودانه شيطان که را عقوبتي و بسپارد ابليس به را خویشتن شادکامي، هايسال

 11.«بپذیرد چرا و چون بدون دارد

 در و است شده جوان و فرحناک و زورمند شيطان، معجزه پناه در پير، و دلخسته عالم فاوست،
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 که چيزي نخستين نهد، او اختيار در است قادر ابليس که شماريبي هايموهبت ميان در هستي پهنة

 و معصوميت مظهر تصادف حسب به که است دختري آغوشيهم طلبد،مي جویشهوس طبع

 12... .و است پاکدامني

 او به را مرگ آمدن که( اضطراب عجوزة) قاصدي برابر در که آنگاه تراژدي، این از فرازي در

 :گویدمي گيرد،مي قرار دهدمي خبر

 رها ساختمي ناخشنودم که را هرچه دویدم، هوسي هر دنبال به. بود تازيیکه من کار دنيا این در

 به پياپي و کردممي آرزو پياپي. بگریزد گذاشتممي گریختمي من از که را آنچه و کردممي

 هاهوس از طوفاني با را خویش عمر همة آن دنبال به و کردممي آرزو دیگر بار و رسيدممي وصال

 13... .ساختم انباشته

 پيام آخرین. کندمي کور را تفاوس شررباري نفس دميدن با« اضطراب عجوزة» وگو،گفت پایان در

 نابينا نيز تو که بهتر همان بيند،نمي را حقایق و است نابينا زندگي سراسر در بشر» که است این او

  14.رودمي و کندمي ترک را او آنگاه« !باشي

 از گذار تمناي بر ناظر« گوته» و« مارلو» توسط شده تصویرارائه و اثر دو از یک هيچ چه اگر

 با و خود در را مجاهدتي و مبارزه هيچ براي دعوت و نيست غربي بشر زدگيفلک و ديخودبنيا

 بر بختک چون که خودپرستي و نفسانيت از خروج موجب شمعي کورسوي اندازة به و ندارد خود

 انسان سوي و سمت و شرایط این از تصویري ارائه ضمن یک هر ليکن، شودنمي افتاد، غرب تاریخ

 جناب تعبير. دهندمي انعکاس انجاميد، پایان به 21 و 18 قرن در که را سير این از ايمرتبه غربي،

 خود در که هاستسخن همة از ترشنيدني« فاوست» آن تبع به و غرب دربارة داوري رضا دکتر

 :دارد غرب تاریخ و اثر این دربارة اياندیشمندانه دریافت

 15.است دهکر القا فاوست به شيطان که است رؤیایي غرب،

مي گوته فاوست انتشار از پس را غربي انحطاط و شروع زمان ـ اشپنگلر ـ آلماني تاریخ فيلسوف

 با و شودمي متجلي فاوست در که است غربي انسان تجربه فاوست، تجربه دیگر، تعبير به16.داند

 ارمغان به است« شيطاني هايدمدمه به متکي و خودکامانه عمل» تجلي که را« غربي تمدن» خود

 .آوردمي

 زمين ،«قدرت» این به نيل براي که است« غربي انسان قدرت به معطوف ارادة» انعکاس« فاوست»

مي بایر و تهي دارد عبودیت به رویي که اياسطوره و قدسي ادب و سنت و باور گونه هر از را
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 اثر، دو این واقع رد. آیدنمي حاصل شيطان عيار تمام همراهي و حمایت با جز که قدرتي خواهد؛

مي ارائه گوته و مارلو که اندغربي تاریخ آینه در شده منعکس تصویر دو یا نمایش یک از پرده دو

 و شرقي عالم با ذاتاً  که عالمي اند؛روانه واحد عالمي به رو کشتي یک بر سوار دو، هر ورنه، کنند

 :فروید استاد زبان به. دارد تفاوت شرقي مردان فرزانه

 عالم حافظ، ميقات. است بنيادانه خود ميقات او ميقات ولي گوید،مي چيز همه و انسان از گوته

 17.است دیگري

 .برشمرد توانمي را دست این از دیگري آثار غرب، ادبيات و ادبي آثار ميان در

. است دیدني نيز هاکسلي آلدوس انگليسي، نویسندة توسط غربي انسان آینده از شده ارائه تصویر

 کرده حس را جدید دورة پایان که اندبوده متفکراني و شاعران تاریخ، این اولية هايسال همان زا

 19.بودند

 

 .(م1984 ـ 1867)« نو قشنگ دنياي» و هاکسلي آلدوس

 و هابازي سياست از نفرت با ،.(م1984متولد) انگليسي نویسندة ،18هاکسلي لئونارد آلدوس

 شد ايآینده تصویرگر وي،. آوردمي ميان به سخن 21«نو قشنگ دنياي» رمان در هازدگيصنعت

 کرده اخذ انسان از را ذوقي و شاعرانه معنوي، وجوه تمامي شرایط، ترینپيشرفته در تکنولوژي که

 عين در و توليد کارخانه در که موجوداتي. است ساخته مکانيکي صددرصد موجود او از و

 خبر،بي اما، برندمي سر به فراصنعتي و رؤیایي شهري در زندگي امکانات تمامي از برخورداري

 صنعتي مدرن شهر نياز و استعدادها حسب که شاعرانه و سنتي ادب و نگاه هرگونه از مانده دور

 است صنعت غوغاي و ـ سيون الينه ـ خود از انسان شدن بيگانه» متعرض هاکسلي. شوندمي تربيت

بي ماندمي( بيستم و نوزدهم قرن) غربي تمدن بيروني الیهو سطح در قوي، چندان نه رماني در و

 . باشد داشته انسان شدن آلينه این منشأ از پرسش و زیرین هايالیه به رسوخ توان آنکه

ماشين» متعرض خود متجددمآب آثار در که شد واقع شرقي روشنفکران تقليد مورد بيشتر او اثر

 هايخانهقهوه و کشکول و هاسفالينه با را خود گذشته، تاریخ از صورتي به دلخوش و شدند« زدگي

 تکرار خود در را زدگيغرب از دیگر نحوي خودپرستي و خودبنيادي در و ساختند راضي سنتي

 کندمي توصيف هاکسلي که ايمدینه» داوري، رضا دکتر جناب قول به صورت هر به اما،. کردند

  21«.ندارد جایي تفکر و معرفت و مهر نآ در که است بردگي و ادبار و فالکت مدینه
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 شالوده بر که تمدني براي بينيپيش نوعي. است غرب آیندة در اتوپيا یک تصویرگر هاکسلي،

 .است گشته استوار( امانسيم) او نفس امارگي و انسان« خودکامگي»

 :عنوان نای با دهدمي قرار بازدیدکننده فراروي تابلویي نویسنده شده، توصيف شهر ابتداي در

 هایيانسان زایشگاه و توليد محل که ايکارخانه سپس و همساني، و همبستگي جهاني، دولت»

. باشند داشته خود از اياراده آنکهبي آیندمي بيرون کاالیي چونان توليد خطوط از که است

 .«دین و عشق و شعور و شعر نشانة هرگونه از عاري اما پيشرفته مدرن، فوق شهري آیندة ساکنان

 و ماشيني نظم ساده اتفاقي. دارند عهده پرده پس در پنهان جماعتي را شهر مدیریت و هدایت

 کار به خيالي شهر این نام عنوان به نویسنده را« بوخافسک» ـ. ریزدمي هم در را بوخافسکي نظام

 در عشق و شعر» از هایيماندهپس با پيش هاينسل از ماندهباقي وارد،تازه فردي ـ است برده

 که مردي. ریزدمي هم در را شهر این ميان آهنگ و نظم یکباره به جانکم ماندةپس این. «جان

 دردناک سرانجامي وحشي. خوانندمي وحشي را او همگان و نيست آنان با همسان و دیگران چون

 ساکنان وزگارر و روز از بارترفالکت و تردردناک و بارتررقت سرنوشت، این اما، دارد باررقت و

 بوخافسکي نظام« جهاني دولت» طراحان و سرنوشت این به زنندگانرقم راستي به. نيست شهر این

 کيانند؟( سازيجهاني)« همساني و همبستگي» نوعي سایة در

. بوده دیده غربي تاریخ از مرحله آخرین در را غرب ساکنان امروز خود، دیروز در هاکسلي شاید

نشانه هرگونه از عاري و متحدالشکل هايدسته در شده، استاندارد زنان و نمردا امروزه، چنانکه

 .کنندمي آمد و رفت مدرن فوق هايخانه و هاماشين اليالبه از هم با همسان و« فطرت» هاي

 و اقوام سایر معنوي عناصر و هانشانه و فرهنگي سابقه بردن بين از با غرب، که نيست این جز

 عبارتي به و جهاني، فرهنگ به دستيابي در سعي شاعرانه، و مذهبي ايههویت همه زدودن

 . دارد« غربي کامالً  جهاني»

 

 « 1894» و اورول جرج

 و غربي بشر بر سير، و سمت این از دیگر وجهي به 1894 اوتپياي خلق با ،.(م1813-1851)اورول

 یک به وابسته خود او که جاآن از. کندمي اعتراض آن توتاليتر هايحکومت برخي ساختار البته

 و کندمي سوسياليستي هاينظام متوجه را خود اعتراض همة ،«بود سوسياليستي کارگري جنبش»

 :نویسدمي قهرمانانش از یکي زبان از 1894 کتاب در
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 که را خوب شعار این... . بداني قدرت معناي در که چيزهایي که رسيده آن زمان تو براي... 

: کرد وارونه توانمي را شعار این که است رسيده خاطرت به هيچ. دانيمي« تاس بردگي آزادي»

 اگر اما باشد چنين هم باید خورد،مي شکست همواره انسان آزاد، و تنها. «است آزادي بردگي»

 در چنان بتواند اگر بگریزد، خویش هویت از بتواند اگر شود، تسليم مخلصانه و خالصانه بتواند

 .است جاودانه و قدرقدرت آنگاه گردد، حزب خود که شود مستحيل حزب

 روي بر. هاستانسان روي بر قدرت اعمال قدرت، که است این باشي متوجه باید که چيزي دومين

 .ذهن روي بر آن از باالتر اما جسم

 دریافته است قدرت به توجه و« قدرت به اراده» که را جدید عالم اورول، آویني، شهيد قول به

 جنگ ،1894 سال مدینه در. انداراده همين مظهر استاليني توتاليتر هايحکومت چنانکه 22است،

 23.است قدرت و نيرو جهل و است آزادي بردگي است، صلح

 و خيالي تصویر ظهور و خارجي مصداق به بدل بيستم قرن طي ـ غربي مدرن جهان ـ ما دنياي

 در شدن غرقه مألوف، وطن از شدن ردو تمام، حيویّت در سير. شد اورول و هاکسلي ذهني

« کمال» را آن غافالنه غربي بشر که تکنولوژیک و مادي زندگي مترقي صورت سایه در خودکامي

 ادبيات در هاواژه معني کرد،مي بينيپيش اورول چنانکه قرن، همين در که حالي در. شناسدمي

 .اندشده وارونه اجتماعي و سياسي

 قدرت اربابان و پردهپشت سياستمداران قيدبي تسليم و شد معني اديآز بردگي،. شد صلح جنگ،

 به زميني جغرافياي همه کردن مبدل براي  بزرگ فریبي سازي،جهاني و ليبراليسم و دموکراسي

 .بود کرده عرضه« نو قشنگ دنياي» در را آن تصویر که هاکسلي« بوخافسکي» پارچةیک شهر

 

 کوندرا ميالن حيراني

 و غرب فرهنگ و ادب اهل ميان از« غرب جدید تاریخ منتقدان» نام برشمردن قصد سيک چنانچه

 دایرةالمعارف  قوارة و قد در بزرگ ايمجموعه باشد، داشته را آثارشان و سخنان از ايپاره ذکر

 و مطالعه در اینان از بسياري که داشت دور نظر از بایستنمي. آمد خواهد فراهم فرانسه بزرگ

 :هستند و بوده رویارو نيز زیر مسایل با خود أير اظهار

 .اندنگریسته آن به غربي تاریخ متالطم امواج ميان در و داخل از. 1

 رأي اظهار و ارزیابي به( نقد مورد البته و) غربي رایج و مرسوم« متدولوژي» و روش همان با. 2
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 .اندنشسته

 .اندداده قرار آن دربارة رأي اظهار مالک و مشاهده را کل یک از وجهي تنها. 3

 و تتبع طریق از» که معدودي تعداد جز و اندبيگانه آن مبادي و نظري بنياد و« شرق» حقيقت با. 4

 شرق فرهنگ از وجوهي بر« شرقي متفکران و عالمان برخي با همنشيني گاه و« منابع پژوهش

 قرار« شرق به نگاه» اساس را« شده سکوالریزه شرق» بقيه اند،کرده حصول را آن و یافته آگاهي

 راه هموارکنندگان به بدل و ربوده همگان از را سبقت گوي«شناسانشرق» ميان این در که اندداده

 .اندنشده شرق در غرب نظامي -سياسي سلطه

 قابل غربي رمان تحول تاریخ دربارة او انتقادي آراي که چک منتقد و نویسنده ،24کوندرا ميالن

 را انسان هستي غربي، علوم و فلسفه» اینکه از وگوگفت و اروپایي بشر بحران به توجه با است، تأمل

 :نویسدمي مقدمات این بيان با و« اندکرده فراموش

 مذهب جدید، عصر در. بود مبتني( مسيحيت) مشترک مذهبي بر( اروپا وحدت) وسطي قرون در

 اروپایي انسان که واال هايارزش بر مشتمل است، داده فرهنگ به جا... و شده خارج صحنه از

 .شناسدمي باز اروپایي عنوان به و کندمي تعریف داند،مي یکي آن با را خود

 قرون که تغييري اهميت همان به گيرد،مي صورت دیگري تغيير ما قرن در که رسدمي نظر به حال

 به را خود يجا خدا پيش هامدت که طورهمان درست. ساخت جدا جدید عصر از را وسطي

 25.کندمي خالي جا خود نوبة به فرهنگ( اکنون) داد فرهنگ

 سطح در او دید گسترة و سئواالت جمله اما است غرب تاریخ در بحران متذکر چه اگر کوندرا ميالن

 امثال و کوندرا براي رو همين از شودنمي« انگار نيست» تاریخ این مباني و مبادي متذکر و ماندمي

 : است غربي اروپاي اتحاد نگران او. ندارد وجود« زدهبحران غرب» از ذارگ امکان او

 فني؟ هايپيشرفت سازد؟ متحد را اروپا که دارد را آن توان واال هايارزش از ايمجموعه چه

 چه سياست؟ یا گرفت خواهد نگارروزنامه را بزرگ شاعر جاي آیا) جمعي؟ ارتباط وسایل بازار؟

 و چپ ثنویت وراي که دارد وجود مشخصي مشترک آرمان هنوز آیا ؟چپ یا راست سياستي؟

 است، تسامح اصل وحدت عامل این آیا باشد؟ است، ناپذیرعالج و احمقانه حال عين در که راست،

 عقایدي مجموعه یا غني آفرینش از نتواند دیگر تسامح این اگر اما مردمان عقاید به احترام اصل

 و بينگاریم رهایي نوعي را فرهنگ تبعيد باید یا بود؟ نخواهد بيهوده و چپو آیا کند حمایت نيرومند

 سازد؟ آشکار را خود و کند پر را خالي فضاي تا( غایب) خداي یا کنيم؟ تسليم مجذوبانه را خود
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 صحنه از فرهنگ که بدانم را این فقط کنممي فکر. دانم نمي باب این در چيز هيچ دانم،نمي من

 26... .ست شده خارج

 خواب از مهيب ايزلزله هياهوي و لرزش از شب ميانة در که کسي بسان منگ، و گيج کوندرا،

 غربي فرهنگ حوزة در جاري« انگارانةنيست» همان انعکاس او سخن. گویدمي سخن باشد جسته

 هب. دارد جدي تفاوت آلماني پردازنظریه و فيلسوف عنوان به 27«هوسرل» چون مرداني با و است

 :هوسرل نظر

 در به سالم جان آن از بتواند رسيدمي نظر به بعيد که بود عميق چنان اروپایي بشریت بحران این

 .برد

 آن بر و دانستمي« جدید عصر در اروپایي علوم نگرانه یکسو» ماهيت از ناشي را بحران این  او 

. شودمي دور خویش یشتنخو و جهان کلّيت از رود،مي پيش خود دانش در انسان چه هر که بود

 .شد تعبير« هستي فراموشي» به آلماني دیگر متفکر زبان در بعدها که مضموني

 

 :هانوشتپي

 اثر این در گستردمي دامن تفکر و فرهنگ ذات از جدي پرسش گونههيچ که است توجه شایان. 1

 .نيست

2 .Cristopher Marlowe. 

3  .Mephistophelesفروخت او به را خود حرو فاستوس که شيطاني. 

 .تهران دانشگاه انتشارات ،315ص انگليس، ادبيات تاریخ لطفعلي، صورتگر،. 4

 .311 ص همان،. 5

 .همان. 6

 .38 ص صورتگر، لطفعلي ترجمة فاستوس، دکتر کرویستوفر، مارلو،. 7

 .311ص همان، لطفعلي، صورتگر،. 9

 .158ص غرب، ليبراليسم سقوط و ظهور بالستر، آر. 8

 .آلماني عالم و داستانسرا منتقد، نویس، درام شاعر،( 1748 ـ 1932) گوته. 11

 .28ص علمي، انتشارات شهباز، حسن تفسير و ترجمه فاوست، تراژدي گوته،. 11

 .53ص همان،. 12
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 .85ص همان،. 13

 .83همان،ص. 14

 .18ص اتوپي، عصر رضا، اردکاني، داوري. 15

 .37ص مانيسم،ا بر درآمدي شهریار، زرشناس،. 16

 .41ص آخرالزمان، فتوحات و فرهي دیدار محمد، پور، مدد. 17

 .16ص همان، رضا، اردکاني، داوري. 19

18 .Aldous Leonard Huxley. 

 .شد منتشر پيام انتشارات توسط حميدیان، سعيد آقاي ترجمه با 1352 بهار در اثر این. 21

 .1356 حکمت، انتشارات همان، رضا، اردکاني، داوري. 21

 .«دیگر فردایي انتظار در بشر» مقالة ،71 زمستان سوره، مجلة آویني، شهيد. 22
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27 .Edmund Husserl (1855-1938) 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  باستان مصر و هاماسون:عنوان

  

 

 

 

زیرساخت دربارة تأملي قابل نتایج به و انداختيم نگاهي کهن مصر فرعوني نظام به اول بخش در 

 باستان مصر تفکر طرز خصيصه ترینتوجه بجال گردید اشاره چنانچه. یافتيم دست آن فلسفي هاي

. ماده بودن ابدي و ازلي به باور یعني انگاريماده یا متریاليسم بود؛ آن متریاليستي ماهيت

 دارند گفتن براي مهمي هايحرف حيرام کليد نام به خود کتاب در لوماس رابرت و نایت کریستوفر
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 :نيست لطف از خالي آنها تکرار که

 عدم از را چيزي خداوند اینکه آنان نظر در. است داشته وجود هميشه ماده بودند معتقد مصریان

 نظميبي از نظم که بود زماني جهان آغاز آنان عقيده به. رسيدمي نظر به غيرمنطقي کند خلق

. است داشته وجود نظميبي نيروهاي و نظم نيروهاي ميان جنگ تاکنون زمان آن از و شد خارج

 بود تاریک چيز همه...    سومري توضيحات براساس و شد ناميده( Nun)« نان» آشفته وضعيت این

 از نيرو این. شود آغاز نظم داد فرمان که داشت وجود خالق نيروي یک آن درون اما نور،بي و

 نظميبي قاعدگيبي در که رفتمي شمار به پتانسيل یا احتمال یک تنها و نبود خودآگاه وجود

 1.کرد ظهور

 مشترک  تفکر طرز و کهن مصر هاياسطوره و فراماسونري سازمان توجه قابل شباهت به آن از پس

 .بردیم پي دو آن متریاليستي

 

 

 باستان مصر و هاماسون

 بعضي. داد ادامه خود حيات به همچنان تمدن این اضمحالل از پس باستان مصر گرايماده فلسفه

 دیگر، سوي از. نمودند کمک آن حيات ادامه به باالکا اصول سایه در و شدند آن پذیراي یهودیان

« هرمتيسيسم» مکتب آن مجدد تفسير با و کردند اقتباس را فلسفه همان یونان فالسفه از گروهي

(Hermeticism )هرمس» نام از هرمتيسيسم کلمه. آوردند وجود به را »(Hermes)، همتاي 

 یوناني نسخه فلسفه این دیگر عبارت به. است شده برگرفته( Toth)« تاث» مصري خداي یوناني

 .است مصري فلسفه

 :نویسدمي مدرن فراماسونري در آن جایگاه و فلسفه این مبدأ توضيح در ایشينداغ سالمي

 نيز فراماسونري  هرمتيسيسم بر مبتني تفکري طرز با داشت وجود مذهبي جامعه باستان مصر در

 رسيدند،مي خاص سطوح به سازمان تشریفات گذراندن با که کساني. نمود اتخاذ آن مشابه چيزي

 قرار ترپایين سطوح در که افرادي تربيت به و نمودندمي آشکار را خود احساسات و معنوي افکار

 فلسفي نظام. دید آموزش آنها ميان در و بود مکتب این پيرو فيثاغورث. پرداختندمي داشتند

 و آن ميان ايعمده هايشباهت و دارد ریشه ستانبا مصر در نئوافالطوني و اسکندراني مکتب

 2.دارد وجود ماسوني تشریفات
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 اظهار چنين فراماسونري مبادي بر مصري تفکرات تأثير توضيح در و نهدمي فراتر را پا ایشينداغ

 : کندمي

 3.است باستان مصر آغازش نقطه که است تشریفاتي ـ اجتماعي سازمان یک فراماسونري

 و دارند فراماسونري خواستگاه دربارة را عقيده همين ماسون نظرانصاحب گردی از بسياري

 شده متولد یونان و مصر همچون مشرک، هايتمدن مخفي جوامع تخم از سازمان این معتقدند

 محرمانه چيز چه: ماسوني اسرار» عنوان با ايمقاله در ترک ارشد ماسون یک لييکاتاز، سليل. است

 :نویسدمي« نيست؟ نهمحرما چيز چه و است

 زمينه در مشترکي مفاهيم از که داشتند وجود پنهاني مکاتب روم و مصر یونان، کهن هايتمدن در»

 گذراندن از پس تنها سرّي مکاتب این اعضاي. بودند برخوردار اسرارآميز و الطبيعيماوراء علوم

 اولين شودمي نداشتهپ. شدندمي پذیرفته عضویت به خاص تشریفات و تحصيل طوالني دوران

 او، جواني دوران خدا این تولد مبناي بر که باشد( Osiris)« اُسيریس» مکتب دست، این از مکتب

 توسط مراسمي طي مفاهيم این. است گرفته شکل رستاخيزش و او مرگ تاریکي، با اشمبارزه

 مؤثرتر بسيار هدرآمد نمایش به نمادهاي و مراسم روش این با. آمددرمي نمایش به روحانيون

 ... .شدندمي واقع

 عنوان با و شدند تشکيل برادران مجمع محافل اولين تشریفات و مراسم این طي بعد، هاسال

 قادر فشار مواقع در و داشتند یکساني هايآرمان هاانجمن این. پرداختند فعاليت به فراماسونري

. دادندمي تغيير را خود روش و القاب و منا پيوسته که است این آنان بقاي دليل. بودند فعاليت به

 به نسل را خود تفکرات و ماندند وفادار آن خاص هايویژگي و کهن سري مکتب به حال این با

 وضع خویش ميان ايویژه قوانين تشکيالت افتادن خطر به از اجتناب براي آنها. کردند منتقل نسل

 دربردارندة که عملي فراماسونري به نادان مردم برابر در خود از محافظت براي ایشان. نمودند

 در بعدها روند این. زدند پيوند خود هاياندیشه با را آن و بردند پناه بود، شانحرفه دقيق احکام

 «.گشت واقع مؤثر محور خرد فراماسونري تشکيل

 ترینقدیمي روم، و یونان مصر، باستاني تمدن سه ميان از. ماست ادعاي مؤید نيز باال قول نقل

 دیدیم ترپيش. )است مصر فراماسونري منبع ترینعمده گفت توانمي. باشدمي مصر تمدن تمدن،

 .(بودند ملحد تمدن این و مدرن فراماسونري اصلي رابط معبد هايشواليه که

 یاد آن از قرآن در و است« طاغوتي تمدن» اصلي نمونه کهن مصر تمدن که است یادآوري به الزم
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فزوني و شرارت عدالتي،بي ستم، و ظلم آنها، جوامع فرعونيان، به متعددي هايآیه. است شده

 چنانکه. پردازندمي تمدن این ستایش به خود هاينوشته در هافراماسون. کندمي اشاره آنها طلبي

برمي« ماسوني حرفه منبع» عنوان به مصر معابد ستایش به ميمارسينان مجلة در ايمقاله در

 :خوریم

 این ماسوني هاينوشته براساس و کردند برپا را ممفيس و( خورشيد شهر)« هلياپليس» مصریان... 

 هلياپليس از که فيثاغورث. بودند« نوربزرگ» هاماسون اصطالح به و دانش و علم منبع شهر دو

 از دید، آموزش آن در او که جایي ممفيس، معبد. دانستمي معبد از اینها از بيش بود کرده دیدن

 افالطون فيثاغورث،. داشتند وجود ايپيشرفته مکاتب صور شهر در. است برخوردار تاریخي اهميت

 5.نهادند قدم فراماسونري به شهرها این در سيسِرو و

 :خوانيممي چنين سينان ميمار مجله در دیگر جاي در

... دادمي اليتع وجه بهترین به را مخفي نور باید او بود؛ نور جستجوي فرعون اصلي وظيفه

 اهرام کردندمي تالش نيز مصریان بسازیم، را سليمان معبد کنيممي تالش هاماسون ما که همانطور

 این. داشت درجه چندین آمددرمي اجرا به مصریان معابد در که مراسمي. کنند بنا را نور برج یا

 شدمي تقسيم سه و دو یک، به کوچک درجه. بودند برخوردار بزرگ و کوچک بخش دو از درجات

 6.شدندمي آغاز بزرگ درجات اینها از بعد و

 توانمي. است یکي گردندمي آن دنبال به هاماسون و مصر فراعنه که ي«نور» که است روشن

 این ماهيت خداوند. است مصر فراعنه فلسفه مدرن نسخه فراماسونري که نمود استنباط چنين

 :کندمي حکم چنين پيروانش و فرعون دربارة که ایيج در کند؛مي آشکار قرآن در را فلسفه

 7.هستند نافرمان و طغيانگر مردماني او قوم و فرعون

 :خوانيممي دیگر آیات در و

 در که نهرهایي این و ندارد تعلّق من به مصر سلطنت آیا! قوم اي»: گفت و آمد قوم ميان به فرعون

« اندیشيد؟نمي آیا نيستند؟ جریان در من حاکميت تحت است جاري من قصر پاي در سرزمين این

 قومي که چرا کردند اطاعت او از آنها. داد قرار تأثير تحت و فریفت را قومش فرعون بدینگونه... 

 9.بودند فاسد و عصيانگر واقع به
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 ماسوني لژهاي در باستان مصر نمادهاي

 در هاماسون که آنجا از. ستنده مصر تمدن و فرماسونري ارتباط هاينشانه ترینمهم از نمادها

 بسياري اهميت از نمادها فراماسونري در برند،مي بهره هانشانه و عالئم از مفاهيم انتقال

 هر در کند،مي طي را گانه سه و سي مراتب سلسله مرحله، به مرحله که ماسوني. برخوردارند

 ماسوني فلسفه عمق به گام به مگا اعضا ترتيب این به. آموزدمي عالئم از ايتازه معناي مرحله

 :خوانيممي چنين عالئم عملکرد نحوه در ميمارسينان مجله در. کنندمي حرکت

 استفاده تمثيل و حکایات عالئم، از خود هايانگاره و هاآرمان تفهيم در فراماسونري دانيممي همه

 هايافسانه به را آنها توانمي حتي. گردندبازمي تاریخ اعصار نخستين به حکایات این. کندمي

 به و رسانده اثبات به را خود هايآرمان قدمت فراماسونري صورت این به. داد بسط تاریخ ماقبل

 8.است یافته دست عالئم از غني منبع

 اهرام، نقوش. است برجسته همه از بيش مصري مفاهيم وجود هااسطوره و عالئم این درميان

 چشم به ماسوني نشریات و لژها سراسر در هيروگليف هايتهنوش همچنين و ابوالهول هايمجسمه

 . خوردمي

 :است شده آورده چنين فراماسونري کهن منابع دربارة نشریه همان در ايمقاله در دیگر بار

 که حقيقت این عالوه به. ایمنکرده اشتباه کنيم تصور« تمدن ترینکهن» را باستان مصر اگر

 را ما توجه هستند فراماسونري به نوع ترینشبيه مصر در شده کشف فلسفه و درجات تشریفات،

 11.کندمي جلب بيشتر

 :خوانيممي« فراماسونري اهداف و اجتماعي مبادي» عنوان با ايمقاله در باز و

 از و شدمي اجرا بسيار توجه و شکوه با هامدت ممفيس معبد هايآیين مصر، در باستان دوران در

 11.بود برخوردار فراماسونري با نظيريبي شباهت

 . کنيم بررسي را فراماسونري و کهن مصر اشتراکات از نمونه چند بيایيد

 

 (نورافشان مثلث) چشم و هرم

 روي بر همچنين و آمریکا متحده ایاالت مهر در توانمي را ماسوني نشان ترینشدهشناخته

 ترسيم دارد، جاي مثلث درون ميچش آن باالي که هرم یک مهر این در. یافت دالريیک اسکناس
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 .خوردمي چشم به گروه این مجالت و لژ همه در مثلث درون چشم عالمت. است شده

 و دارمعني بسيار ماسوني فلسفه درک براي حال این با شود،نمي واقع توجه مورد زیاد عالمت این

 دکتري رساله نامهانپای موضوع هيرائيموس، رابرت نام به آمریکایي نویسندة یک. است بااهميت

 وي نامهپایان عنوان. نمود اشاره مهمي اطالعات به آن در و داد اختصاص مهر این به را خود

 روانشناسي ایدئولوژي با آن ارتباط و متحده ایاالت سلطنتي مهر تاریخي تحليل و تجزیه»

 برگزیدند را شانن این که آمریکا بنيانگذاران که است این بيانگر او رساله. است« اومانيستي

 ترینبزرگ ،(Cheops)« چياپس هرم» تمثال مهر، روي هرم. بودند اومانيسم حامي و فراماسونر

 .باشدمي فراعنه مقبره

 

 گوشهشش ستاره

 روي مثلث یک گرفتن قرار از که است گوشهشش ستاره فراماسونري مشهور عالئم از دیگر یکي

 پرچم روي امروز و باشدمي نيز یهودیان سنتي ننشا عالمت این. گيردمي شکل دیگر مثلثي

 استفاده مهر عنوان به آن از بار اولين( ع)نبي سليمان که است معروف. خوردمي چشم به اسرائيل

 تصور هافراماسون اما. است الهي نشاني نتيجه در و پيامبر یک مهر عالمت این بنابراین. نمود

 در. پندارندمي باستان مصر الحاد یادآور بلکه نبي مانسلي نشان نه را آن و دارند آن از دیگري

 :است شده اشاره جالبي حقایق به« ما تشریفات در نمادها و عالئم» عنوان با ايمقاله

 شناسندمي داوود ستاره نام با را آن هاماسون و است برابر هايارزش نماد االضالعمتساوي مثلث

 را آن امروز. گيردمي شکل دیگر مثلث یک روي بر العاالضمتساوي مثلث یک گرفتن جاي از که

 مصري آن اصل حقيقت در اما. شودمي دیده نيز اسرائيل پرچم بر که دانندمي یهود قوم سمبل

 اولين آنها چون بردند، کار به کليساها دیوار تزیين در را آن معبد هايشواليه بار اولين. است

 رفتن ازميان از بعد. یافتند دست مسيحيت دربارة مهمي حقایق به اورشليم در که بودند کساني

 کهن مفهوم همان با شکبي فراماسونري در ما اما. رفت کار به هاکنيسه در نشان این معبدیان

 کردن پاک با. کنيممي ترکيب هم با را مهم نيروي دو صورت این به و گيریممي بهره آن از مصري

 12.شناسيدمي خوب را آن که رسيممي نادري متعال به مثلث دو پایين و باال قسمت

 آمده قرآن در. کرد تفسير سليمان معبد با ارتباط در را فراماسونري هاينشان همه باید واقع در

 :کنند معرفي ملحد را وي و بزنند افترا( ع)سليمان به خواستندمي بعضي که
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مي یاد و خواندندمي مردم براي سليمان عصر در شياطين که جادوگري اوراد و افکار از یهود

 به هرگز سليمان( گرفتندمي کار به خود مقاصد پيشبرد براي را آنها و) کردندمي پيروي دادند،

 13.نشد آلوده کفر و سحر

 الحاد نماینده را حضرت آن و دهندمي نسبت( ع)سليمان به را باطل تفکرات این غلط به هاماسون

مایکل. قائلند وي براي خاصي جایگاه خود تعاليم در نيز علت نهمي به. کنندمي قلمداد مصري

 از پس که کندمي خاطرنشان مکتوم دانش توطئه نام به د خو کتاب در آمریکایي مورخ هاوارد،

 اورشليم وارد را آميزشرک مفاهيم که فردي و جادوگر عنوان به( ع)نبي سليمان از وسطي قرون

 معبد» را سليمان معبد هاماسون افزایدمي خود توضيحات امهاد در هاوارد. شودمي یاد نمود

 14.دانندمي« مشرکان

 

 ستون دو

 بر« بوعز» و« یاکين» کلمات که است آن مدخل در ستون دو وجود ماسوني لژ الینفک اجزاي از

 که است این حقيقت اما. باشدمي سليمان معبد مدخل ستون دو از تقليدي و شده حکاکي آنها روي

 منشأ. است حضرت آن از گروه این منحرف عقاید تجلي بلکه( ع)سليمان از یادگاري نه نماد نای

مي« ما تشریفات در نمادها و عالئم» مقاله در مثالً. گرددبازمي مصر به دیگر بار هاستون این

 :خوانيم

 دو. ندبود روحاني عالم پشتيبان و دوقلو معماران( Set)« ست» و( Horus)« هوروس» مصر در»

 شهر در مصر جنوب در هاستون از یکي. است باستان مصر منشأشان شده بنا ما لژهاي در که ستوني

 که( Amenta)« امنتا» معبد مدخل در. هلياپليس شهر در شمال، در دیگري و بود واقع صور

 اساطير ترینکهن در. داشت قرار ستون دو سليمان معبد مانند بود، مصر بزرگ خداي مختص

 دروازه برابر در که شده یاد قدرت و بينش نماد عنوان به ستون دو این از خورشيد به بوطمر

 15«.اندشده بنا جاودانگي

 

 لژها مصري واژگان

 مراسم در که است واژگاني کنندمي افشا حيرام کليد کتاب نویسنده دو که توجهي جالب نکات از

 :ترتيب این به. ودرمي کار به اعظم ماسون مقام به ماسون یک ترفيع
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 16.آ بَ  مَعَت آ، مِن نِب مَعَت

مي قرار استفاده مورد معنایشان به توجه بدون اغلب که لغات این لوماس و نایت توضيح براساس

 :است این مفهومشان و هستند مصري گيرند

 .فراماسونري روح است بزرگ فراماسونري، استاد است بزرگ

 ترجمه تریننزدیک و دیوار ساختن در مهارت معني به« تمَعَ» لغت دهندمي توضيح نویسندگان

 زبان هنوز سال هزاران گذشت وجود با نوین هايماسون یعني این. است فراماسونري آن براي

 .اندنموده حفظ خود لژهاي در را باستان مصر

 

 موزارت سحرآميز فلوت اپراي

. است موزارت معروف، سازآهنگ اثر« سحرآميز فلوت اپراي» فراماسونري آثار ترینجالب از

 به بسياري قرابت که دارد وجود ماسوني هايپيام اپرا این جايجاي در. بود فراماسون موزارت

 :دارند مصري الحاد

 مهم. کنند معرفي« دور شرق دربارة داستاني» را سحرآميز فلوت تا شده تالش چقدر نيست مهم

 بر که بودند مصر معابد هايالهه و خدایان این. است مصري رسوم داستان این اساس که است این

 17.گذارند تأثير سحرآميز فلوت هايشخصيت خلق

 

   هرمي نوک با چهارپهلو ستون

 خاک زیر هاقرن شدندمي حجاري مصر در که( Obelisk) هرمي نوک با چهارپهلو هايستون

 و لندن نيویورک، همچون يغرب شهرهاي به و شدند کشف نوزدهم قرن در اینکه تا بودند مدفون

 ترتيب هاماسون را آن انتقال و شد فرستاده متحده ایاالت به آنها ترینبزرگ. یافتند انتقال پاریس

 هايسمبل از آنها بر شده حکاکي نقوش عالوه به ها،ستون نوع این شودمي ادعا چون. دادند

 :کندمي بيان قطعيت با نيویورک ريمت 21 ستون دربارة را موضوع این ميمارسينان. باشند ماسوني

 از 1979 سال در که است کلئوپاترا سوزن تاریخي اثر معماري، نمادین کاربرد نمونه ترینبرجسته

 قرن در اصل در تاریخي اثر این. شد هدیه متحده ایاالت به مصري، حکمران اسماعيل، سوي

 19.بود شده برافراشته يسهلياپل در خورشيد خداي معبد مدخل در ميالد از پيش شانزدهم
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 بيوه زن ایزس، افسانه

 بيوه زن فرزندان را خود هافراماسون. است بيوه زن مفهوم ماسوني اندیشه نمادهاي ترینمهم از

 بيوه زن این و چيست؟ تفکر این اصل. خوردمي چشم به آنها نشریات بر او تصویر و خوانندمي

 کيست؟

 از و گرفته نشأت مصري هايافسانه از اصل در بيوه زن نماد میابيدرمي ماسوني منابع بررسي با

 خدایان از یکي« اُزیریس». باشدمي ایزس و اُزیریس داستان باستان، مصر هاياسطوره ترینمهم

 درپي و شد هوس و هوي قرباني اُزیریس هااسطوره براساس. بود او همسر« ایزس» و خيزيحاصل

 .است ایزس سونيما بيوه زن. گشت بيوه ایزس آن

 

 گونيا و پرگار

 از اگر. است فراماسونري عالئم مشهورترین از( دارد قرار گونيا روي پرگار که) گونيا و پرگار

 تفکر و هندسي نظم علم، نماد نشان این گفت خواهند بپرسند، عالمت این مفهوم دربارة هاماسون

 کتاب در توانمي را موضوع این. دارد متفاوت کامالً مفهومي عالمت این وجود این با. فردگراست

: نویسدمي تعصب و اخالق عنوان با خود کتاب در پایک آلبرت. یافت هاماسون ترینبزرگ از یکي

 دوران از که است ايدوگانه طبيعت نماد( مرد و زن) دوگانه شکل این. است زمين نماد گونيا»

 و هاآریایي نزد مایا و برهما همان یا نندهتوليدک مولد مفهوم و شدمي اتالق خداوند به باستان

 18«.مؤنث ماه و است مذکر که خورشيد مانند دارد؛ را مصریان نزد ایزس و اُزیریس

 از پيش دوران به و است آریایي الحاد نماد فراماسونري، نماد مشهورترین گونيا، و پرگار یعني

 هستند بااهميت بسيار نمادي کند،مي شارها آنها به پایک که نيز خورشيد و ماه. دارد تعلق مسيحيت

 عقاید انعکاس جز چيزي افکار این افزود باید. گيرندمي قرار استفاده مورد وفور به لژها در و

 .نيست پرداختندمي خورشيد و ماه پرستش به که پيشين مشرکان باطل
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  ها رسانه شعبدة:عنوان

  

 اشتغال. تمام آشکاري در کردن نهان. است خاص اطالعات مخفيگاه بهترین اطالعات، بمباران

 که است وقتي چنين رد. دهدنمي جدي پرسش و تأمل مجال کسي به اخبار، گسترة و روزمره

 جدا و بریده شوند، وسردرگمي حيراني دچار آنکهبي توانندمي اشخاص مکارترین و ترینزیرک

 خبري هايبمب گستره و حجم بر بپردازند؛ ویژه بار و کار به اند،مات و گيج جملگي که دیگراني از

 به دل ته از و کنند تماشا را اشخاص و هاقبيله جدال و جنگ بلند، موضعي در آنگاه و بيفزایند

 .ماست عصر بزرگ شعبدة این و. بخندند کثير جمعيتي بالهت بزرگي

 

مي جان به عجله و شتاب کند،مي محدود را دید گرمسيري، بارش چون اطالعات وقفهبي رگبار

« اطالعات انفجار» تعبير از استفاده. سازد مي دور نظر از را درشت و ریز چيزهاي خيلي و ریزد

 . نيست ربطبي وضع، این توصيف براي

 چنين در حتي. ماندنمي تفکر و بردباري  تأمل، مجال کسهيچ براي انفجار، و بمباران وقت در

 امکان به رسد چه تا دهدمي دست از را خود استقرار موقعيت و جایگاه درک امکان آدمي وضعي

 .افراد مير و مرگ ميزان یا و ویراني گسترة انفجار، عامل و علت کشف

بي غرقيم، اطالعات و اخبار گرداب در که حالي در. کندمي ایجاد را وضع همين اطالعات بمباران

 دربارة و شناسيمنمي را جهات. اعتنایيمبي آنها دربارة. غافليم وقایع و جریانات بسياري از. خبریم
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 تفکر نتيجه در و تحليل و مطالعه مجال کسي که است بنابراین. کنيمنمي تفکر و تأمل اطالعات

 رگبار. است داشتننگه خبربي و سانسور طریق ترینساده اطالعات بمباران و انفجار. باشد نداشته

 مستور ویژه ايواقعه و خاص خبري ميانه، آن در که سازدمي مشوش چنان را هاذهن اطالعات،

 پيش موضعي در. آنهاست داشتننگه آشکار اشياء، اختفاي محل بهترین: اندگفته قدیم از. ماندمي

 .بکند تواندنمي هم را تصورش کسهيچ که جایي چشم،

 اشتغال. تمام آشکاري در کردن نهان. است خاص اطالعات مخفيگاه بهترین اطالعات، بمباران

 که است وقتي چنين در. دهدنمي جدي پرسش و تأمل مجال کسي به اخبار، گسترة و روزمره

 جدا و بریده شوند، وسردرگمي حيراني دچار آنکهبي توانندمي اشخاص رترینمکا و ترینزیرک

 خبري هايبمب گستره و حجم بر بپردازند؛ ویژه بار و کار به اند،مات و گيج جملگي که دیگراني از

 به دل ته از و کنند تماشا را اشخاص و هاقبيله جدال و جنگ بلند، موضعي در آنگاه و بيفزایند

 بدان و گرفته جدي را هاشوخي و هابازي همة که جمعيتي. بخندند کثير جمعيتي هتبال بزرگي

 و گمان را جدي امور همة مقابل، در و سازدمي همه آن رهن را خود مال و جان و است مشغول

 همين از شاید. ماست عصر بزرگ شعبدة این و. گذردمي آنها حاشية از و پنداردمي شوخي و خيال

 .مردمانند ترینابله زمرة در امریکا کنانسا که روست

 بيان هاشيوه ترینابلهانه گاه و ترینساده با هاطرح و تصميمات ترینجدي بازان،شعبده جهان در

 .تبليغ هاشيوه ترینباجدي موضوعات، ترینمضحک و شوندمي

 ...بگذریم

 : بودشده منتشر بازاري و ليمعمو کتاب یک چاپ خبر مثل ساده خبري خبرها، از انبوهي ميان در

 که است کرده رونمایي انجيلي از قدیمي اينسخه از واشنگتن در امریکا ملي جغرافياي انجمن

 محل مسيح عيسي خواست به یهودا انجيل، این نوشتة به. شودمي داده نسبت« یهودا» به آن تحریر

: گویدمي انجيل این در یهودا... .بود رسانده روم امپراتوري مأموران اطالع به را او اختفاي

 وسيله این به تا دهد خبر روميان به را او حضور محل تا خواست او از خصوصي طور به مسيح»

 .«...شود فراهم او عروج زمينة

 جهاني شبکه جستجوگران نزد در خبر این تردیدبي. شودمي خوانده خبر که سادگي همين به

 بنديسهميه» خبر از بينند،مي مواجه ايلحظه در خبر هايونميل با مواجه را خود که اینترنت

 خبري. است ترارزشبي هم کن فيلم جشنوارة هايبهترین معرفي از حتي و. نيست ترمهم« بنزین
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 ... .تنکابن شهرستان در فوتبال سومي دسته تيم یک پيروزي قوارة و قد در

 و هزار دو طي. شنيد خواهيد بعداً را ایشصد که است سازي. است دیگري چيز ماجرا حقيقت اما

 دست به( نصاري روایت بنابر( )ع) مسيح عيسي حضرت ساختن مصلوب کابوس گذشته، سال اندي

. است نساخته رها را اسرائيلبني« اسخریوطي یهودا» نام به حواریون از یکي خيانت با اما روميان

 دربارة نصاري کينه و خشم ميزان کردن کم و آن کردن پر به قادر چيز هيچ که وحشتناکي درة

 نبوده رومي جالدان تيغ به ایشان سپردن و خدا پيامبر مسيح، به خائنان عنوان به اسرائيل بني

 مهم پيام حامل زمين از ایشان پاي شدن جدا حتي و( ع) مسيح ظهور که برد خاطر از نباید. است

 نسخ و نو آئيني فاعليت دورة آغاز مسيحيت و آمده سر به یهود دین فاعليت دورة»: بود نيز دیگري

 .«است پيشين آئين

بني عليه نصاري کين بقاي و -مسيح حضرت ساختن مصلوب توطئه - خاطره این حيات تداوم

 دیگر از و داردمي نگه قوم این گردن بر همچنان را« پيامبرکشي» اتهام تيغ سو یک از اسرائيل،

 دو. کشدمي آنها رخ به مسيح حضرت بعثت سایة در را« دیتیهو فاعليت نسخ و ختم» موضوع سو،

 و کندمي اخذ اسرائيلبني از فرهنگي حيات تداوم براي را بهانه و حيثيت تمامي که مهم موضوع

 اتکاي به و بهانه به آنها، چه شودمي« یهود اشرار» متوجه خسارت بيشترین ميان، این در البته،

 اهللکليم موسي حضرت پيروان جملة ميدان، در حضور ضرورت و یهودیت فاعليت دورة استمرار

 به دستيابي آرزوي در را خود جویيسلطه مجال و. ساخته خود مزورانه هايهوس بازیچة را( ع)

 .اندکرده گسترده جهاني سلطه

 را خود همّ بيشترین اسرائيلبني -( ع)مسيح حضرت بعثت واسپس - گذشته سال هزار دو طي

 :است ساخته زیر باحثم مصروف

 .اسرائيلبني از کشيپيامبر اتهام رفع. 1

 .اسرائيلبني از مسيحيان کينة و نفرت به بخشيدن پایان. 2

 .یهود منسوخ آیين به دادن فعال صورت. 3

 .جویيلذت و ماتریاليستي فرهنگ سایة در هافرهنگ و ملل عموم تدریج استحالة. 4

 الذکرسابق مقاصد از بخشي یاهمه به نيل براي بزرگي هايگام تاریخي، مهم عطف نقطه دو در

 از آیين دوآن پيرو صميمي و ساده مردم از کثيري جمع شکبي که هایيگام. است شده برداشته

 .انداطالعبي آن
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 .شد برداشته« قدیس پولس» توسط اول گام •

 مسيحيت در جدید ايشعبه ایجاد و هاپروتستان هدایت با و برداشت« لوتر مارتين» را دوم گام •

 .آورد فراهم را« یهودي مسيحيت» جریان تولد زمينه

مي. معمولي و ساده خبر همان. است برداشته« اسخریوطي یهودا نوظهور انجيل» را سوم گام و •

 .شودمي غافل مهم خبري از اطالعات بمباران ميان در سادگي به هاچشم که بينيد

 را شدن مصلوب گناه. کندمي اتهام رفع خود از یهودا - مجعول بخوانيد -ورنوظه انجيل این در •

مي وا اتهام از اسرائيلبني ادامه، در و شناسدمي مبرا را خود و گذاردمي(  ع)مسيح گردن به

 .رهد

 مسيح صادق، حواري عنوان به فداکاري با که است یهودا این چه، شودمي یهودا وامدار مسيحيت •

 .دهدمي یاري -آسمان به عروج - عالي مدارج به رسيدن در را

 عمل و سياست ادامه امکان تا سازدمي« تحبيب و فرصت» به تبدیل را اسرائيلبني« تهدید» •

سلطه حيات ادامه براي جهاني صهيونيست امروز که چيزي. شود فراهم« یهود اشرار» مزورانه

 .است نيازمند بدان جویانه

 واحد، دشمن برابر در تا سازدمي فراهم را هاصهيونيست و مسيحي جهان یگانگي و وحدت زمينه •

 .گيرند قرار مسلمين یعني

کليمموسي آئين به مؤمنان براي خطر ترینبزرگ صهيونيسم امروزه، کنم عرض خواهممي اجازه

 .نياورند باور را نکته این خود اگر حتي است اهلل

 فردا یا امروز که کجا از. است سخت بسيار زیستن هوشمندانه ات،اطالع بمباران و انفجار عصر در

 قرائتي با را( ع) دین ائمه شهادت راز و نشود کشف شمر حتي و معاویه یا و ملجم ابن از اينامه

 ... .نسازد؟ مال بر جدید

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  هاليوود سينماي در مسلمانان تصویر:عنوان

  

 داشتن اختيار در و گرددمي محسوب اجتماعي اقتدار عوامل تریناساسي از پيام قدرت امروزه
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 را فرهنگ و اقتصاد سياست، ارباب که است قداماتيا جمله از آن استراتژي و سياست وتعيين رسانه

 در مختلف هاينظریه راستا، این در است واداشته آنان مالکيت تصاحب در تالش به هم با رقابت در

 هايرسانه کارکرد تنها که است معتقد« سایبرنتيک» رویکرد با ویژه به ارتباطات مدیریت زمينه

 این بلکه باشد،مي شده تعریف مطلوب الگوهاي با مطابق ها،نگرش تغيير و ساخت جمعي ارتباط

 و تسهيل در اساسي نقش ها،پيام و اطالعات کيفي سطح و کمّي حجم پایة بر توانندمي هارسانه

 . کند ایفا اجتماعي کنترل مکانيزم تسریع

 در مياسال عميق گرایشات و ایران اسالمي انقالب ظهور ویژه به سرد، جنگ دوران از پس شرایط

 تالش به را آمریکا مارکسيسم، زوال و شوروي جماهير اتحاد فروپاشي از پس خاصّه دنيا، سطح

 جهاني فرایند بر شدن آمریکایي پروژة جایگزیني و جهاني نظام نمودن بعدي تک براي ترگسترده

 .واداشت شدن

 باالیي جذابيت و تقدر از که - هاليوود سينماي ویژه به - آمریکایي هايرسانه راستا این در

 شدن آمریکایي نظریة تا آمد ميدان به پروژه این ابزار ترینعمومي عنوان به است، برخودار

 .بخشند تحقق را جهان و انسان

 بررسي با همکارانم و اینجانب شد سبب( موجود جهاني ساختار و نظري نگاه) فوق نکات مجموعه

 گذشته قرن یک حدود طي هاليوود سينماي در مانانمسل تصویر پيرامون تحقيق به فيلم پنجاه و صد

 :نمود اظهار چنين توانمي مذکور تحقيق پایه بر. بپردازیم

 مسلمانان درصد پانزده حدود کهآن حال کند،مي معرفي عرب را مسلمانان عمدتاً  هاليوود اوال،ً

 اخالقيات و شکل رد تفاوتي و بوده هم شبيه( اعراب) مسلمانان همه تصویر این در. هستند عرب

 دوره سه به مشخصاً هالوود سينماي در مسلمانان از شده ارائه تصویر ثانياً. ندارد وجود آنان

 :گرددمي تقسيم تاریخي

 .صهيونيستي دولت گيريشکل تا هاليوود تأسيس ابتداي از -

  اسالمي انقالب ظهور تا صهيونيستي دولت گيريشکل مان از -

 .سپتامبر یازدهم از پس ویژه به بعد به مياسال انقالب ظهور از -

 احمق و بدوي غيرمتمدن، هايصورتانسان به عمدتاً را مسلمانان هاليوود، سينماي نخست دورة در

 هايانسان صورت به عمدتاً  را مسلمانان نخست، تصویر بر عالوه دوم دوره در. کندمي معرفي

 سوم دوره در. رحمبي مندانيقدرت یا و حمقندا دارانيپول یا که دهدمي نشان وحشي و غارتگر
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 یهود از متنفر افراطي، مقدسانخشک صورت به عمدتاً را مسلمانان شخصيت قبلي تصاویر بر عالوه

 جادوگر، رقاصه، صورت به  عمدتاً نيز عرب زنان. دهدمي نشان تروریست باالخره و مسيحيت و

 اقماري هايشرکت و هاليوود توسط تصاویر نای. اندشده معرفي ذليل و زبون جنسي و فاحشه

 .است شده تبليغ و تکرار مرتباً گذشته هايسال طي آن به وابسته

 هاليوود ویژه به خود ايرسانه ابزار با آمریکا: که گرفت نتيجه چنين توانمي فوق مطالب اساس بر

 :است صدد در آمریکا ايرسانه نماد عنوان به

 .دهد نشان اهریمني را مسلمانان دموجو تصویر و تيپولوژي -

 به) مسلمان کشورهاي بر سلطه در خود استعماري هايسياست توجيه به تصویر این وراي از -

 توسعه و تمدن نام با هاسال که چرا) بپردازد آنان امکانات کنترل و مهار و( عربي کشورهاي ویژه

 (.ستا پرداخته مسلمان کشورهاي معادن و نفتي ذخایر تاراج به

 به نسبت متزلزل، خود باورهاي در مسلمانان گردد باعث آن نمودن جهاني و تصویر این تبليغ با -

 این که گردند ترثباتبي اصيل هايسنت به بنديپاي در و گریزان اسالمي شعائر و دیني تظارهارت

 .است آمریکایي هویت به آلودگي و پذیرش و اسالمي هویت کتمان در مهم عامل خود

 مطلوب تيپولوژي تبليغ و ارائه به( اهریمني تصویر) موجود تيپولوژي بر تکيه با ترمهم همه از و -

 .بپردازند مسلمانان از( آمریکایي تصویر)

 در که است آمریکایي اسالم تبليغ خود، ظهور نو الهيات گسترش راستاي در آمریکا آیندة سياست

 و الگوها تبليغ و مسلمان هايهنرپيشه کارگيريبه با هاليوود آیندة توليدات نقش راستا این

 .باشدمي مهم بسيار آمریکایي دیني هنجارهاي

 

. 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  قدس سازي یهودي:عنوان

  

 سماک محمد بادکتر گو و گفت
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 زعفراني: مترجم

 

 

 

 ايگونه به باشد مي جهان حساس و مهم بسيار شهرهاي جمله از« قدس» دانيد مي که رطو همان?

 چيست؟ باره این در شما نظر است، شده   منازاعه  اساس به تبدیل حاضر حال در که

 و مسيحيت اسالم، آسماني؛ دین سه مشترک مرکز که است جهت آن از شهر این اهميت ?    

 دیگر هاي آیين با است اسالمي مقوله کنندة مجسم و بيانگر که يمشترک نقطه. باشد مي یهودیت

 مسجداالقصي ویژه به و گرداند مبارک را آ، خداوند که شهر این دليل همين به. است متفاوت

 به. باشد آسماني دین سه ارتباط و تماس نقطه تا برگزید  را شهر این خداوند که معناست بدین

 حال در اکنون که شدني یهودیزه عمليات و قدس ساختن خود آن از و احتکار سياست دليل همين

 در شهر این مقدس مفهوم و ماهيت و هویت با آن اسالمي هاي نشانه بردن بين از و است وقوع

 به کنده مي پيدا نمود یکتا خداوند به ایمان در که فراگيري و کلي مفهوم. گيرد مي قرار تضاد

 براي مسيحيان و مسلمانان سوي از مشترکي مساعي و ها تالش باید حاضر حال در دليل همين

 .شود اسرائيل به آن الحاق مانع و گيرد صورت قدس سازي یهودي از جلوگيري

 

 شهري به اندازه چه تا مقدس شهر این و است گردیده محقق چقدر حال به تا سازي یهودي این ?    

 است؟ شده تبدیل یهودي

 از نيمي مسيحيان و مسلمانان قدس در. شود مي دنبال آن يتيجمع تغيير بعد از موضوع?     

 از بيش یهودیان جمعيت شرقي قدس در. هستند یهودیان مابقي و دهند مي تشکيل را جمعيت

 .است هم با عرب مسلمانان و مسيحيان

 

 بودید؟ کرده ذکر را آنها تعداد شما که نفري هزار 161 حدود یعني?     

 منطقه در شارون خود مثال عنوان به دارد، دربر نيز را اراضي تملک خود درپي این بله،?     

 ساخت براي را طرحي اسرائيل مسکن وزارت حاضر حال در و است کرده  تملک را ملکي مسلمانان

 هاي شهرک این از هریک بسازد، مسکوني کوچک شهرک سي یا یگان سي که دارد دست در منازل
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 خود درپي منازل این ساخت شک بي. دهند مي جاي خود در را مسکوني واحد سيصد کوچک

 آن بازتاب و دارد دنبال به جهان سراسر از را یهودي مهاجر هزار هاده بسا چه و هزاران و ورود

 ایشان هاي خانه تخریب و قدس از مسيحي و مسلمان عرب هزار هاده حتي و هزاران بودن بيرون

 شيوه این. آنهاست براي ارتباط هاي راه ایحاد یا مسکوني واحدهاي این امنيت از حفاظت بهانه به

 ویژهبه شهر این در موجود مسيحي و اسالمي مذهبي هاي نشانه بردن بين از کنار در سازي یهودي

 ندارند، حضور و اقامت قدس در که کساني یا غایبان امالک بر اسرائيل گذاشتن دست طریق از

 این بازگشت مانع بلکه بيفتد ها صهيونيست دست به امالک  نای تنها نه شود مي باعث همه و همه

 و مسيحي مذهبي و تاریخي باستاني، هنري، فرهنگي، هاي نشانه بردن بين از و قدس به افراد

 به و فلسطيني هاي سرزمين بر حاکميت و استيال مستمر عمليات واقع در هااین تمام. شود اسالمي

 فرهنگي سازمان ترینبزرگ که« یونسکو سازمان».است آن سازي یهودي سرانجام و قدس ویژه

 بر تا است کرده صادر جهانيان براي بسياري هاي درخواست و ها بيانيه آید، مي شمار به جهان

 هاي نشانه بردن بين از طریق از اسرائيل توسط قدس سازي یهودي مانع و آورند فشار اسرائيل

 .شوند آن مسيحي و اسالمي

 

 جهان در را کسي اصالً  و عرب جهان یا و اسالم جهان توانسته ها درخواست و ها بيانيه نای آیا?     

 بدهد؟ تکاني

 است، کرده ایجاد غربي قدس در آمریکا جدید خانهسفارت خود حتي که تأسيساتي محل?    

 آن از دیگر بخشي و است بوده اسالمي موقوفات به متعلق آن استفاده مورد اراضي از بخشي

 مورد در یک هيچ از آنها اما. است بوده« طالب خاندان» مانند اسالمي هاي خاندان و ها نوادهخا

 .کنندنمي سئوال خودش هاي اندازي دست

 

 .است اشغال تحت و شده غصب شهر کل که داشت توجه باید البته?     

 اشغال: مانند شغالا دیگر انواع با اشغال این اما شده اشغال شهر تمام که است درست بله،?     

 است، ادیان تمام سمبل شهر این. هستيم سمبليک اشغال شاهد اینجا چون دارد، تفاوت لبنان

 . نمایند احراز خود براي را شهر این توانند نمي جداگانه طور به ادیان این از یک هيچ بنابراین

 مسئله مورد در. حقوقي موضوع و مذهبي موضوع دارد، قرار اساسي موضوع دو مقابل در قدس
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 عقب خواهان همه متحد ملل سازمان هاي قطعنامه و است شده اشغال شهري شهر، این حقوقي

 در اما حقوقي، بعد این. هستند قدس جمله از اشغالي اراضي از اسرائيلي نيروهاي خروج و نشيني

 براي این بنابراین. است مسيحيان حال عين در و مسلمانان براي سمبليک شهري قدس مذهبي، بعد

 مثال به دستيابي براي را شما امنيت من بگوید و بياید اسرائيل روزي که است معني آن به من

 مسيحيان مقدس امکان و بناها به رسيدن براي را مسيحيان امنيت یا کنم مي تامين اسالمي مساجد

 ،نيست مقدس اماکن به دستيابي مسئله قدس مشکل چون است مشکل یک این. کنم مي تامين

 .است شهر این اشغال مسئله

 

 یابند؟ استيال قدس بر باید که آورند دست به را استدالل این کجا از ها صهيونيست?     

 : که گوید مي« گورین بن»که کرد خالصه سخن این در را پاسخ توان مي?     

 بي ریکدیگ بدون سه این و ندارد وجود( سليمان معبد) هيکل بدون قدس و قدس بدون اسرائيل

 . هستند  معنا

 سيبري، اوگاندا،: مانند دیگر کشورهاي در اسرائيل تأسيس وقتي کنيم مي مالحظه بنابراین

 صهيونيسم جهاني سازمان چون کنند مي رد را آن شود مي مطرح جهان یهودیان براي اطریش

 فلسطين بر دليل همين به. است مذهبي عامل کشور یک  در یهود آوردن گرد راه تنها کرد مالحظه

 بر که جهت این از فقط خير دارند، دوست را فلسطين سرزمين که جهت آن از نه ورزیدند، اصرار

 رهبران اینکه با. است یهودیان براي مذهبي محرکي و انگيزه قدس چون یابند، استيال قدس

 جمع اهر تنها دریافتند آنها اما است، بوده المذهب و الئيک جنبشي خودجنبش، و صهيونيسم جنبش

 ایجاد کشور این در یهود دولت ساختند، مقرر دليل همين به است، قدس یهود، گردآوري و آوري

 این کنار در نيز بریتانيا استراتژیک منافع جمله از استراتژیک منافع که است حالي در این شود

 لسطينف تا شد باعث استراتژیک و مذهبي منافع شدن توام بنابراین گرفت، قرار مذهبي گرایش

 .شود صهيونيسم طرح قرباني

 

 وجود قدس سازي یهودي براي مسيحيان و مسلمان راندن بيرون از غير دیگري هاي نشانه آیا?    

 دارد؟

 اراضي، مصادره در. است انجام حال در ها زمينه همه در تمام قدرت با قدس سازي یهودي?     
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 خرید و قدس براي بسياري تبليغات متحده ایاالت در بدانيم وقتي غيره، و اراضي اجباري خرید

 آن تمام که شود مي آوري جمع دالر هاميليون ساالنه که معناست بدین این و شود مي آن اراضي

 آن پيرامون و درقدس ها شهرک ساخت همچنين و دارد اختصاص قدس در اراضي خرید به فقط

 ایجاد بنابراین. ندارند واهمه و ابا قدس سازي یهودي جهت اقدامي هيچ انجام از راه این در

 مسيحيان و مسلمانان راندن بيرون اش الزمه قدس در یهودیان اسکان و اراضي خرید و ها شهرک

 براي جمعه روز صبح مثالً. شود مي نيز مقدس اماکن به ورود شامل حتي موضوع این است، آن از

 تواند مي معنایي چه این شود، مي بسته هاراه مسجداالقصي به نمازگزاران ورود از جلوگيري

 که هم بار یک براي فلسطين سراسر از که هستم موظف فلسطيني یک عنوان به من مثالً. باشد داشته

 در مسلمانان آمدن گرد شاهد تا شود مي باعث این بخوانم، مسجداالقصي در را جماعت نماز شده

 از جلوگيري براي نيز آن گرفتن یا شناسایي کارت دادن عمليات ميان این در باشيم، مسجداالقصي

 مي نيز مسيحيان شامل حتي موضوع این. است آن اسالمي هویت سلب و مسجداالقصي در حضور

 در ها زمينه تمام در تمامتر هرچه قوت با قدس سازي یهودي عمليات گفت توان مي بنابراین شود،

 .است انجام حال

 

 دوره در دانيم، مي که طور همان چون چيست، اسالمي مدارس و مساجد از بسياري سرنوشت?    

 است؟ شده چه آنها سرنوشت اند، شده ساخته مدارس و مساجد مانند بسياري بناهاي اسالمي

 به کردند اشغال قدس در را هامغربي کوي هااسرائيلي وقتي 1867 سال در بناها این اکثر ?    

 یا املک خرید ساختند، یهودي و نمودند انویر و تخریب نيز را بناها این از بسياري آن همراه

 قدس در مهم بسيار مسئله. انجاميد اسالمي آثار و بناها سازي یهودي به همه غایبان امالک مصادره

 و قدس هویت از دفاع بگيرند؛ برعهده را قدس از دفاع مسئله باید قدس اهالي خود که است این

« مسجداالقصي از دفاع جمعيت» نام به گروهي داراي افرادي این مانده باقي آن از آنچه هر

 نگهباني و پاسداري و دفاع وظيفه روز شبانه ساعت 24 طول در که باشند مي  جواناني که هستند،

 این به وقت چه اینکه ندارند، اعتماد ها اسرائيلي به که زیرا. اند گرفته برعهده را مسجداالقصي از

 .کنند مي تخریب یا و ایندنم مي ناپاک را آن کنند، مي حمله مسجد

 

 دارند؟ آن روي بر را( سليمان معبد) هيکل ساختن قصد مسجداالقصي تخریب از پس البته?    



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 نکته اما. بسازند را هيکل مسجداالقصي هاي خرابه روي بر است قرار است، درست کامالً  بله?     

 با و مردمي و خودجوش تصور به آنها که است این مسجداالقصي از افراد این دفاع در مهم

 ندارد وجود سازماني یا مؤسسه هيچ و زنند مي کار این به دست خود هاي خانواده مالي حمایت

 جهان و است اسالم جهان سمبل مسجد این اینکه با. دهد قرار حمایت مورد مالي بعد از را آنها که

 جهان از ما. است نداده امانج آن از حمایت جهت اقدامي هيچ اما کند، مي افتخار آن به اسالم

 نگاهي اند نموده مسجداالقصي از دفاع وقف را خویش جان که افراد این به خواهيم مي اسالم

 .هستيم مدیون مسجداالقصي از دفاع خاطر به خداوند درگاه مقابل ما همه بنابراین. بيندازند

 

 اطالع و جمعي ارتباط هاي دستگاه چرا و چيست، رساني اطالع و تبليغات مورد در شما نظر?     

 دهند؟ نمي قرار پوشش تحت را قدس روزانه حوادث رساني

 و نرسد مردم به اطالعات که شود مي خالصه این در قدس سازي یهودي عمليات از بخشي?     

 به دست اسرائيلي خود و غربي خبري و اطالعاتي مراکز از بسياري مثالً. نکند تحریک را آنان

 حال در اسرائيلي بلدوزرهاي که حالي در زنند، مي مردم و ها دولت و رهاکشو سازي گمراه

 گذاري سرمایه که شناسم مي آمریکا در را کليساهایي شخصاً من. هستند قدس نابودي و تخریب

 یا و قدس مسيحي و اسالمي هاي نشانه تخریب دليل به اند، گرفته پس قدس در را خود هاي

 که شناسم مي را عربي کشورهاي بله کشور، نه و کشورها مانز همان در حایل، دیوار ساخت

 من بفرمایيد شما خوب. نمایند مي  دایر خویش کشور در را اسرائيلي بازرگاني و تجاري دفترهاي

 از و کليسا یک موضع از کنم، تفسير چگونه را برخورد دو این عرب یک و مسلمان یک عنوان به

 آن آمریکایي مسيحي کليساي که کرد تفيسر توان مي گونهچ را موضع این عربي کشور یک موضع

 .اند کرده سکوت اسالمي عربي کشورهاي که حالي در خيزد،برمي قدس از دفاع به گونه

 

 بينيد؟ مي چگونه را شهر این آینده قدس اشغال از سال پنج و سي گذشت از پس?    

 .پاخيزندبه باید هستند، قدس خواهان اگر آنها است، فایده بي صحبت?     

 

 چه باره این در اید، کرده اشاره قدس آزادسازي در مسيحيان نقش به خویش اخير کتاب در?    

 دارید؟ نظري



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 سوزي آتش که هنگامي و اند کرده اسالمي را قدس مسئله مسلمانان است، این امر واقعيت?    

 و اجالس اولين و دآمدن گردهم مسلمانان پيوست، وقوع به 1868 سال در مسجداالقصي

 طائف اجالس در آن از پس و ساختند منعقد مراکش در را مسلمان کشورهاي گردهمایي

 را استراتژي این گردید موظف اجالس ریاست و شد، وضع قدس آزادي براي اسالمي استراتژیي

 ديآزا استراتژي هستيم، 2115 سال در ما اکنون اما. کند ابالغ – حسن ملک – مراکش پادشاه به

 اسالمي کشورهاي سران اجالس تشکيل زمان از کجاست، در آن اجرایي هيئت کجاست، قدس

 هاي عهدنامه موجب به ما توانستيم مي اگر. بينيمنمي چيز هيچ است، آمده قدس سر بر چه تاکنون

 کنيم مي مالحظه راه این در چون اما بود خوب سازیم، فراهم را قدس آزادي موجبات المللي بين

 قدس آزادسازي براي مسيحي – اسالمي استراتژي یک باید بنابراین ایم، شده مواجه شکست با

 در آنچه هر و مذبور سازي یهودي با مبارزه به مسيحي هاي قطب جذب با وسيله بدان تا کنيم وضع

 .برویم پيوندد، مي وقوع به آن

 

 نمایند؟ ایفا قدس ازيآزادس در را مهمي نقش مسيحيان که داشت انتظار توان مي آیا?    

 قدس از که کنيم مي مطالعه را جهان کليساهاي مجمع یا« واتيکان» موضع ما مثالً  شک، بي?     

 جهان کليساهاي مجلس یا مجمع که موضعي بگویيم اگر نيست مبالغه این. دارند شائبه بي حمایت

 کشورهاي که است مواضعي از تر شایسته و بهتر بسيار کنند، مي اتخاذ قدس از حمایت در ژنو در

 با نباید چرا سازد، مي مطرح را سئوال این که است موضوعاتي موارد این. کنند مي اتخاذ اسالمي

 و راه بهترین توانند مي خاورميانه کليساهاي مجلس، این در باشيم، داشته همکاري مسيحيت جهان

 چرا دهيم، مي دست از را ناتامکا این چرا. باشد مسيحيت یا غرب جهان و ما ميان ارتباطي پل

  چرا کنيم، نمي باز آنها با را همکاري باب چرا گشایيم، نمي مسيحيان مقابل را عمل ميدان و عرصه

 به نيز آنها بسا چه کنند، نقش ایفاي قدس در مسلمانان و اعراب سان به نيز آنها گذاریم نمي

 .باشند سهيم قدس در اعراب و مسلمانان اندازه

 و شکست وضعيت و مرحله از انتقال دهيم انجام باید حاضر حال در که کاري ترین مهم بنابراین 

 و ها سازمان و مسيحيان همکاري با آن آزادسازي امکان مرحله به قدس آزادسازي در فروپاشي

 .است جهان کليساي مراکز

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 نشود؟ فلسطين شامل آزادي این اما شود، آزاد قدس که دارد وجود امکان این آیا?    

 سمبل قدس. است فلسطين همان منظورمان واقع در کنيم، مي صحبت قدس از ما وقتي خير،?     

 قدس بدون اسرائيل بودیم، دیده ها اسرائيلي سخنان در و گفتيم که طورهمان چون. است فلسطين

 کنونا سازیم، آزاد را فلسطين آن از پس و قدس توانيم مي ما. معناست بي اسرائيل بدون قدس و

 دادن راه این در گام اولين و درآیيم حرکت به المللي بين معادالت در تجدیدنظر با توانيم مي ما

 و هستند سهيم شهر این در نيز آنها اینکه است، مسيحيت جهان ما منظور که است دیگران به اهميت

 مي مالحظه معاصر تاریخ در. هستند درگير نيز آنها هستيم موضوع این درگير ما که اندازه همان به

 اساس و اصل با مخالفت آن، از پس و نمود اتخاذ 1849 سال از پيش تا واتيکان که را مواضعي کنيم

 و مواضع این اتخاذ در حساسي و مهم نقش عربي کليساهاي ميان این در که است، اسرائيل تأسيس

 – ها کاتوليک چه و ها سارتدوک چه -  کليساها این نيز حاضر حال در اند، داشته آنها گيري شکل

 بيشتر هرچه راه این در را آنها ما که است این ما وظيفه و دهند ادامه را نقش این توانندمي

 .سازیم توانمند

 

 سازي یهودي از جلوگيري براي را مسيحي – اسالمي – عربي اتحاد تشکيل توان مي چگونه?     

 کرد؟ تسهيل قدس

 نشان بردن بين از یا اراضي الحاق یا تخریب به که اعتراضي یا شکایت هر داند، مي اسرائيل ?    

 عمليات به اگر حتي است، شهر این سازي یهودي راه سر بر مانعي شود، مي درقدس اسالمي هاي

 و بوده محلي و بومي عمليات این بينيم مي کنيم، نگاه مسجداالقصي و قدس شهر از پاسداري

 خارجي حمایت هيچ از هستند، سالح بي افراد این اند، گرفته برعهده را مسئوليت این شهر ساکنان

 نيروهاي مقابل در وضعيت این با توانند مي وقت چه تا آنها مگر نيستند، برخوردار اسالمي و

 و ها سالح اقسام و انواع با ها آمریکایي سوي از که اسرائيلي نيروهاي کنند، ایستادگي اسرائيل

 از توان تمام با ها اسرائيلي که دهد مي نشان هاحمایت این. شوند مي حمایت مالي هاي کمک

 عمل و واقع امر مقابل در را غرب جهان و مسيحيان تا کنند مي استفاده خویش نفوذ و تبليغات

 در دارند، برمي گام قدم به قدم بلکه کنند، نمي هم عجله راه این در و دهند قرار شده انجام

 سراسر بلکه قدس، تنها نه کنيم، مي مالحظه روز یک که اینجاست. کنيم نمي کار هيچ ما که حالي

 .ایم نکرده کاري هيچ ما و شده یهودي فلسطين
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 است، اسرائيل با آمریکا همگامي و همکاري آن و اید کرده اشاره اي نکته به کتابتان در شما?    

 نه حتي و خواهند، مي کمک اروپا و آمریکا از عربي کشورهاي وقتي زمان همان در که حالي در

 به ها آمریکایي و ها اروپایي ها، فلسطيني به کمک براي بلکه فلسطين، یا قدس آزادسازي براي

 چيست؟ باره این در نظرتان کنند، مي پشت عربي کشورهاي

 که دشمني آورد، خویش دشمن به روي کسي که است ناتواني و عجز نوع بدترین از یکي این?     

 و کند او به روي حال این با باز و است زده سر او از مصایب تمام  و آورده سرش بر بسياري بالهاي

 یا« کاران محافظه» آمریکاست، دولت همين ما، بحث مورد زماني محدوده. بخواهد کمک او از

 برپایي و تأسيس طرح چون است، بيهوده آنها به آوردن روي بدانيم باید صهيونيست، مسيحيان

 اي صحنه و ميدان به تبدیل. دهد مي تشکيل را آنان مذهبي ایمان و اعتقادات زا بخشي اسرائيل

 حال در عرب و اسالم جهان در موجود مسئله ترینمهم. باشد مسيح ظهور دومين ساز زمينه که

 هاي سياست اتخاذ بر تأثيرگذار و مؤثر ایماني و مذهبي عوامل دانيم نمي که است این حاضر

 یا صرف سياسي مسئله یک صرفأ موضوع اینجا فلسطين، و قدس جمله از چيست، آمریکا خارجي

 که هنگامي و است مذهبي ایمان به مربوط مسئله این بلکه نيست، استراتژیک منافع به مربوط

 کنوني دولت اینکه ویژه به کرد، توان نمي کاري دیگر درآميزد، استراتژیک منافع با مذهبي ایمان

 داراي متحده ایاالت که است درست. دهد مي ترجيح استراتژیک منافع بر را مذهبي ایمان آمریکا

 بوده مذهبي ایمان است، بوده مهم آنچه منافع این از پيش اما است، منطقه در استراتژیک منافعي

 هيچ به را ها آمریکایي دیدگاه و موضع تا کنيم درک را موضوع این است، الزم دليل همين به تا

 برخورد واقعي صورتي به موضوع این با و دهيم تغيير توانيم نمي فلسطين و قدس قبال در عنوان

 .کنيم

 داد؟ تغيير را آمریکایي دیدگاه و موضع توان مي چگونه?    

 .داد تغيير توان نمي حاضر حال در آمریکا دیدگاه و موضع?    

 

 نيستند؟ برخوردار الزم فشار اهرم و نيرو از مسلمانان و اعراب که است این آن دليل آیا ?    

 باب گشودن زمان این در چيز ترینمهم و بهترین اما باشد، موضوع همين آنها از یکي شاید?     

 هستند عقيده و ایده این مخالف که است مذهبي و دیني مراکز و ها سازمان با گو و گفت و همکاري

 حال در ما. بکاهند هاآمریکایي انمي در عقيده این اهميت از و شوند فشار اهرم به تبدیل آنها تا
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 و مراکز آمریکا در که حالي در نداریم، آمریکا مذهبي مراکز و هاسازمان با همکاري هيچ حاضر

 صهيونيسم و سازي یهودي مخالف که دارند وجود شماري بي و بزرگ کليسایي هاي سازمان

 جري»و« رابرتسون پت»چون افرادي شخصيت در که هنگامي. هستند مفهوم و معنا این در مسيحي

 ساخت بر مستقيمأ آنها که کنيم مي مشاهده کنيم، مي مطالعه صهيونيست مسيحيان سایر و« فالویل

 دیگري مذهبي نيروهاي آنها کنار در اما گذارند مي تأثير هاسياست اتخاذ و تصميمات دهي شکل و

 دارند قرار« مسيح کليساهاي مجلس» و« آمریکا ملي کليساهاي مجلس» جمله از دارند، وجود نيز

 هاي دیدگاه حسب گذاري سياست روند این. دهند مي تشکيل صهيونيست مسيحيان مقابل سدي که

 که است جناحي یا گروه آن از پيروزي و خورد مي چشم به وفور به آمریکا در جناحي و گروهي

 تصميم بر فقط نه ها احجن این. سازد خود همراه را عمومي افکار بتواند و بياورد بيشتري فشار

 که حالي در گذارند،مي تاثير نيز هاایالت مجالس و دولت کنگره، هاي بندي جناح بر که ها گيري

 به ميدان که دیگر نيروي بنابراین. گيریم نمي درنظر را آنها عنوان هيچ به اعراب و مسلمانان ما

 فشار اهرم به توانند مي که ندهست مسيحي هاي صهيونيست مخالف نيروهاي همين است، باز رویش

 باب گشودن طریق از کنيم تجدیدنظر خویش کاري استراتژي در باید ما شوند، تبدیل قدرتمندي

 بلکه است، اسالمي صرفا اي مسئله اینکه به قدس مسئله نساختن محدود و ها جناح این با همکاري

 .اسالمي – مسيحي اي مسئله به آن تبدیل

 

 حاضر حال در صهيونيست مسيحيان و ها صهيونيست زیرا شود، مي پيچيده ئلهمس و بنابراین ?    

 چيست؟ شما نظر نمایند، نمي نظر صرف قدس از عنوان هيچ به که کنند مي عنوان

 و ایمان از نشيني عقب معناي به آنها کردن نظر صرف چون است، طبيعي کامالً این بله?     

 .است اسرائيل فروپاشي بالطبع و اسرائيل از حمایت عدم و اعتقاداتشان

 

 را مستقيمي رابطه صهيونيسم طرح حيات ادامه و  قدس از حمایت ميان شما آیا اساس براین ?    

 کنيد؟ مي مالحظه

 ادامه موجب که است نهفته امر این در اسرائيل براي قدس اهميت واقع در و است، درست بله،?     

 مذهبي مفهوم و قدس پيرامون اسالم جهان. است چنين نيز ما براي قدس و است رژیم این حيات

 خویش اعتقادي مبادي و اصول از توانند نمي نيز اسالم جهان بنابراین آیند، مي گردهم آن
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 دهند، انجام خواهند مي آنچه هر تا بسپارد ها اسرائيلي به را آنها و کند نظر صرف قدس پيرامون

 کنند، نمي فلسطين یا قدس به محدود را خود آنها بيفتد، ها اسرائيلي دست به اختيار اگر چون

 .شود مي خاورميانه منطقه تمام شامل بلکه نيست، فلسطين و قدس به محدود فقط صهيونيسم طرح

 را هيکل تا رسيده آن وقت اکنون که بود آمده 1892 سال در« هيکل کوه صداي» نشریه در?    

 دهند؟ انجام کاري چنين توانند مي آنها آیا شما  نظر به ساخت، دوباره

 موضوعي این و است گرفته صورت مسجداالقصي تخریب براي بسياري هاي تالش گفت، باید?     

 تالش این از یکي نيست، مخفي و سري موضوع و اند داشته اشاره آن به هااسرائيلي خود که است

 بمب با را مسجداالقصي اسرائيل نظامي هواپيماهاي بود قرار. است بوده  مسجداالقصي بمباران ها

 خرابي بود ممکن که نشد گذاشته اجرا مورد به جهت آن از طر این دهند، قرار هدف خویش هاي

 و اند، شده بنا مسجداالقصي پيرامون که یهودي مناطق به  شده افکنده هاي بمب و هاویراني و ها

 تخریب دیگر طرح. نشود گذاشته ااجر مورد به طرح این شد باعث موضوع همين و کند وارد ضربه

 با آن گذاري بمب و آن زیر در هایي حفاري ایجاد و هاکانال حفر و زمين زیر از مسجداالقصي

 که نشد گذاشته اجرا مورد به جهت آن از نيز طرح این اما شود، تخریب وسيله بدین تا بود دیناميت

 .شود خراب و آید وارد زیاني و ضرر« ندبه دیوار» به غرب سمت از داشت وجود این از ترس

 

 است؟ شده نظر صرف مسجداالقصي تخریب از گفت توان نمي آیا?    

 هيکل ساخت جهت نياز مورد مواد تمام حاضر حال در حتي زیرا دارد وجود تصميم این خير،?     

 فراهم

 .است شده تهيه نيز کنند خدمت هيکل این در باید که کاهناني ویژة لباس حتي شده، 

 

 نمي اتفاقي چنين کند مي فکر اسالم جهان اما هستند، کار این مهياي کامل طور به آنها یعني?     

 افتد؟

 به دست و کنيم اکتفا دعا به فقط که نيست کافي این اما نشود، حادث چيزي چنين که انشاءاهلل?     

 .باشيم( دفاع) آماده و مهيا نيزه با باید بلکه نزنيم کاري هيچ

 

 خداوند که کنم یادآوري را نکته این باید که حالي در. سماک محمد محترم استاد از تشکر با ?    
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 .روز آن اميد به گرداند، خواهم باز مسلمانان به دوباره را مسجداالقسي است، فرموده خود متعال

 

 :نوشت پي

 و شده حفر لتون مسجداالقصي زیر سطح از توجهي قابل هاي بخش در حاضر حال در هرچند.1

 .است یافته شدت تخریب احتمال

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  1- آخرالزمان و غرب:عنوان

  

 آخرالزمان،» دربارة را غرب مذهبي ادبيات و ادب در منتشر و حاکم نگرش و نگاه اول موضوع

 گاه و تاریخي کالمي، هايویژگي و دهدمي قرار مطالعه مورد« گرایيموعود و گرایيمنجي

 در که حالي در کندمي وگوجست غرب مذهبي سابقه و منابع ميان در را بحث این اجتماعي

مي را خود موضوع تاریخي و کالمي وجه از ترپررنگ سياسي و اجتماعي وجه و جنبه دوم موضوع

 . نماید

 شرایط و عصر در غرب رویکرد یعني دوم، وجه شده استوار آن بنياد و محور بر      بخش این آنچه

 .است رویکرد این پشت مخفي انگيزه و علت وجويجست و آخرالزمان مفهوم و موضوع به حاضر

 ظهور انتظار و آخرالزمان موضوع  به باور چه اگر

 بوده مسيحي غرب جمله از و جهان ملل عموم مذهبي و فرهنگي حيات الینفک جزء همواره منجي

 تأکيد نکته این بر نحوي به هابرداشت و ادبيات گوناگوني رغمعلي مذهبي مختلف هايمشرب و

 در خاص زماني و موقعيت در که باورند این بر و اندداشته نگه زنده خود ميان در را آن و داشته

 کرد، خواهد ظهور آلودگي و بحران و عسرت از انسان بخشي رهایي براي مردي آخرالزمان

 وگويگفت باب ميالدي بيستم قرن دوم نيمه از نهان و آشکار عوامل و حوادث از ايمجموعه ليکن

 و خاموش و مسکوت اما موجود ادبيات و آرا منابع، تا شد سبب و گشود را باره این در گسترده

 موضوع به بالنده و جدید رویکرد بروز موجب و بيابند حيات تجدید مختلف هايصورت در مهجور

 ساکنين) مسيحي غرب به منحصر و محدود رویکرد و توجه این. شوند گرایيمنجي و آخرالزمان
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 در را رویکرد و توجه این مصادیق و تجلي مختلف هايصورت به بلکه نبود( غربي اروپاي و امریکا

 .کرد مالحظه توانمي نيز اسالمي شرق جمله از و عالم نقاط اقصا

 تنها نه( طبيعت عرصة در و اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، سياسي،) وجهي چند و لفمخت تحوالت

 و آینده جهان و جهاني حکومت جهان، آینده تاریخ، پایان آخرالزمان،: چون مباحثي طرح مسبب

 :بروز موجب بلکه، شد موعود منجي از استقبال براي آمادگي ضرورت

 ،«ربغ سينماي» در عناوین این مخصوص ادبيات. 1 

  منجي، ظهور دربارة وگوگفت قصد به مذهبي تلویزیوني و رادیویي هايشبکه توسعه. 2

  آخرالزمان، به نگرش با مذهبي تبشيري و تبليغي هايفعاليت توسعه. 3

 غربي، سياستمداران سياسي ادبيات در مذهبي و آخرالزماني هايآموزه ظهور. 4

 باالخره؛ و

 جغرافياي در منتشر نحل و ملل عموم ميان در انتظار ادبيات و گرایيمنجي به گرایش موج بروز. 5

 .شد جهان خاکي

 و 61 هايدهه طي) را امریکا ویژه به و غرب در بنيادگرایي بروز موضوع که پژوهشگراني عموم

 در بنيادگرایي بروز و بسط نحوة به واقف خوبي به دهندمي قرار مطالعه مورد( بعد به ميالدي 71

 طي که جریاني. هستند غرب در سياسي حتي و اجتماعي هايفعاليت و عمومي هايرسانه ،سينما

 . شودمي بررسي و مطرح آن فراوان آمار و مصادیق مقاله همين

 صورت به- پرده پشت مستکبرین و -عام صورت به- غرب جدي و جدید رویکرد از نظرصرف

 ظهور بودن الوقوعقریب و آخرالزمان از وسيع وگويگفت شاهد امروزه موضوع، این به -خاص

 اسالمي، ایران در چنانکه هستيم نيز اسالمي شرق جمله از و ملل سایر ميان در آخرالزمان منجي

 فراواني آثار و شده باز موضوع این از وگوگفت باب گذشته ادوار تمامي از بيش اخير، سال ده طي

 وگو؟گفت همه این چرا اما است؛ شده منتشر نيز

 

 آخرالزمان از وگوگفت بسط در مؤثر عوامل

 ظهور کيفيت منجي، ظهور آخرالزمان، دربارة جانبه همه کنکاش و وگوگفت بسط در چند عواملي

 مباحث و موضوعات سایر با نسبت را آن امر، این بودن وجهي چند. است مؤثر آن پيامدهاي و

 . سازدمي متفاوت
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 عوامل سایر شاید. کرد غفلت نباید شده گشوده وقت و« ونديخدا مشيت» از عوامل، جملة ميان در

 وقتي که شيرازي حافظ جناب« بيدار دولت». است بخت همان وقت. اندشده حادث امر این تبع به

 ایجاد را موافق شرایط سازد،مي ممکن را هاممکن نا سازد،مي دور را موانع همه نماید،مي روي

 .کندمي اهيهمر مساعد را هاقلب و کندمي

 است ملل عموم ميان مشترک امر و است آدمي وجود ذاتي« انتظار» که داشت دور نظر از نباید 

 ضرورت و« آینده» متذکر و متوجه را انسان قوي محرکي عنوان به مکان و زمان ظرف از خارج که

 اقوام همه فرهنگي آثار ميان در را آن مختلف وجوه که روست همين از. سازدمي« کمال به نيل»

 و حوادث دیگر وقتي و پوشاندمي را آن خاکستري چون غفلت گاه ليکن کرد مالحظه توانمي

 براي را زیر عوامل موضوع این دربارة تذکر با. سازدمي نمایان سرخ اخگري چون را آن شرایطي

 :برشمرد توانمي غبار و گرد و خاکستر این رفتن کنار

 .مردم جمعي و فردي مناسبات در ستببن و بحران قد تمام ظهور. 1

 .گرایانههزاره اندیشة احياي و جدید هزارة به ورود. 2

 .گرایيمنجي و مذهب معنا، به غرب ساکنان گستردة رویکرد. 3

 .مختلف هايعرصه در ظهور عصر دربارة پيشينيان هايپيشگویي مصادیق ظهور. 4

 .سياسي -اجتماعي مطالعات در تاریخ پایان از وگوگفت. 5

 ... .و الهي مشيت. 6

 قرار بررسي مورد تدریج به عناوین این از یک هر. افزود توانمي مجموعه این به را دیگري عوامل

 این به و کرد پرسش« پایان از وگوگفت» خود از بایستمي وگوگفت هر از پيش اما گرفت خواهد

 کجاست؟ سؤال این منشأ و کند،مي پرسش ازپایان گونهاین انسان چرا که داد جواب سؤال

 

 بستبن و بحران قدتمام ظهور. 

 و پرسابقه متقدم، تاریخ، گسترة و زمين عرصة در انسان دراز سفر و سير پایان و سرانجام از پرسش

مي پرسش نيز« پایان و مقصد» از پرسدمي« مبدأ» از انسان که سان همان به. است بشر وجود ذاتي

 .کند

 شاعرانه ترجمة عبارت این. اندبوده ناگزیر سؤال این پاسخگوي نوعي به کدام هر ادیان و اساطير

 :دارد مولوي نزد زیبایي و
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 بود چه بهر آمدنم ام،آمده کجا از

 وطنم؟ ننمایي آخر روممي کجا به

 عرصة در انسان شد و آمد غایي سرانجام بر ناظر وجهي. است وجه دو بر ناظر پاسخ و پرسش این

 پاسخ به یابيدست ـ فردوسي ـ طوسي حکيم قول به که مُهر به سر و ناگشوده رازي. تاس زمين

 .است آخرت نشئه به نيل و دنيا نشئه از گذر به مشروط مناسب

 

 فـراز رفتـه آز در تـا همـه

 باز راز در این نشد وا کس به

 جاي آیدت بهتر مگر رفتن به

 سراي دیگر به گيريآرام چو

 و دارد هستي راز کشف پي در سر هماره که است آدمي قراربي روح از رخاستهب ذاتي پرسش این

 راز کاشف و جوینده عنوان به و سازدمي متمایز موجودات سایر از را او تمنا و جستجو همين

 بزرگ راز به نيل مصروف هماره معرفت اهل بزرگان و متفکران مجاهدة و تالش. نمایدمي معرفي

 .است هستي حقيقت و وجود از پرسش هستي،

 آخرین و حيات پایاني فصل خاک، عرصة در زندگي سرانجام متوجه پرسش این دوم، وجه در اما

 . است آخرت عالم به ورود از قبل( عمومي و شخصي وجه دو در) زمين در زیستن از مرحله

نحله» و نحوي به« آسماني مذاهب و ملل ادیان،» و نحوي به« اساطيري بينش» شد اشاره چنانکه

 یک هر چنانکه اندداشته هاپرسش این به پاسخگویي در سعي دیگر نحو به نيز« غيردیني فرق و ها

 .اندبرشمرده را آن هايویژگي و نموده ترسيم خود پيروان براي را« آینده» از« تصویري»

« انسان پرسش» به حقيقي پاسخ بر ناظر ـ اسالمي ویژه به ـ شرقي دیني و فرهنگي منابع امهات

 این به دین پاسخ شدن، و آمدن سرانجام باالخره و هستي راز هستي، حقيقت از پرسش. است

 .است« دنيا به رویکرد» و« انگاري نيست» ،«خودباوري» از پيراسته و عاري پرسش

 مملو ايزندگي به آلودگي از امان در و است« مرگ متذکر» که است انساني به متعلق پرسش این 

 جستن پي در بزرگ مجاهدتي در و دارد مرگ به نگاهي و قبرستان به رویي که او رفاه، و غفلت از

 . است رستگاري به نيل و راز کشف مرگ، با شدن رویارو براي راهي

 کالم از مستغني و شناسدمي« یشاء ما فعّال» را خود و است خودبنيادي مبتالي بشر که عصري در



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

مي انسان روي و سر از پرسش این از غفلت و گریز مقابل در و نيست خبري پرسش این از آسماني،

 قول به. افزایدمي« مرگ» از او غفلت گسترة بر نحوي به نيز گرفته را او پيرامون آنچه همه. بارد

 ،«1کندمي فراموش را گورستان آن در انسان که آلوديمرگ زندگي» فردید، احمد سيد استاد

 در. 2«انجامدمي بيماري و مرض به قدرت به معطوف ارادة ي،پرستلذت به منتهي زندگي این»

 از غافل و رفاه پي در انسان سازد،مي گرجلوه را« غرب تاریخ» تماميت که زندگي از نوع این

 . باطل در تمام وآمديرفت و ظاهرپرستي و ظاهر در تمام سيري. است مرگ

 تاریخ، و وضع این در: داردمي بر نيز رتشگفت واقعيتي از پرده فردید، استاد شگفت جمله این

 را سبقت گوي گوئيا. بگيرد را بورژوازي مرضناک و مرفه زندگي جاي خواهدمي نيز مستضعف

 .ربایندمي هم از همگان

 است، پندار و غفلت پرده دریدن حاصل که روح« نگراني» همة ،«کثيف زندگي» از نحوه این در

 ذکر و فکربي« عمل» و دنيا مصروف انسان همّ همة و. شودمي« نفساني خلجان و دغدغه» به مبدل

 . دنيا تملک و تصرف براي

 حاشيه و سایه در« غربي تاریخ» پررنگ سيطره غلبه، وقت در« شرقي انسان» و« شرق» که هيهات

 سر دینداري و شرق حقيقت از غفلت در. نيست شرق شناساي دیگر هم شرقي انسان. است رفته فرو

 اوالد و فراماسونرها و روشنفکران تبع به و است گذراده دنيامداري و مدرنيته و اهرف پي در

 سکوالریزه را جملگي کند؛مي ترجمه غربي ادبيات و ادب با را دیني معارف و هادریافت اسرائيل،

مي ارائه دین اولياي اقوال و دین از جهاني این صرفاً و دنيوي ايترجمه کند،مي دنيوي سازد،مي

 .کند غربي« مدنيت و فرهنگ» در سير خاطر آسودگي با تا دهد

 و نفساني معادل و تهي درون از را دیني مفاهيم جملة تام، غفلت در شرقي انسان وضعي چنين در

 دلخوش باطن بدون ظاهري به را خود آخر دست و پوشاند اصيل حقایق آن بر را غربي شيطاني

 .سازدمي

 به مبتال و مشغول غربي انسان کلي، امور دربارة تأمل و تفکر از غفلت بحس و تاریخ این اقتضاي به

 آغاز دنيا آباداني و زميني بهشت قدرت، به نيل براي را الینقطع و پيگير تالشي و شد جزئي امور

قدرت نزاع وضع، این تبع به و گرفت قرار او« توجه مرکز» در نفساني ميل این که آنجا تا. کرد

 جدال عصر» عنوان با را عصر این بتوان شاید و گرفت در زمين در تصرف و عالم غييرت براي طلبانه

 از ايمجموعه و کلکسيون قالب در مدرن عصر در که شناخت 3«هاایدئولوژي رقابت و



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 تغيير هواي و اندیشه در ـ دین و تفکر از منقطع و بریده ـ اجتماعي سياسي هايدستورالعمل

 و شرق در اخير سال دویست و ـ اروپا در رنسانس از پس و گذشته قرن نجپ طي. شدند ارائه جهان

 همه. است شده عالم عرشي و معنوي ساحت انکار به معطوف انسان همّ تمامي اسالمي هايسرزمين

 و اطمينان قابل چيز هيچ. است شده فراموش وحشتناک( relitivism) انگاري نسبيت یک در چيز

 .4ندارد وجود انسان نفساني اهواي و اراده جز یقيني

ایدئولوژي عنوان به جملگي دموکراسي، سوسيال و ليبراليسم ناسيوناليسم، فاشيسم، سوسياليسم،

 و سياسي هايدستورالعمل بارزترین آدم، و عالم از مداري انسان و اومانيستي تفسير بر مبتني هاي

 جملة. کردند مشغول خود به را کمفلو بشر متمادي هايسال و پيشنهاد را جدید قرون اجتماعي

 پرکشمکش ميدان و گذاردند ميدان در پاي جهان تغيير هدف با«مارکس» قول به هاایدئولوژي این

 .5کردند ایجاد را پرغوغایي و

 ليکن ساخت آزاد« دیني تعهد» از را انسان غربي، جدید تاریخ در هستي از معنوي حيثيت سلب

 نزاع و مدرنيته توسعه، سياست،» در وقفهبي اشتغال در تا ساخت او روزيِ را حيراني و سرگشتگي

 .بدهد دست از را خود وجود هايسرمایه و هستي همه« طلبانهقدرت پایانبي

 چهار در هاایدئولوژي جملة ارمغان که دریافت توانمي ایدئولوژي تاریخ در ساده ايمطالعه با

 قدرت براي پایانبي نزاع باالخره و مدرنيته شهوت ،توسعه براي تالش سياسي، بازي: ساده عبارت

 .شودمي خالصه بيشتر

( تيسمپراگما) زدگيعمل نوعي و« نظر» به اتکا بدون ،«عمل» به مداوم اشتغال معني به همه این

 .کرد سد انسان براي را دین و تفکر طریق از معرفت و آگاهي هرگونه طریق که بود وقفهبي

 را جان آرامش همه تکنولوژي، و تکنيک به یابيدست رغمعلي انسان که است جهت همين به شاید

 تاریخ در عمل. نيست« انفعال» و عمليبي تأکيد و تأیيد بر ناظر سخن این. است داده دست از

 عمل، این. نيست لفظ اصيل معني به فلسفه حتي و دین حکمت، هيچ بر ناظر غربي، زدهبحران

 ظهور عين( حکمت و دین غاصب) ایدئولوژي یعني فلسفي تفکر از ايسایه و صورتي به متکي

 به« مدینه سياست» فالسفه، ميان از متقدمين ميان در و کهن دوران از ورنه. است نفس امارگي

 معامالت و مناسبات تنظيم و ملکي امور در تدبير امر نظري حکمت بر تکيه با«عملي حکمت» عنوان

 اعمال تمامي به نظر و عمل ميان تمام پيوستگي و همراهي واقع در. تاس بوده دارعهده را مردم

 نتيجه در و آمادگي بروز و ظهور از مانع و بخشيدمي حکيمانه و متعالي سوي و سمت و معني
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 . شدمي مناسبات بحران و اغتشاش

 به متکي معاصر، تاریخ در عمل سست و نفساني ضعيف، پشتوانة و نامهنظام عنوان به« ایدئولوژي»

 به. پویدنمي ميمون سرانجامي و روشن دیاري به ره ،عمل این رو، این از. است خودبنيادي

 گاهتکيه. باشد« طاعت» با مترادف که نيست الهي عظام انبياي و 6(ع)علي عمل عمل، این عبارتي

 جليت منظر، همين از و است معرفت و دیانت دیني معارف حوزه در ـ بندگي و اطاعتـ  عمل

 . شودمي« حق به معطوف ارادة» و« عبودیت» ظهور به منجر جزئي، و فردي عمل در بندگي

 خودبنيادي و انانيت عين دیانت، از بریده ایدئولوژي به متکي عمل ،7هستي الیتغير سنت حسب

 9.آن محتوم و قطعي نتيجة بحران و است

 ،«قدرت به معطوف ارادة» آن، مبدع و عنوان از نظرصرف و نحو هر به ایدئولوژي محتوم حاصل 

 دموکراسي کاپيتال یا و موسوليني یا و کند ظهور هيتلر در خواه. است ورزي استکبار و امپریاليسم

 .امریکایي

 

 تحوالت در مؤثر عوامل

  شروع و غرب اجتماعي

 :جدید تاریخ

 صليبي هايجنگ •

 اندلس فتح •

 امریکا قاره کشف •

 1482ـ  1517

 :نتيجه

 یونان فلسفي کهن منابعءاحيا•

 پيشرفت تجربه مشاهده •

 مسلمين   

 بوژروازي گيريشکل •

  تغيير براي انگيزه ایجاد •

 :نتيجه
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 1411ـ1711 رنسانس عقلي جنبش •

 1468ـ1517 امانيسم جنبش •

 1517ـ1564 پروتستانتيزم •

 1711ـ1811 روشنگري •

 1799ـ1915 فرانسه انقالب •

 :نتيجه

 جدید رفتيمع نظام تولد •

 ليبراليسم و غربي فرهنگ بسط •

 امریکا گيريشکل •

  استعمارگري شروع •

 جدید علوم و متدولوژي غلبه •

 غربي تمدن گيريشکل •

 

 انفعال و آشوب ریختگي، درهم و است«بستبن و تزاحم» محصول و حاصل بحران گمانبي

 شدن تبدیل و تفریط و افراط طریق در مشي و اعتدال از خروج. آن ناگزیر و طبيعي محصول

 را بحران و بستبن تزاحم، خود با و خود در مردم عمومي مشي به« خودبنيادي و خودکامگي»

 .داشت خواهد

 ليکن گرفته را بشر ابناي گریبان تزاحم و بحران نحوي مختلف شرایط حسب ايدوره هر در اگرچه

 و بحران قد تمام ظهور متذکر را ما انيزم ویژة مقطع یک در آن بودن چندوجهي و بحران انباشت

 .است ساخته بستبن

 عالم و عالم غيب از غافل و وحي از بریده انسان خودبنيادي و خودکامگي گرچه این از پيش تا

 تکنولوژي و جدید علوم دستاوردهاي برابر در شيفتگي اما ساختمي رو به رو« مسایلي» با را غيبي

مي وگوگفت آن از ما که شرایطي در ليکن بخواهد، دستاوردها همان از را مسئله حل تا بود باعث

 انسان تمامي به شودمي تصور که ايگونه به شده، بحران با درگير خود نيز مسئله کنندة حل کنيم

 در را بحران این مختلف هايصورت اما. است شده تبدیل خود دست مخلوق چونبي عبد و برده به

 و ژرفا فراگيري، گفت بتوان شاید و. کرد مالحظه توانمي مدنيت و فرهنگي نظري، وجوه
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 یا« بحران در تاریخ» بارز، هاينشانه حاضر عصر در جاري و مستولي بحران بودن چندوجهي

 .دانست« غربي تاریخ در بحران»

 

 ایدئولوژیک بحران

 گرفته، خود در را انسان مادي و فرهنگي حيات که بحران مختلف هايصورت مطالعه و بررسي در

 مادي هايصورت در بحران چه،. امداشته مقدم را« ایدئولوژي بستبن یا بحران» از وگوگفت

 .است حاکميت عرصة در بحران مرهون مدنيت تباهي و حيات

 و فرهنگ تفکر،» ساحت سه طولي ارتباط و نسبت دليل به که ورزید غفلت تواننمي نکته این از

 اقوام، که سان همان به دارد پي در را تمدن عرصة در بحران رهنگي،ف عرصة در بحران ،«تمدن

 نظري نظام و تفکر عرصة و ساحت در شوند، گسست و بحران مبتالي فرهنگي حيث از آنکه از قبل

 .شوندمي بحران دچار

 قبل احيا، و اصالحات. دارد وجود نيز انقالب و احياگري و اصالحات انجام در نسبت و ارتباط این

 و فرهنگي اصالحات گرو در شود، آغاز مادي معامالت و مناسبات و تمدن عرصة از آنکه زا

 و اغتشاش اختالط، حجم بر اينسخه هر ارائه و عملي هر انجام ورنه است ساحت این در احياگري

 شرط را گذشته تاریخي هايصورت از برداريکپيه که اقوامي. افزایدمي بحران گسترة باالخره

 .زنندمي گام تزاحم و ازدحام و بحران طریق در همواره شناسندمي حيات تجدید رايب کافي

 تا بود موجب سکوالریزم، گسترش و دین از ید خلع. م16 و 15 قرون غربي، جدید تاریخ بدو در

 دخالتبي را گرایيتجربه در کمي عقل از حاصله هايدریافت بنيادي، خود طریق در مشي با بشر

 از. بشناسد کافي منديبهره و عدالت امنيت، کمال، به دستيابي براي وحياني، و آسماني حجت

 سياست دیگر عبارت به ـ« سياسي اجتماعي، مناسبات» تنظيم براي نيز هادریافت همين به رو این

 اوليه مشرب و منبع ها،نامهميثاق و اجتماعي قراردادهاي جا، همين از. کردند بسنده ـ مدینه

عهده« ایدئولوژي» مختلف هايگونه آن، از پس و وضع این تبع به شدند مناسبات تدوین و تنظيم

پروژه پيشنهاد با چندي براي هریک و شدند اجتماعي و سياسي مناسبات تنظيم و مدینه سياست دار

 خود دنبال به امنيت و برخورداري،عدالت از ايگونه به دستيابي اميد به را انساني جماعت اي

 .دکشيدن

 از ايمجموعه مجراي از را« خير» فيلسوفان، برخي و روشنفکران تبع به غربي انسان حقيقت، در
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. نبود پندار جز کرد،مي یاد« خير» عنوان به آن از آنچه که حالي در کرد جستجو هاایدئولوژي

 و نقصان علت به انسان، ذهني تراوشات و جسمي توانایي جملة هستي، الیتغير سنت حسب چه،

 هستي نهان و آشکار وجوه کشف و وجود ساحات همه درک از ناتوان خاص حدود ضعف در اسارت

 .نداشت را انسان فرهنگي و مادي نيازهاي عموم برآوردن بالقوه امکان و بود

 زیرساخت مثابة به تنها را ایدئولوژي فلسفي، بنيادهاي به توجه دليل به پژوهشگران برخي چه اگر

 را ليبراليسم و شناسندمي کمونيسم و فاشيسم نازیسم، رویکرد بر مبتني اجتماعي سياسي، هاينظام

 خود در و خود با« فلسفي نگاه و ارزشي نظام» نوعي که نامبرده هايایدئولوژي جغرافياي از

 شدن سپري با ـ غربي تاریخ ـ جدید دوران در که داشت توجه باید ليکن شناسندمي منفک دارند

 که گذارد ميداني در قدم غرب، ميالدي، پانزدهم قرن نيمه در« رنسانس» روعش و وسطي قرون

 سياسي مناسبات تنظيم براي بشري خودبنياد نظام» مثابة به ایدئولوژي از مستغني گاههيچ

 چنانکه است نبوده« بشري ساخته خود قوانين بر مبتني روابط اصالح و آینده به نگاه اجتماعي،

شکل زمينة ميالدي، شانزدهم قرن اول نيمه در ـ پروتستانتيزم ـ« ینيد اصالح نهضت» واسپس

 گذار با غربي بشر. آمد فراهم اندیشيدن شيوة تغيير هدف با« .م 19 قرن روشنگري» جریان گيري

 تحليلي، اندیشه که عصري. بود رسيده روشنگري عصر به پروتستانيزم و امانيسم رنسانس، منازل از

 9.گذارد( دیني و) اياسطوره اندیشه جاي به را انتقادي

. م19 قرن روشنگري شالودة که فشارندمي پاي اصل این بر روشنگري، منتقدان و مدافعان جملة

 8.است جهاني این ایدئولوژي روشنگري اساساً و است جهاني این بينش

 خالص ینيد ثابت اصول دست از را خود دیني، تعيينات در تردید و جدل و نقد مدد به روشنگري،

 کليسا و معبد هايویرانه بر خودبنياد خرد و عقل مدد به را خود مفروض و مطلوب جهان تا کرد

 11.بسازد

 فلسفة خود با و خود در رو این از و بود استوار آدمي نفس مجادلة و جدل شالودة بر بنا این

 .داشت را« دائمي تغيير و تجربه»

 بررسي براي که ايمقدمه در غرب ليبراليسم سقوط و رظهو کتاب نویسنده ،«بالستر آر آنتوني»

 :نویسدمي آورده ليبراليسم فلسفي مباني

 تقسيم« گراتجربه» و ا«گرعقل» گروه دو به هجدهم و هفدهم قرن فالسفة فلسفي، متون بيشتر در

 و الک بز،ها وبيکن، اند،گرفته لقب گراعقل نينسالیپ و اسپينوزا دکارت، منوال این بر. اندشده
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 دنياي در. اندشده قلمداد انگليسي عمدتاً  ايتجربه سنت حافظان و بنيانگذاران هيوم، بعدها

 11.شودمي مطالعه آثارشان و مانده محفوظ گرایانتجربه حرمت امروز به تا انگلوساکسون

 گرایش دو این ميان هايتفاوت. است ليبراليسم تاریخ از بخشي خود گرایي،تجربه آکادميک مباني

 دو این مشترک فصل کنوني، منظور براي گرچه. است اهميت واجد ليبراليسم براي خود نوبة به نيز

 مبناي عنوان به فردي تجربة بر تأکيد مشترک، فصل این: دارد اهميت آنها هايتفاوت از بيش سنت

 از استغناي) رفتمع مبناي مثابة به فرد حسي تجربة گرفتن نظر در( بنيادي خود) است یقين و علم

 .کرد آغاز خرد از نيز دکارت. دهدمي تشکيل را الک گرایيتجربه هستة ،(وحي

 اصالت توسط خدایي هايارزش جایگاه تصرف قانون، به دین تبدیل حق، جاي به انسان جانشيني

 رکن چهار ،(گرایيلذت جویي،لذت) 12هدونيسم اخالق به مذهب تبدیل باالخره و ترقي و سود

 تاریخ» یا« جدید عصر» عنوان با آن از که دادند تشکيل را عصري تمدني آن از پس و نگيفره

 .است آمده گرفتار بحران در تمامي به اینک که تاریخي کنيم،مي یاد« غرب جدید

 

 :ها نوشتپي

 .271ـ  271 صص منظر، نشر و چاپ ، آخرالزمان فتوحات و فرهي دیدار احمد، قردید،. 2و1

 اغتشاش اخيرنوعي هايسال در« ایدئولوژي» واژة ناقص ترجمة دنبال به که است کرذ شایان. 3

 .است بوده سبب را دیني و فلسفي مفاهيم و معاني بسيار فهم در

 به« دوتراسي دوستوت» نام به فرانسوي پوزیتویست یک توسط« ایدئولوژي» واژة بار اولين براي

روش با هااندیشه و افکار تجربي بررسي علم» واژه این از مراد و. گردید ابداع ميالدي 1786 سال

 هايداده و اطالعات که است مبتني ایده این بر گرایيتجربه« .بود( امپریسم) گرایيتجربه هاي

 کتاب در. م1946 سال در مارکس کارل. روندمي شمار به معرفت و« شناخت» مبناي به حسي

 آدمي فهم از را امور حقيقت که باطل و کاذب اورهايب» مترادف را واژه این آلماني ایدئولوژي

 . گرفت کار به کنندمي پنهان

 مشمول که افکار و آرا از منسجمي نظام مترادف را ایدئولوژي معاصر، سياسي شناسانجامعه

 دانندمي تجدد عصر محصول را ایدئولوژي معاصر، سياسي و اخالقي شناختي، هستي گسترة

( 5ص انتشار، سهامي شرکت اسدي، علي ترجمه) چيست ایدئولوژي کتاب رد« ژان بشلر،» چنانکه

 .کندمي تعریف فرهنگ شدن دنيوي فراگرد و تجدد عصر محصول اساساً را ایدئولوژي
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 .کنندمي« دیني تفکر» بر حمل را ایدئولوژي سياسي، ادبيات در ایران، در امروزه

 .471ص ـ همان. 4

 .  ایدئولوژي و سياست زرشناس،شهریار،فلسفه،. 5

مي شروع« بينيجهان» شدن تمام با ایدئولوژي غرب در است، غلط ایدئولوژي گویمنمي من. 6

 بگویيم یعني. است طالبابيعلي عمل گفت تواننمي که عملي اما است عمل در ایدئولوژي و شود

 .آخرالزمان فتوحات و فرهي دیدار علي؛ ایدئولوژي

 قرن اولية هايسال از غربي سياسي و اجتماعي مناسبات صحنه از دین غيبت و عزلت سير. 7

 و دیني اصالح نهضت امانيسم، رنسانس،: چون مهمي عطف نقاط نهادن سر پشت با ميالدي پانزدهم

 با هجدهم قرن در و نوردید در را مادي و فرهنگي حيات مختلف ساحات و شروع فرانسه انقالب

 .دیدگر آشکار تمامي به« روشنگري» غلبة

 را کليسا دخالت. م1795 انقالب دنبال به فرانسه ملي کنوانسيون رسمي طور به. م 1784 سال در

 رسيد حداقل به کليسا دخالت قانون، آن دنبال به. م1815 سال در و ساخت ممنوع سياسي امور در

 .افکند سایه اجتماعي نهادهاي عموم بر سکوالر نظام و

 .27ص موقن، یداهلل ترجمه ري،روشنگ فلسفة ارنست، کاسيرز،. 9

 .28ص ـ همان. 8

 .18صـ  همان. 11

 .181ص مرکز، نشر غرب، ليبراليسم سقوط و ظهور آربالستر، آنتوني. 11

 .لذت اصالت مذهب. گرایيلذت hedonism ـ هدونيسم. 12

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  کاباال حقيقي داستان:عنوان

  

  

 از اسرائيلبني خروج نحوه تشریح به کتاب این در. باشدمي تورات کتاب دومين عنوان خروج سفر

. است شده پرداخته فرعون ستم و ظلم از آنان رهایي و( ع)موسي حضرت حمایت تحت مصر

 مشاهده با اما دادنمي رضایت آنها آزادي به و بود نموده بردگي به وادار را اسرائيلبني فرعون
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 رفتار تغيير اندک اندک شد،مي نازل قومش سر بر که بالیایي و( ع)موسي دست به الهي معجزات

 به فرعون سپس. کردند مهاجرت رمص از و شدند جمع هم گرد شبي اسرائيلبني ترتيب این به. داد

 .کرد حفظ را آنها( ع)موسي طریق از دیگري معجزات وسيله به خداوند اما کرد حمله آنها

 به وحي از بعد تورات متن چون پذیریم،مي مصر از یهودیان مهاجرت درباره را قرآن شرح ما

 کتاب پنج در که است يبسيار تناقضات مدعا این بر استناد ترینمهم. شد تحریف دچار( ع)موسي

 با تثنيه سفر کتاب. دارد وجود تثنيه سفر و اعداد سفر الویان، سفر خروج، سفر پيدایش، سفر: تورات

 از پس مذکور بخش اینکه بر است مسلمي گواه این و یابدمي پایان( ع)موسي تدفين و مرگ شرح

 .است شده اضافه کتاب به حضرت آن مرگ

 قوم، این به مربوط هايداستان دیگر در و مصر از اسرائيل بني رتمهاج شرح دربارة قرآن، در

 و هاحکمت خداوند این بر عالوه و گردیده بيان دقيق طور به داستان. ندارد وجود تناقضي اندک

بي هايدرس به آنها دقيق بررسي با دليل همين به. نمایدمي آشکار آن خالل در بسياري اسرار

 .خوریمبرمي شماري

 

 طالیي الهگوس

 طغيانشان مصر، از اسرائيلبني مهاجرت به مربوط حقایق ترینمهم از است آمده قرآن در چنانچه

 ستم بار زیر از خدا کمک به قبالً  که حالي در نمود؛مي وحي آنها به خدا که است مذهبي عليه

 گفتمي سخن آن از( ع)موسي که توحيدي درک به قادر اسرائيلبني. بودند یافته رهایي فرعون

مي توضيح اینجا در را گرایش این قرآن. یافتندمي گرایش پرستيبت سمت به دمادم و نبودند

 :دهد

 پرستش مشغول که برخوردند قومي به راهشان سر در آنها. دادیم عبور دریا از را اسرائيلبني ما و

 ما براي هم تو دارند، دخو براي خدایاني اینها که همچنان! موسي اي»: گفتند بودند؛ خود هايبت

 معجزات و الطاف که) هستيد نادان مردمي شما که الحق»: گفت موسي« .کن معين خدایاني

 نيز اعمالشان و هستند نابودي به محکوم( پرستبت) مردم این« .(گيریدمي نادیده را یکتا خداوند

 1.است باطل

( ع)موسي که زماني و دادند دامها خود انحرافات به( ع)موسي هشدارهاي وجود با اسرائيل بني

 نام به مردي. گردید آشکار گرایش این رود، باال سينا کوه از تنهایي به تا کرد ترک را آنها
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بني تمایل خاکستر زیر آتش وي. آمد بيرون خفا از( ع)موسي غيبت از استفاده سوء با« سامري»

 را آن و بسازند گوسفندي مجسمه تا دکر متقاعد را آنها و ساخت ورشعله را پرستيبت به اسرائيل

 : کنند پرستش

 آیا»: گفت قومش به کنانسرزنش و بازگشت خود قوم سوي به غمگين و خشمگين موسي

 شما که) شد طوالني آنچنان وعده این تحقق آیا و بود؟ نداده نيکو وعده شما به آفریدگارتان

 من با را خودتان وعدة لذا و شود ازلن شما بر آفریدگارتان غضب خواستيدمي یا( کردید طغيان

 گذاشتيد؟ پا زیر

 به فرعونيان از که را آالتيزینت بلکه. نکردیم عهدشکني خودمان اختيار و ميل به ما»: گفتند آنها

 آتش کوره در را آنها سامري رأي و پيشنهاد به گونه این و ساختيم دور خود از بودیم گرفته عاریت

 هم گوساله صداي که ساخت را گوساله یک مجسمة شده ذوب طالهاي آن از سامري و« .افکندیم

 را خود عهد موسي و است موسي خداي و شما خداي این»: گفت مردم به و شدمي شنيده آن از

 2(.«است دیگري خداي دنبال طور کوه در و) کرد فراموش

 ميل این منبع داشتند؟ آنها پرستش و هابت برافراشتن به پایداري گرایش چنين اسرائيلبني چرا

 رفتار بر دست ناگهان به نداشته، اعتقاد پرستيبت به هرگز قبالً که ايجامعه است واضح بود؟ چه

 در طبيعي ميل پرستيبت که کساني تنها. زندنمي آن پرستش و بت ساختن چون معنایيبي و پوچ

 .آورند ایمان آن به است ممکن است درونشان

 ایمان واحد خداي به ـ( ع)ابراهيم ـ جدشان زمان از که بودند مردمي يلاسرائبني حال این با

ـ ( ع)ابراهيم نوه ـ( ع)یعقوب فرزندان به بار اولين« اسرائيل پسران» یا« اسرائيل» نام. داشتند

 که توحيدي ایمان از( یهودیان) اسرائيلبني. شد داده تعميم یهودیان همه به بعدها و گردید اطالق

 با آنها. کردندمي حفاظت بودند، برده ارث به( ع)یعقوب و اسحاق ابراهيم،: خویش اجداد از

 ایمان از مدید هايمدت زیستند،مي پرستبت مصریان ميان در اینکه با و رفتند مصر به( ع)یوسف

 بر( ع)موسي که زماني در آنان که آیدبرمي چنين قرآن هايداستان از. نمودند محافظت خویش

 اسرائيلبني که است این کرد توانمي که تفسيري تنها. بودند واحد خداي به مؤمن کرد ظهور آنها

 آنها ميان در که کافري مردم تأثير تحت بودند، وابسته بسيار خود توحيدي ایمان به آنکه وجود با

 با خود وحياني مذهب ساختن جایگزین و آنها از تقليد به شروع و گرفتند قرار کردندمي زندگي

 .نمودند بيگانه اقوام پرستيبت
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 باستان مصر به متعلق اسرائيل،بني بر تأثيرگذار کافر قوم که بریممي پي تاریخي اسناد به نگاه با

 غيبت زمان در اسرائيلبني که طالیي گوسالة که است این گيرينتيجه این بر ما مهم گواه. بود

بت ،(Aphis)« افيس» و( Hathor)« ثرها» از عيني نسخه حقيقت در کردند، عبادت( ع)موسي

 خود کتاب در آفتاب زیر طوالني زمان کتاب مسيحي نویسنده ،«رایفد ریچارد». بود مصریان هاي

 :نویسدمي

 یک تنها خدایان این پرستش. بودند خورشيدپرستي نماد ماده، و نر گاو خدایان افيس، و هاثر

 اثبات کامالً  مدرک سينا کوه طالیي گوساله. شدبامي مصر خورشيدپرستي طوالني تاریخ از مرحله

 3.است بوده مربوط خورشيدپرستي به شده ذکر ضيافت که است موضوع این شده

 مردم با رویارویي نتيجة در. داد روي متفاوتي مراحل در اسرائيلبني به مصر پرستيبت نفوذ

 آنچه شد، بيان باال آیة در هک طور همان و گشت ظاهر رافضي عقاید به ميل که نکشيد طولي کامر،

 : گفتند خود پيامبر به آنها

 را خدا ما تا. کن معين خدایاني ما براي هم تو دارند، خود براي خدایاني همچنانکه! موسي اي

 4.کنيمنمي باور را تو هايحرف نبينيم خود چشم به آشکارا

 همانند درست داشتند؛ گرایش باشد دیدن قابل که مادي موجودي پرستش به که کندمي آشکار

 .پرستيدندمي مصریان آنچه

 با ارتباط در را خاصي بينش و است بااهميت بسيار باستان مصر پرستيبت به اسرائيلبني گرایش

 موضوع دو این به دقت به که زماني. آوردمي فراهم ما براي کاباال مبادي و تورات متن تحریف

 .دارد وجود گرامادي فلسفة باستان، مصر پرستيبت أمنش سر در که دید خواهيم کنيم،مي توجه

 

 کاباال تا باستان مصر از

 در آنچه از هایيبت شبه ساختن به شروع بود حيات قيد در هنوز( ع)موسي که زماني اسرائيلبني

 برگشتن از ترسي دیگر( ع)موسي مرگ از پس و پرداختند آنها عبادت به و کردند بودند دیده مصر

 بعضي لذا داد، تعميم یهودیان همه به تواننمي را موضوع این مسلماً. نداشتند انحرافات و دین از

 جادوگران)« مصر کاهنان» عقاید آنان واقع در. شدند پذیرا را باستان مصر پرستيبت آنان از

 کنار را خود ایمان و دادند ادامه دادمي تشکيل را زمان آن اجتماعي عقاید بنياد که را( فرعون

 کاباال ساختار. داشت نام« کاباال» گردید آشنا آن با باستان مصر از یهود که عقایدي. گذاردند
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جالب. دادمي تشکيل جادوگري را آن اساس و بود دروني و سري مصر، کاهنان نظام مانند درست

 باشدمي متفاوت کامالً  است، موجود تورات در آنچه با آفرینش دربارة کاباال توضيح که است توجه

 مورات». دارد عقيده ماده ابدي وجود به و بوده باستان مصر عقاید بر مبتني و گرامادي تفسيري و

 :گویدمي باره این در ترک فراماسون« جن از

 دربارة اينظریه تورات بخش ترینمهم. آمد وجود به تورات از قبل هاسال کاباال که پيداست

 بر. باشدمي متفاوت بسيار توحيدي مذاهب آفرینش نداستا با تئوري این. است جهان پيدایش

ویژگي با« مدار» یا« دایره» معناي به و« سفيراث» نام به چيزهایي آفرینش آغاز در کاباال اساس

 شمسي منظومة نمایانگر اول تاي ده. بود تا 32 آنها تعداد. آمدند وجود به غيرمادي و مادي هاي

 اعتقادي اصول به که دهدمي نشان کاباال مشخصه این فضا گانستار انبوه نمایانگر بقيه و بودند

 و مرموز مذاهب با بيشتر و دارد فاصله بسيار یهود مذهب از کاباال بنابراین... . است مربوط نجومي

 5.است مرتبط شرق کهن

 استوار جادوگري بر که باستان مصر به مربوط گرايمادي و سري عقایدي پذیرش با یهودیان

 را پرستانبت دیگر سحرآميز آداب و شعائر ایشان. نمودند پوشيچشم تورات احکام از بودند،

. بود مغایر تورات با اما شد، مبدل یهودیت در پنهاني تعاليمي به کاباال نتيجه در و شدند پذیرا

 :نویسدمي ویرانگر هايجنبش و مخفي جوامع کتاب انگليسي نویسنده« وبستر اچ، نستا،»

. کردندمي اجرا اسرائيل بني توسط فلسطين اشغال از قبل کنعانيان شناسيممي ما که را جادوگري

نفرین و لعن وجود با یهودیان. داشتند را خود گویانغيب و بينانطالع نيز یونان و هندوستان مصر،

 این گرفتار هشدارها، گرفتن نادیده با دارد وجود جادوگري عليه( ع)موسي قانون در که هایي

 از که جادوگري عقاید با بودند برده ارث به که را مقدسي سنت خود تدبير با و شدند مسري ماريبي

 مجوسيان فلسفة از یهودي کاباالي فکري جنبة همزمان ساختند مجروح گرفتند، وام اقوام دیگر

 ما آنچه گویندمي که کاباالها ضد مباحث پس. شد گرفته نئوفيثاغورثيان و نئوافالطونيان ایران،

 6.است پذیر توجيه نيست یهودي صددرصد دانيممي کاباال از امروز

 اسرائيلبني گویدمي خداوند. کندمي اشاره موضوع این به که دارد وجود ايآیه قرآن در

 گرفتند؛ خویش مذهب از خارج منابعي از را شيطاني و جادوگري هايآیين و تشریفات

 دادندمي یاد و خواندندمي مردم براي سليمان عصر در ينشياط که جادوگري امداد و کار از یهود

 و سحر به هرگز سليمان( گرفتندمي کار به خود مقاصد پيشبرد براي را آنها و) کردندمي پيروي
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 نيز) و دادندمي تعليم جادوگري و سحر را مردم و ورزیدندمي کفر شياطين ليکن نشد، آلوده کفر

 آن. )کردندمي پيروي شد، نازل« ماروت» و« هاروت» هاينام به بلبا فرشته دو بر آنچه از( یهود

 هيچ به و.( دادندمي یاد مردم به را ساحران کار شيوة ناچار سحر، کردن باطل طریق از فرشته دو

 کافر هستيم، شما آزمایش وسيلة ما»: گفتندمي او به قبالً  اینکه مگر دادندنمي یاد چيزي کس

 جادوگري از چيزهایي فرشته دو آن از مردم ولي« .نکنيد ناصواب استفادة ماتتعلي این از و نشوید

( فرشتگان نصایح رغم علي) آنها. بيفکنند جدایي شوهر و زن ميان توانستندمي که آموختند مي

 خواست و اذن به جز ولي داشت ضرر آنها براي سود جاي به که آموختندمي را هایيدرس همان

 جادو متاع خریدار کس هر که دانستندمي خود آنها و بزنند ضرري هاآدم به دتوانستننمي خداوند

 را خود( آیندة) که بهایي بود بد بسيار و شد نخواهد او نصيب بهشت از ايبهره آخرت در باشد

 7.بستندمي کار به را خود عقل اگر فروختند،مي بدان

 مورد آخرت در خود کار با دانستندمي آنکه با یهودیان، برخي که کندمي اعالم آیه این

 قانون از بنابراین. شدند پذیرا و آموختند را جادوگري آداب گرفت، خواهند قرار بازخواست

 عبارت به و( جادویي عقاید) شدند گرفتار پرستيبت به خود روح فروش با و گشتند گمراه خداوند

 . کردند رها را خود ایمان دیگر

 یک از جدال این در. دهدمي شرح یهود تاریخ در را جدال یک صوصياتخ ترینمهم آیه این حقایق

 از و داشتند قرار آنان پيروان و بودند شده فرستاده یهودیان براي خدا سوي از که پيامبراني سو

 آميزشرک فرهنگ از تقليد به کردند، عمل خداوند فرمان برخالف که مغرض یهودیان دیگر سوي

 .نمودند پيروي آنان فرهنگي آداب از خداوند قانون از يپيرو جاي به و پرداختند

 

 شد افزوده تورات به که الحادي اصول

 اشاره منحرف یهودیان گناهان به( یهودیان مقدس کتاب) قدیم عهد کتاب در که است توجه قابل

 نگناها به یهودیان باشد،مي عتيق عهد ميان در تاریخي کتاب نوعي که غميا، کتاب در. است شده

 :نمایدمي توبه به چنين و اعتراف خویش

 تقصيرهاي و خود گناهان به و ایستادند نموده، جدا غرباء جميع در را خویشتن اسرائيلبني و

 خداي ـ« یهوه» تورات کتاب روز ربع یک ایستاده، خود جاي در و کردند اعتراف خویش پدران

 و شيوع و نمودند عبادت را خود خداي ـ یهوه و نموده اعتراف را دیگر ربع و خواندند را ـ خود
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 یهوه نزد بلند آواز به و ایستادند الریان زمينه بر کناني و باني و شربيا و بني و شنيا و قدیئيل و باني

 9.نمودند استغاثه خویش خداي

 انبياي و انداختند خود سر پشت را تو شریعت نموده، تمرد و انگيخته فتنه تو بر( ما پدران) آنان و

 به عظيمي اهانت و کشتند نمایند، بازگشت تا سوي به تا آورند،مي شهادت ایشان براي که را وت

 در و آورند تنگ به را ایشان تا نمودي تسليم دشمنانشان دست به را ایشان تو آنگاه. آوردند عمل

 هايرحمت حسب بر و نمودي اجابت آسمان از را ایشان نمودندو استغاثه تو نزد خویش تنگي حين

 چون اما. رهانيدند دشمنانشان دست از را ایشان که دادي ایشان به دهندگان نجات خود عظيم

 واگذاشتي دشمنانشان دست به را ایشان و ورزیدند شرارت تو حضرت به دیگر بار یافتند، استراحت

 بر و ودينم اجابت آسمان از را ایشان نمودند استغاثه تو نزد باز چون و یافتند تسلط ایشان بر که

 تا فرستادي شهادت ایشان براي و دادي رهایي را ایشان بسيار بارهاي عظيمت هايرحمت حسب

 به و نکردند اطاعت را تو اوامر نموده رفتار متکبرانه ایشان اما برگرداني خود شریعت به را ایشان

 را خود هايدوش و که ورزیدند خطا ماند،مي زنده آنها از آورد جا به را آنها که هر که تو احکام

 .نکردند اطاعت نموده سخت را خویش هايگردن و معاند

 کریم خداي زیرا نمودي ترک و نساختي فاني را ایشان تمام خود عظيم هايرحمت حسب بر اما... 

مي نگاه را زحمت و عهد که مهيب و جبار عظيم، خداي اي ما، خداي اي االن و 8.هستي رحيم و

 بر و ما پدران و انبيا و کاهنان و سروران و پادشاهان بر و ما بر که مصيبتي ینا تمامي زنهار داري،

 در تو و. ننماید قليل تو نظر در است شده مستولي امروز تا آشور پادشاهان ایام از تو قوم تمامي

 ما اما نمودي عمل راستي به تو زیرا هستي عادل است شده وارد ما بر که چيزهایي این تمامي

 به و ننمودند عمل تو شریعت به ما پدران و کاهنان و سروران و پادشاهان و. ایمرزیدهو شرارت

 احسان در و خودشان مملکت در و. ندادند گوش فرمودي امر ایشان به که تو شهادت و اوامر

 عبادت را تو نهاده ایشان روي پيش که برومند و وسيع زمين در و نمودي ایشان به که عظيمي

 11.نکردند بازگشت خویش شنيع اعمال از و ننمودند

 تاریخ طول در اما دهدمي شرح خدا به ایمان به بازگشت به را یهودیان از بعضي ميل عبارات این

 را مذهب خود بعدها و شود چيره یهودیان بر توانست و یافت قدرت دیگري بخش تدریج به یهود

 باال در آنچه بر عالوه قدیم، عهد کتب دیگر در و تورات در دليل همين به. ساخت دگرگون کامالً

 نمونه؛ عنوان به. اندگرفته نشأت پرستانبت آميزبدعت تعاليم از که دارد وجود عناصري شد، ذکر
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 وحي از و درست این« .آفرید هيچ از روز شش در را جهان خدا» شده گفته تورات اول کتاب در ـ

 بخش این« .پرداخت استراحت به هفتم روز در خدا»: گویدمي سپس اما. است آمده دست به اوليه

 دهدمي نسبت خداوند به را انساني صفات که الحادي عقيده با و است ساختگي کامالً ادعایي

 :گویدمي قرآن از ايآیه در خداوند. باشدمي منطبق

 سخت ما بر کار این و آفریدیم روز شش مدت در آنهاست، بين که را آنچه و زمين و هاآسمان ما و

 11.نبود آورخستگي و

 خداوند مقام شایسته احترام با که دارد وجود هایينوشته نيز تورات هايبخش دیگر در ـ

 و اندشده داده نسبت خداوند به دروغ به انسان هايضعف که هایيبخش ویژه به ندارد، سازگاري

 کافران عمل شبيه خداوند ايبر انساني جنبة شدن قائل نوع این. اینهاست از فراتر مسلماً خداوند

 .دادندمي نسبت خود موهوم خداوند به را بشري هايضعف که است

 خداوند با ـ اسرائيلبني جد ـ( ع)یعقوب کندمي ادعا که است آن کفرآميز ادعاهاي این از یکي

 اسرائيلبني به قومي برتري بخشيدن براي داستان این که است روشن. گشت پيروز و گرفت کشتي

 .است شده ساخته کافران ميان در شایع نژادپرستانه احساسات از تقليد به و

 تنها که دارد وجود خاص قوم یک خداي عنوان به خدا معرفي به گرایش قدیم عهد کتاب در ـ

 اندیشه. باشدمي هاانسان همة و جهان پروردگار و رب خداوند، اینکه با است، اسرائيلبني خداي

مي عبادت را خود خداي قبيله هر آن در که الحادي گرایشات با قدیم عهد کتاب در قومي مذهب

 .نمایدمي مطابقت کند،

 اعمال انجام به یهودیان ،(ع)نون بن یوشع کتاب نمونه عنوان به قدیم، عهد کتب بعضي در ـ

 و نزنا به توجه بدون مردم عامقتل به فرمان. اندشده امر غيریهودیان عليه موحش و آميزخشونت

 عدالت برخالف کامالً رحمانهبي گريوحشي نوع این. است شده داده سالخوردگان یا کودکان

 پرستيدند،مي را جنگ اياسطوره خداي که ملحدي هايفرهنگ بربریت یادآور و است خداوند

. باشد داشته وجود آنها براي منبعي باید حتماً اند؟کرده رسوخ تورات به عقاید این چرا. باشدمي

 را ناب احکام و اندشمرده محترم اند،پذیرفته را تورات از بيگانه نسبتي که اندبوده یهودیاني حتماً

 .اندداده تغيير برخوردند، آن به گذشته در آنچه کردن اضافه با

 خود به شکلي کاباال. یافت ادامه یهودیان بعضي کمک به که کاباالست تغيير، این مبدأ حقيقت در

 آن در و نماید نفوذ یهودیت به پرستانبت دیگر و باستان مصریان عقاید شد عثبا که گرفت
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مي تورات در نهفته رازهاي بيشتر توضيح به تنها کاباال کنندمي ادعا هاکاباليست. یابد گسترش

 به که است سمي کاباال» گوید،مي کاباال یهودي مورخ« ریناچ تئودور» چنانکه واقع در اما. پردازد

 12«.گيردمي بر در کامالً را آن و شودمي وارد یهودیت ايهرگ

 . نيست غيرممکن کاباال در باستان مصریان گرايمادي هايایدئولوژي آثار کشف بنابراین

 

 آفرینش اصول مخالف تعاليمي کاباال،

 شده نازل هاانسان روشنگري براي و است الهي کتابي تورات که کندمي بيان قرآن در خداوند

 :ستا

 13.فرمودیم نازل( موسي بر) بود، نور و هدایت آن در که را تورات ما

 وجود چون موضوعاتي با مرتبط فرامين و علوم دربردارنده قرآن چون نيز تورات بنابراین

 و انسان آفرینش از هدف موجودات، سایر و بشر آفرینش او، خصوصيات او، یگانگي خداوند،

 در امروز آنچه. نيست موجود امروز اصلي، تورات اما. باشدمي ربش براي خداوند اخالقي قوانين

 .است شده تحریف بشر دست به که باشدمي تورات یافته تغيير نسخة داریم اختيار

 خالق عنوان به خداوند دو هر در دارند؛ مشترکي اصول قرآن و واقعي تورات که است توجه قابل

 که اوست مخلوق خدا از غير چه هر. است داشته دوجو آغاز از و است مطلق شده، شناخته جهان

 همه و بشر جان،بي ماده آسماني، اجرام جهان، کل او. است آمده وجود به هيچ از او توسط

 .است داده شکل و کرده خلق را زنده موجودات

 کامالً خدا دربارة آن تعاليم. خوریمبرمي متفاوتي کامالً  تفاسير به کاباال در حقایق این به توجه با

 دربارة خود کتب از یکي در« اوینز. اس لنس» آمریکایي محقق. است« آفرینش حقيقت» مخالف

 :کندمي بيان چنين تعاليم این احتمالي ریشة دربارة را خویش دیدگاه کاباال

« ارتودوکس» دیدگاه از آنها از بسياري که دهدمي ارائه خدا دربارة مختلفي مفاهيم کاباال تعاليم

 .اندشده شناخته منحرف

 حاليکه در کندمي ادعا کاباال اما« .است یکي ما خداي» که است این یهود دین انگارة تریناصلي

« الیتناهي» معناي به Einsof کاباال در که ـ ناپذیرتوصيف ايیگانه صورت به و اعلي درجة در خدا

 تعدد: یافته تجلي الهي تصور زیادي تعداد در لزوماً یکتایيش دارد، وجود ـ شودمي ناميده

 چگونگي نامند،مي خدا هايچهره معناي به( sefrroth)« سيفراث» را این هاکاباليست خدایان
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 آن در بسيار هاکاباليست که است معمایي خدایان، تعدد به الیتناهي یکتاي مقام از خداوند نزول

کاباليست خواندن مشرک براي را راه خدا از چهره چند تصویر این که است بدیهي. اندکرده تعمق

 .اندکرده رد موفقيت با کامالً  نه و تندي به را آنها که اتهامي کند؛مي باز ها

 دوگانه صورت خداوند بلکه دارد وجود خدایان تکثر دیدگاه تنها نه هاکاباليست خداشناسي در

 هايشکل اولين که آسماني مادر و پدر: "Hokhmah"، "Binah": گرفته خود به مؤنث و مذکر

 صراحتاً بعدي، آفرینش ایجاد و دو این آميزش چگونگي توضيح براي هاکاباليست. بودند خدایي

 .کنندمي استفاده جنسي هاياستعاره از

گونه به خود بلکه شده خلق بشر آن مبناي بر که است این سري خداشناسي این جالب خصایص از

 :نمایدمي تشریح چنين را هاسطور این اوینز. است خدایي موجودي اي

 گفتة به انسان، شبيه ايیگانه موجود: دهدمي نشان نيز دیگري گونة به را خدا پيچيده تصویر کاباال

 و ابدي دروني، خصوصيات انسان. بود آن اولية نمونة و ازلي انسان اولين خداوند کاباليست یک

 . دارد خدا با مشترکي ساختاري و الهي

 :گویدمي و کندمي تأیيد را خدا با آدم برابري این اليستکاب شکاف رمز یک

 تغيير اساس بر بنابراین. است 45 یکسان صورت به یهوه و آدم اسامي عددي ارزش عربي زبان در

 هاانسان همة که شودمي اعالم ترتيب این به. بود خدا آدم یعني آدم؛ با است مساوي یهوه کاباال

 .اندبوده خدا مانند درک درجة باالترین در

. است یهود انحطاط اساس و دارد بر در را الحادي هاياسطوره از ايگونه خداشناسي، چنين

 خدا را بشر کوشندمي حتي که اندکرده نقض چنان را سليم عقل مرزهاي یهودي هايکاباليست

 را یهودیان فقط و فقط بلکه است خدایي تنها نه بشریت الهيات این، اساس بر عالوه به. بخوانند

 که یهودیت در فاسد اندیشة این نتيجة در. روندنمي شمار به انسان اقوام دیگر و شودمي شامل

 خودبيني اقناع هدفش و یافت گسترش بود، شده بنا خدا از فرمانبرداري و اطاعت مبناي بر اساساً

 یافت راه یهودیت در ،بود متناقض تورات با که خود طبيعت این رغم علي کاباال. بود یهودي غرور و

 . نمود آن کردن فاسد به شروع و

 مصر کفرآميز هايانگاره به آن شباهت کاباال، منحرف تعاليم دربارة دیگر توجه جالب نکته یک

 وجود هميشه ماده بودند معتقد باستان مصریان نمودیم، بحث قبل صفحات در چنانکه. است باستان

 نيز کاباال. دانستندمي مردود آمده وجود به هيچ از ماده که ار اندیشه این دیگر عبارت به. داشته
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 و تنظيم دارعهده و اندنشده خلق هاانسان است مدعي و کندمي دفاع انسان دربارة عقيده همين از

 .باشندمي خود وجود ادارة

 ناميد« سکوالر اومانيسم» توانمي را کاباال بودند، گرامادي باستان مصریان امروزي، عبارت به

 باشندمي هایيایدئولوژي از سکوالر، اومانيسم و گرایيماده: مفهوم دو این که است توجه جالب

 . کنندمي حکمراني جهان بر است قرن دو که

 زمان به کهن تاریخ ميان از را کاباال و باستان مصر مفاهيم که دارند وجود نيروهایي چه پرسيد باید

 اند؟کرده منتقل حاضر

 

 هاماسون تا مصر هاياليهشو از

 در سرّي نهاد یک تأثير تحت صليبيان عجيب نظام این که دانستيم معبد هايشواليه به اشاره با

. پرداخت جادوگري آداب اجراي به و نمود رها را مسيحيت آن نتيجة در که داشت قرار اورشليم

 عنوان به. شودمي مربوط کاباال هب سر این که اندرسيده نتيجه این به محققان از بسياري که گفتيم

 ارائه کتاب این در تفضيلي شواهد جادوگري، تاریخ کتاب فرانسوي نویسندة« ليواي اليمنس» مثال

 عبارت به برداشتند؛ کاباال تعاليم پذیرش در را گام اولين معبد هايشواليه کند،مي اثبات و دهدمي

 به باستان مصر دارریشه اصولي بنابراین 14.ختندآمو مخفيانه صورت به را تعاليم این آنها دیگر

 .شد منتقل معبد هايشواليه به کاباال کمک

 خود هايرمان از یکي چهارچوب در را حقایق این ایتاليایي معروف نویسرمان« آمبرتوایکو»

 معبد هايشواليه که کندمي بيان چنين اصلي شخصيت زبان از خود داستان در او. سازدمي نمودار

 قابل باستان مصر فراعنه در که بودند رمزي صاحب هاکاباليست و داشتند قرار کاباال تأثير تحت

 پنج در را آنها سپس و آموختند را خاص رموز سربسته یهودیان بعضي ایکو، نوشتة به. است ردیابي

 یافته انتقال انيپنه که را رمز این هاکاباليست تنها اما. دادند جا( گانهپنج اسناد) عتيق عهد کتاب

 ایکو. دارد ارتباط کتاب پنج این اسرار با باشدمي کاباال اصلي کتاب که زهر کتاب. کنندمي درک

 سليمان معبد هندسي هايگيرياندازه در را باستان مصر راز قادرند هاکاباليست اینکه بيان از بعد

 :آموختند اورشليم کاباليست هايخاخام از راآن معبد هايشواليه نویسندمي بخوانند، نيز

 هايشواليه بعدها و... بودند آگاه سرّ  از ماندند باقي فلسطين در که هاخاخام از اندکي گروه فقط

 15.آموختند آنان از را آن معبد
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 ناسازگاري سر اروپا بر حاکم مسيحي بنياد با طبيعتاً کاباال مفاهيم پذیرش با معبد هايشواليه

 هايشواليه بازداشت از بعد. یهودیان بود؛ مشترک دیگري مهم نيروي با اريناسازگ این. یافتند

 خود به زیرزميني ساختاري نظام ،1317 سال در پاپ و فرانسه پادشاه مشترک دستور به معبد

 .یافت ادامه همچنان ترافراطي صورت به تأثيرش اما گرفت

 که پادشاهي تنها ـ اسکاتلند پادشاه به و تندگریخ افراد این از توجهي قابل شمار گفتيم قبالً چنانچه

 در و کردند نفوذ« بيلدرز وال لژ» به اسکاتلند در آنها. بردند پناه ـ نداشت قبول را پاپ مرجعيت

 بذر ترتيب این به و گرفت خود به را معبد نظام سنن لژ یافتند، تسلط آن بر زماني اندک

 اصلي شاخه« اسکاتلند کهن لژ» امروز به تا هم هنوز. شد کاشته اسکاتلند در فراماسونري

 .رودمي شمار به فراماسونري

 قابل اروپا تاریخ گوناگون مراحل در آنها با مرتبط یهودیان بعضي و معبد هايشواليه پاي رد

 در موارد. کنيممي بررسي را هاسرفصل تنها جزئيات به پرداختن بدون اینجا در. است ردیابي

 .اندشده بررسي نيماسو نوین نظم کتاب

 طي. داشت قرار فرانسه پراونيس منطقه در معبد هايشواليه هايپناهگاه ترینمهم از یکي

 که است این منطقه این دیگر مهم خصوصيات از. شدند مخفي آنجا در بسياري ها،بازداشت

 تبدیل کتاب هب کاباال شفاهي سنت که بود جایي پراوینس. باشدمي اروپا کاباليسم مرکز مرموزترین

 .گردید ثبت و شد

شعله مخفي سازمان یک کمک به 1391 سال در انگلستان روستایي شورش مورخان بعضي عقيدة به

 سازمان این که باورند این بر همگي. کنندمي مطالعه را فراماسونري تاریخ که محققاني. شد ور

 سازمان ايحماسه و اخليد قيام یک از تربزرگ شده ذکر جنبش. است بوده معبد نظام مخفي

 .بود کاتوليک کليساي عليه یافته

 John)« هاس جان» نام به( اطریش جنوب) بوهيما در کشيش یک شورش، این از پس قرن نيم

Huss )شواليه نيز شورش این پرده پشت در. کرد آغاز کاتوليک کليساي با مخالفت در را شورشي

 ترینمهم از ،(Avigdor Ben Isaac Kara)« کارا آیزاک بن اویگدور». داشتند قرار معبد هاي

 انجمن خاخام کارا،. داشت قرار آن تأثير تحت خویش دکترین توسعه در هاس که بود هایينام

 .بود کاباليست یک و پراگ شهر یهودي

 نظام تغيير جهت هاکاباليست و معبد هايشواليه ميان اتحاد از حکایت قبيل، این از هایينمونه
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 با آن جایگزیني و اروپا ايپایه مسيحي فرهنگ دگرگوني موجب تغيير این. کندمي اروپا عياجتما

 سياسي دگرگوني فرهنگي دگرگوني از بعد و. گردید کاباال مانند الحادي مفاهيم بر مبتني فرهنگي

 ... . و ایتاليا و فرانسه انقالب مثالً آمد؛ ميان به

 حقيقتي با مراحل همه در. انداخت خواهيم اروپا تاریخ همم تحول نقاط به نگاهي آینده فصول در

 ميراث از اروپا ساختن منحرف هدفش که کندمي حکایت نيرویي وجود از که شویممي روروبه

 نهادهاي نابودي جز نيتي برنامه این با و است سکوالر ایدئولوژي با آن جایگزیني و خود مسيحي

 باستان مصر از کاباال کمک به که تعاليمي قبول به را اروپا ردک تالش نيرو این. ندارد را آن مذهبي

 گرایش دو در را تعاليم این اساس کردیم اشاره قبالً که همانطور. کند وادار اندگشته دست به دست

 .گرایيمادي و اومانيسم: دهندمي تشکيل مهم

 .انداخت خواهيم نگاهي« اومانيسم» موضوع به آینده در
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  باطل و حق بين هايجنگ از ايحلقه 

 گرفته قرار باطل و حق بين هميشگي جنگ و دائمي درگيري بر متعال خداوند حکمت اقتضاي

( وسيله بدین) تا نماید؛ واگذار( صالحان) به را آن اهل و زمين خداوند که هنگام آن تا است،

 هر از آن در که بهشت، در( ع) آدم( حضور) زمان از جنگ این. سازد متمایز ناپاکان از را پاکان

 :(فرمایدمي خداوند. )گردید آغاز کرد،مي ميل« حوا» همسرش همراه به ودنممي اراده چه

 1.آورد در به را ایشان بودند، آن در آنچه از و بلغزانيد آن از را دو هر شيطان، پس

مي خداوند. )گرفت قوت شيطان و آدم بين دشمني و یافت انتقال زمين به آن از پس معرکه این

 :(فرماید

 خواهد برخورداري و قرارگاه زمين در شما براي و همدیگرید دشمن شما آیيد، فرود فرمودیم، و

 2.بود

 : فرمایدمي و

 هدایتم که آنان رسد، هدایتي شما براي من جانب از اگر پس. آیيد فرود آن از جملگي فرمودیم،

نشانه و ورزیدند کفر که کساني( لي)و  شد نخواهند غمگين و نيست بيمي برایشان کنند پيروي را

 3.بود خواهند ماندگار آن در و آتشند اهل که آنانند انگاشتند، دروغ را ما هاي

 دین و( ص)اکرم پيامبر برابر در یهود موضع بيان به( ع) آدم داستان ذکر از پس متعال خداوند و

 باشد،مي باطل و حق ميان جنگ( ص) پيامبر با یهود جنگ که دهد نشان تا است، پرداخته اسالم
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 به ایمان که کساني با هستند مسلمان آنان و اند؛درآمده دین پذیرش به که کساني ميان يجنگ

 پس. شمارندنمي حرام اند،نموده تحریم رسولش و خدا را آنچه و اندنياورده جزا روز به و خدا

 : فرمود متعال خداي

 به تا کنيد وفا پيمانم به و دآوری یاد به داشتم ارزاني شما بر که را هایمنعمت اسرائيل، فرزندان اي

 که است چيزي همان مؤید که( قرآن) امکرده نازل بدانچه و. بترسيد من از تنها و کنم وفا پيمانتان

 ناچيز بهایي به مرا آیات و نباشيد آن انکارکنندة اولين و آورید ایمان( حقيقي تورات) شماست با

 دانيدمي خود آنکه با ـ را حقيقت و درنياميزید طلبا به را حق و. کنيد پروا من از تنها و نفروشيد

 4.نکنيد کتمان ـ

 

 (ص) اسالم پيامبر با یهود جنگ

 را( ص) محمد حضرت اشگرامي پيامبر خداوند که شودمي آغاز هنگامي از مسلمين با یهود جنگ

 غالب و حاکم( عقاید و) ادیان تمام بر را آن تا فرمود ارسال حقيقت نور و هدایت وسيلة عنوان به

 .گرداند

 در آن جواب که دشواري سؤاالت بيان به را آنان و رفتند مشرکان سمت به یهود مکرمه، مکه در

 آنان ميان کينه عمق سبب به آن و. ساختندمي وادار نبود موجود پسين و پيشين آسماني هايکتاب

 .بود« روح از پرسش» مسائل این جملة از و. بود( ص) اکرم پيامبر و

 از بيش را پيمان آن آنان اما نمود، برقرار یهود با را صلحي پيمان( ص) پيامبر منوره مدینه در و

 و کردند تجاوز ايمحجبه مسلمان زن به« قاع قين بني»( یهودي طایفة) و کردند، نقض یکبار

 رد« قریظه بني»( طایفة) و کشيدند را( ص) پيامبر قتل نقشة« نظير بني»( دیگر یهودي طایفه)

 اکرم پيامبر نتيجه در. پرداختند جنگ به( ص) پيامبر عليه هاگروه به پيوستن با« احزاب» جنگ

 جز( راهي) دسيسه، و خدعه و آشوب و طلبيبرتري و رویارو مواجهة و هجوم این از پس( ص)

 .ابندی آرامش آنان دست از مسلمانان وسيله بدین تا نيافت منوره مدینه از تبعيدشان و یهود مبارزه

 منطقه آن ساکنان هايدل در حسد و کينه و حقد و آمدند گرد« خيبر» در خورده شکست یهود

 زني که آنچنان پرداختند، نفاق حرکت تقویت و مسلمين عليه اعراب تحریک به و شد انباشته

 وارد سم آن در که شده کباب گوسفند گوشت طریق از( ص) اکرم پيامبر نمودن مسموم به یهودي

 .زد دست بود، شده
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 ( ص) اکرم پيامبر با ویژه به مسلمانان، با یهود عداوت دالیل

 به ميان آن از که گرددبرمي متعددي مسائل به( ص) اکرم پيامبر و مسلمانان با یهود دشمني دالیل

 :کنيممي اشاره زیر موارد

 حق به نسبت و هپنداشت خدا برگزیدة( ملت) قوم را خود یهود،: طلبي برتري و جویيحسادت. 1

 آمدن به آنان. داندمي سزاوارتر( یهود غير) دیگران از را خود پيامبري، و رهبري سروري،

 به( یهود) پرداختند، مبارزه به آنان با مشرکان که هنگامي و بودند شده داده وعده جدید پيامبري

 خواهيم شما با او راههم که شد خواهد برانگيخته پيامبري که دادند،مي( را او) بعثت وعدة آنان

 آشکار جدید پيامبر چون اما ؛«ارم» و« عاد» اقوام کشتار مانند( کشت خواهيم را شما و) جنگيد

 درآمد حرکت به هایشانجان در کينه و شد تنگ هایشانسينه بود،( ع) داوود نسل غير از ولي شد

 :ایدفرممي متعال خداوند. کردند( ص) اکرم پيامبر عليه مکر به آغاز و

 در) دیرباز از و آمد، برایشان است، آنان نزد آنچه مؤید که کتابي خداوند جانب از که هنگامي و

 را( وصفش که) آنچه که همين ولي جستند؛مي پيروزي بودند، شده کافر که کساني بر( آن انتظار

 5.باد کافران بر خدا لعنت پس. کردند انکار را آن آمد، برایشان شناختندمي

 حول مردم آمدن گرد و دین، این انتشار سرعت افزود، مسلمانان و اسالم عليه آنان کينة بر هآنچ و

 محوري و یهودیت براي خطرناکي رقيب دین این که کردند درک آنان. بود( ص) خدا رسول

 .بود خواهد جزیرةالعرب معنوي رهبري براي

 که صورتي در نمایندمي مانتداريا و شفقت و مهرباني به تظاهر همواره یهود،: ناپاک سرشت. 2

 این( دليل. )شوندمي تبدیل درنده وحشياني به آورند دست به فرصتي آنکه محض به آنان

 هايریشه از و یافت نزول( حکيم) قرآن اینکه تا بود، ناشناخته بسياري مردمان نزد رواني ویژگي

 در را خود احتياط و جزم ن،مسلمانا تا نمود، تبيين را خصلت آن و برداشت پرده( صفت) این

 .گيرند کار به آنان با برخورد

 :آیات این از عبارتند است، برداشته پرده یهود درون از که قرآني آیات از تعدادي

 6.دانندمي هم خودشان اینکه با بندند،مي دروغ خدا بر( کتاب اهل از ايعده) و

 7.ندخورمي حرام مال بسيار( و) هستند دروغ شنواي و پذیرا

 9.کشتندمي بناحق را پيامبران( آنان) و
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 8افکندند؟ دور را آن ایشان از گروهي بستند، پيماني هرگاه( یهود) که بود این نه هرگز و

مي فساد براي زمين در و. ساخت خاموش را آن خدا افروختند، پيکار براي آتشي که بار هر

 11.داردنمي دوست را مفسدان خدا و کوشند،

 11.نيست ما عليه راهي دارند، آسماني کتاب که کساني مورد در:( ندگفت آنان)

  12.خوردنشان مردم مال ناروا به و ـ بودند شده نهي آن از آنکه با ـ گرفتنشان ربا( سبب به) و

 فرو( ص) اکرم پيامبر بر را آیات این که( ع) جبرئيل با و کریم قرآن با را خود جنگ بنابراین

 .ختندسا علني بود، آورده

 :فرمایدمي متعال خداوند

 بر را قرآن خدا فرمان به او که چرا( خداست دشمن واقع در) است جبرئيل دشمن که کسي: بگو

 براي بشارتي و هدایت و آن از پيش( آسماني هايکتاب) مؤید که حالي در است، کرده نازل قلبت

 13.است مؤمنان

 یهود جواب در آیه این که دارند نظر اتفاق آیه نای تأویل بر جملگي علم، اهل»: گویدمي طبري و

 و« . پنداشتندمي خود دوست را ميکائيل و خود دشمن را جبرئيل زیرا گردید نازل اسرائيلبني

 بر در او و ساختمي آگاه اسرارشان از را( ص) پيامبر او که بود آن جبرئيل، با آنها دشمني دليل

 .بود عذابي هردارندة

 

 :هانوشتپي

 .36 آیة ،(2) بقره سورة. فيه کانا ممّا فأخرجهما عنها الشيطان فأزلّهما. 1

 .همان. حين إلي متاع  و مستقرّ  األرض في لکم و عدوّ   لبعضِ بعضکم اهبوطوا قلنا و. 2

*  یحزنون هم ال و عليهم خوف   فال هداي تبع فمن هديً  منّي یأتينّکم فإمّا جميعاً اهبطوا قلنا. 3

 .38 و 39 آیة ،(2) بقره سورة. خلدون فيها النّارهم إصحب اولئک بآیاتنا کذّبوا و واکفر والذین

 و* فارهبون إیّي و بعهدکم أوف بعهدي أوفوا و عليکم أنعمت الّتي نعمتي اذکروا إسرائيل یبني. 4

 فاتّقون إیّي و يالًقل ثمناً بآیتي تشتروا ال و به کافرٍ  أوّل تکونوا ال و معکم لما مصدّقاً  أنزلت بما ءآمنوا

 .42 و 41 و 41 آیة ،(2) بقره سورة. تعلمون أنتم و الحقّ تکتموا و بالبطل الحقّ تلبسوا ال و* 

 فلّما کفروا الّذین علي یستفتحون قبل من کانوا و معهم لما مصدّق  عنداهلل من کتب  جاءهم لمّا و. 5

 .98 آیة ،(2) بقره ةسور. الکفرین علي اهلل فلعنة به کفروا عرفوا ما جاءهم
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 .75 آیة ،(3) عمران آل سورة. یعلمون هم و الکذب اهلل علي یقولون و. 6

 .42 آیة ،(5) مائده سورة. للسّحت أکّلون للکذب سمّعون. 7

 .61 آیة ،(2) بقره سورة. الحقّ  بغير النّبيين یقتلون و. 9

 .111 ةآی ،(2) بقره سورة. منهم فریق  نبذه عهداً عهدوا کلّما أو. 8

 سورة. المفسدین الیحبّ اهلل و فساداً األرض في یسعون و اهلل أطفأها للحرب ناراً أوقدوا کلّما. 11

 .64 آیة ،(5) مائده

 .75 آیة ،(3) عمران آل سورة. سبيل   األمّيين في علينا ليس. 11

 .161 آیة ،(4) نساء سورة. بالبطل النّاس أموال أکلهم و عنه نهوا قد و الرّبوا أخذهم و. 12

 بشري و هديً  یدیه بين لما مصدّقاً  اهلل بإذن قبلک علي نزّله فإنّه لجبریل عدوّاً کان من قل. 13

 .87 آیة ،(2) بقره سورة. للمؤمنين

 .128 ص ،1 ج العظيم،تفسيرالقرآن کثير، ابن. 14

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  کنندمي حکومت واشنگتن بر نوین هاي اسرایيلي:عنوان

  

 

 بسا چه و اولين ـ  ما امت با روابط بر   حاضر حال در که داشت زیبایي جمله« عبده محمد» 

 :گوید مي او. ستا منطبق ـ متحده ایاالت حامي آخرین

 . ندارد وجود تر نکوهيده ظلم، از و تر معروف عدل، از

 در دالیل و شواهد و است« عدل نبود» و« ظلم» ،«منکر» بارز نمونة ما با خویش روابط در آمریکا

 از و شود مي کتاب جلد چندین آنها درآوردن تحریر رشته به که اي گونه به است، بسيار زمينه این

 مزرعة در« بوش جورج» که روزي ـ روز صبح تا 1849 سال در صهونيستي ژیمر تأسيس زمان

 و نشستند وگوگفت به هم با و کرد استقبال« شارون آریل» صهيونيستي رژیم وزیرنخست از خویش

 .است کرده ثبت را آن تاریخ 11/4/2115 ـ منافع و عقيده زمين،: رسيدند توافق به ما عليه هم با

 و اعراب حق در آمریکایي ستم و ظلم این چرا که است این شود، مي مطرح اکنون که سؤالي

 و متحده ایاالت بين همسویي حتي و جانبداري و طرفداري این چرا و شود مي اعمال مسلمانان
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 در آنرا اسرایيل که سياستي آیا است؟ منافع خاطر به فقط این آیا شود؟ مي مشاهده اسرایيل

 اعراب کاربرد مورد گذشته سال شصت طي است، داده قرار خویش يرو پيش واشنگتن با برخورد

 خاص تجليات که است اي عقيده بلکه نيست، سياست برخوردها این اینکه یا است؟ نبوده مسلمانان و

 دارد؟ را خویش فرهنگي و سياسي نظامي

 و ها ظلم این از يیک بر فقط مقاله این در داریم، تالش ما اما هستند، سبب و دليل اینها تمام شک بي

 و عربي هايکتاب از بسياري در که کنيم تمرکز شده اعمال ما عليه دائماً که آمریکایي هاي ستم

 و اندیشمندان که است شده اشاره« نوین کاران محافظه» پدیدة بروز عنوان تحت آن به غربي

 درون سياسي ايه گيري تصميم بر ایشان حاکميت و صهيونيستي ـ مسيحي و یهودي سياستمداران

 آمریکا، کنوني دولت در ویژهبه شود، مي شامل تاکنون پيش قرن نيم از بيش از را متحده ایاالت

 .پسر بوش دولت

 تنها نه آمریکا که است آشکاري ستم و ظلم اصلي دليل نوین، کاران محافظه پدیدة پدیده، این

 از بيش آمریکا از جهانيان نفرت تا گردیده باعث و. نماید مي اعمال جهانيان تمام عليه بلکه ما، عليه

 که شده آمریکا دولت در آن نفوذ با و قدرتمند مردان و« آویو تل» دست آلت چون گردد، پيش

 اسالم جهان خصوصاً و جهانيان و جهان قبال در آنها حماقت و جنون سپتامبر یازده حوادث از پس

 و افکار و دارد چيزي چه در ریشه است، ينچن واقعاً پدیده این اگر. است  رسيده خود اوج به

 کساني چه واشنگتن در آن حاکم هاي شبکه اصلي هاي سمبل چيست؟ آن اهداف و ها اندیشه

 در داریم، تالش رود؟ مي پيش کجا تا مسلمانان و اسالم با خویش نبرد در امپراتوري این و هستند؟

 .گویيم پاسخ سؤاالت این به مقاله این

 

 صهيونيستي مسيحيت جریان آنچه یا نوین کاران محافظه پدیده کنند، مي تصور که کساني. 1

 سخت است، گذاشته وجود عرصه به پاي گذشته قرن نيم از که است جدیدي جریان شود، مي ناميده

ـ  1493)« لوتر مارتين» زمان به جریان این دهد، مي نشان تاریخي حقایق زیرا اشتباهند، در

 و گرفت دستبه را غربي کليساي درون« دیني اصالحات» جنبش رهبري هک گردد مي باز( 1546

 پدر و بنيانگذار که بود این او آورد دست آخرین چون نبود، آن مستحق که شد داده او به القابي

 اعراب ـ مسلمانان ویژه به و دیگران حق در هایش خصوصيت تمام با صهيونيستي مسيحيت جریان

 بدین و شود اعتقادي مراجع عنوان به مذهبي خياالت و اوهام از اي مجموعه دهي شکل و فلسطين
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 بازگشت پيداکند، اعتقاد که گردد تبدیل تندرویي کليسایي جریان به او اعتقادات مجموعة ترتيب

 سپاه» ميان« آرمگدون» بزرگ جنگ و« بزرگ اسرایيل» تأسيس با آن هزاره دولت برپایي و مسيح

 پيروان همان که)« شر سپاه» ميان و( هستند صهيونيستي مسيحيت يروانپ و یاران همان که)« خير

 ساختن مرتبط در مهمي بسيار نقش لوتر مارتين. پيوندد مي وقوعبه( باشد مي تمدنش و( ص)محمد

( 1517 سال) خویش پروتستاني مذهب اعتقادي اصول و نمود ایفا توراتي اصول با مسيحيت رسالت

هم آنرا و کرد ترجمه آلماني زبان به را( قدیم عهد) تورات وي نهاد، يادبن مسيحيت جوهر مغایر را

 بود اینجا از. بود تهي مذهبي نصوص و متون از قدیم عهد اینکه با داد قرار مذهبش در انجيل پایه

 هاي برنامه مرکز قدس و فلسطين پيداکردند، اعتقاد و گرفت شکل صهيونيست مسيحيان دیدگاه که

 یاران از بسياري خداوند مملکت برپایي و تأسيس و مسيح بازگشت براي و است مينز روي بر الهي

 به مهاجرت به دعوت مقدس، کتاب متون بودن درست بر تأکيد ضمن را آمریکایي مؤمن و پرشور

 مسيح ظهور و آمدن ساز زمينه تا نمود آن در هایي شهرک تأسيس و 18 قرن آستانة در فلسطين،

 .شوند موعود

 یهودي مسيح، عنوان تحت کتابي 1523 سال در بلکه نکرد، اکتفا تورات ترجمة به فقط لوتر نمارتي

 معرفي یهود بندة داوطلبانه تنها نه را خود کتاب این در وي. درآورد تحریر رشتة به را شد زاده

 ارتينم پيروان و یاران) پيروانش و یاران و اتباع بندگي و عبودیت روش و راه بندة بلکه کند، مي

 :گوید مي لوتر مارتين. باشند یهود خدمتگزار و بنده ایشان تا نماید مي بيان( لوتر

 فرزندان یهود. برسد ما دستبه یهود طریق از فقط« مقدس اسفار» که خواست القدس روح

 هستيم سگاني چون ما. دهيم رضایت این به باید و نيستيم بيش ايبيگانه مهمانان ما و اند خداوند

 !خورد مي سرورانش سفره مانده پس زا که

 شعار از ـ آن سياسي ابعاد تمام در نما و نشو این و شد متحده ایاالت تأسيس ساز زمينه دعوت این

 فرهنگ در و رسوخ ـ« موعود سرزمين» کلمة حتي و اعتقادي تفاصيل تا گرفته دولت رسمي

 و تاریخي هاي چارچوب در افراطي يمباد و اصول این بر تأکيد مورد در. نمود ظهور ها آمریکایي

 یادآوري ها پژوهش و تحقيقات از بسياري صهيونيستي بنيادگرایي این نماي و نشو همچنين

 مقابل در آید، مي شمار به افراطي جریان این ملي ـ قومي قهرمان که کلمب کریستف. کنند مي

 :کرد اعالم شاهدان

 در پيامبرش زبان بر خداوند که همانگونه شود، ابن مسيحيان دستبه بایست مي صهيون کوه و قدس
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 .ساخت جاري آنرا 14 مزمور

 :گوید مي دیگري جاي در همچنين

 به آنها ملل و ملحق اسپانيا امپراتوري به تا شهرهاست و کشورها و ها سرزمين کشف من وظيفة

 مرگ یا گيزند جنگ آنرا که بود چيزي آن براي آنها نمودن آماده سپس. شوند هدایت مسيحيت

 برپایي ساز زمينه که بود ناميده مقدس سرزمين و قدس بازگرداندن و( ص)محمد امپراتوري عليه

 .شود خداوند مملکت

 و کنند مي تکرار را آن هميشه شمالي آمریکاي متجاوزان و اشغالگران که است چيزي همان این

 که را پوستانيسرخ و است« دموعو سرزمين» در ها عبراني فتوحات تکرار آنها فتوحات گویند مي

 ! نيستند تورات هاي کنعاني یا ها فلسطيني از بهتر اند، رسانده قتل به و داده قرار حمله مورد

 توسط آمریکا« استقالل روز» بزرگداشت کنند، مي تأکيد اینجا در اندیشمندان و محققان

 مبشر که است قرین« وحنای» رؤیاي و« دانيال» هاي پيشگویي بزرگداشت با هميشه ها آمریکایي

 آمریکا که« آنو آیل» پروتستاني کشيش و باشد مي مسيح بازگشت و جهان پایان و آرمگدون نبرد

 : کند مي تأکيد اینگونه موضوع این بر کند، مي تشبيه اسرایيل به را

 .ماست آمریکایي اسرایيل این

 صهيونيستي مسيحيت یا يادگرایيبن سرکردگان و نوین کاران محافظه جریان شایع مقوله بعدها که

 اعراب حساب به« بزرگ اسرایيل» تأسيس به دعوت آن و است یکي جوهر کردند، عنوان آنها. شد

 حاضر حال در که است مسلماني نيم و ميليارد یک منافع و احساسات و اعتقادات عليه و مسلمانان و

 .کنند مي زندگي جهان در

 

 و فرهنگ بر که بناميم صهيونيستي جریان این حقيقي تاریخ و ها ریشه تبيين را گذشت آنچه اگر. 2

 نام چيست؟ سياسي هاي گيري تصميم بر حاکم شبکة چيست؟ واقعيت پس است، حاکم آمریکا سياست

 چيست؟ آنها اهداف و ها برنامه ترینمهم و چيست؟ آنها مطبوعاتي و تحقيقاتي مراکز و

 تأکيد نوین کاران محافظه دربارة شده انجام پژوهش و قتحقي هاده از دسترس در و موجود حقایق

 مسيحيان و اسرایيل متعصب یهودیان از که هستند طایفه یک یا باند یک شبيه بيشتر آنها که کند مي

 و نيست آمریکا مسيحيان درصد 17 از بيش آنها جمعيت و اند شده تشکيل یهودیان از تر متعصب

 هستند مخالف اسالم جهان با رابطه و منافع و عقاید و ها دیدگاه در آمریکایي کليساهاي از بسياري
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 اعتقادات و فرهنگ با را آمریکا جامعة هایشان سياست و دیدگاه با که کنند مي متهم این به را آنها و

 این بر حقایق. اند ساخته مرتبط اسرایيل هاي سياست و منافع با خویش خاص هاي سياست و منافع و

 :از عبارتند طایفه این افراد ترینمهم کند، مي تأکيد نکته

 دفاع؛ وزارت وکيل: پرل ریچارد. 1

 ؛( (IMF) پول الملليبين صندوق کنوني ریيس) جهاني بانک ریاست کاندیداي: وولفوویتز پل. 2

 سياست مسائل در دفاع وزیر معاون و خارجه امور کميسيون مسئوالن جمله از: برایان استفان. 3

 پنتاگون سعودي عربستان نظامي هاي پایگاه هاي نقشه 1879 سال در که کسي و لملليا بين امنيت

 وفادار آنکه از بيش او کرد، ثابت و کرد تسليم کرد، مي بازدید واشنگتن از که اسرایيلي هيئت به را

 .است آویو تل وفادار باشد، واشنگتن

 ؛(سيا) آمریکا مرکزي اطالعات آژانس ریيس: وولسي جيمز. 4

 تحقيقات انستيتو استراتژیک تحقيقات استاد و طایفه این اندیشمندان از یکي: کوهن ایلون. 5

 کينز؛ هاپ جونز دانشگاه الملليبين پيشرفتة

 بوش؛ مشاوران ترینمهم و بارزترین جمله از: راف کارل. 6

 ناميده« يدفاع هاي برنامه توجيه» که کرد وضع اي وثيقه 1882 سال در که کسي: لویيس ليب. 7

 نظامي حاکميت ضرورت بر و وضع وقت دفاع وزیر چيني دیک براي را وثيقه این وي. شد مي

 .کرد تأکيد عرب جهان ویژهبه و جهان بر آمریکا

 اسرایيل وقت وزیر نخست به 1886 سال در پژوهشي پرل ریچارد همراه به وي: ویت داگالس. 9

« وارمرز ميراف و دیوید» تحقيق این در و داد ارائه« کامل جدایي» عنوان تحت« نتانياهو بنيامين»

 سقوط و نو از خاورميانه دوبارة ترسيم خواستار پژوهش این. بودند آنها همراه نيز افراطي زوج

 مبادیي و اصول همان دقيقاً و بود ها فلسطيني راندن بيرون و سوریه محاصرة و حسين صدام رژیم

 .کند مي عمل آنها براساس اضرح حال در پسر بوش جرج دولت که است

 و جمهور ریيس معاون اولي. هستند نياز بي معرفي از که نفري دو: رامفسلد و چيني دیک. 8

 در آنها. نمایند احراز را مناصب این شد باعث آنها افراطي دیدگاه و آمریکاست دفاع وزیر دیگري

 آن از هدف و دادند ارائه ار« آمریکایي جدید قرن» طرح وولفوویتز پل همکاري با 1887 سال

 اسالمي و عربي منطقة در ویژهبه 21 قرن طي جهان بر حاکميت هرم رأس در آمریکا قراردادن

 است جدید« هاربر پرل» نيازمند سرکوب این و حاکميت این کردند، عنوان طرح این در آنها. بود
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 قرن طرح که است ستيصهيوني بنيادي طرح اجراي براي فرصت ترین مناسب« 2111 سپتامبر» و

 .شود مي ناميده آمریکایي جدید

 و باالترین اش مجله و او ،«استاندارد ویکلي» مجله تحریریه هيأت رئيس: کریستول ویليام. 11

 معروف ناشر که بدانيم است کافي و هستند نوین کارانمحافظه جریان تبليغاتي بوق ترینبزرگ

 .است اش مجله و او مالي نيازهاي و بودجه ندهکن تأمين« مردوخ رابرت» یهودي آمریکایي

 مایکل»: جمله از کرد، اشاره استراتژیک و سياسي مهم هاي نام سيل به توان مي آن از غير. 11

 تام» ،«براون هارولد» ،«چلنجر جيمز» ،«آدلمن کن» ،«گالکي آبراهام»  ،«اسميت گري» ،«لئون

 ،«آبراهامز ایلون» ،«کرامر مارتين» ،«رابن يبار» ،«گافني فرانک» ،«کينگریچ نيوت» ،«فولي

 دانيال» ،«مونيس مایکل» ،«مارک رائول» ،«کامبون استيون» ،«کاگن دونالد» ،«بولتون جان»

 البي تابع پژوهشي و تحقيقاتي مراکز از افراد این تمام. دیگر نام صدها و« کارمون ایگال» ،«بایبس

 جمله از و شوند مي آمریکایي کنوني دولت در گيري يمتصم مراکز وارد کار محافظه راست و یهودي

 .آیند مي شمار به اسرایيل حامي و افراطي جریان این گذاران اثر ترینبزرگ

 

 در و دارد قرار کار محافظه جریان این خدمت در که مطبوعاتي و تحقيقاتي مراکز مورد در. 3

 :کرد اشاره ذیل موارد به وانت مي کند مي عمل جریان این هاي اندیشه و افکار نشر جهت

 امور یهودي انستيتو» ،«آبرایز اینتر آرکين انستيتو» ،(ميراث)« هرترج مؤسسه» ،«هدسون انستيتو»

 اي خاورميانه هاي سياست انستيتو» ،«خاورميانه باشگاه»: سياسي تحقيقات مراکز ،«ملي امنيت

 ایگال» اسرایيلي افسر انستيتو این ربنيانگذا ،«خاورميانه ميدیا تحقيقات انستيتو» ،«واشنگتن

 تمام نشر وظيفه انستيتو این. بود تروریستي امور در اسرایيل وزیر نخست سابق مشاور« کارمون

 .شود مي ناميده ساميان با دشمني و است مسلمانان و اعراب به مربوط که دارد را مطالبي

 یا صهيونيستي البي خدمت در که دارند وجود آمریکا در مجله و روزنامه هاده مراکز این بر افزون

 ـ تبليغاتي مراکز مطبوعات بر افزون. کند مي عمل صهيونيست مسيحيان یا کار محافظه جریان

 از. است صهيونيستي بنيادگرایي جریان از حمایت پرچمدار که دارند وجود نيز دیگري اطالعاتي

 وولسي جيمز و پرل ریچارد آن انبنيانگزار جمله از که« پنادور عمومي روابط مؤسسه» جمله

 یهودي ميلياردر مردوخ رابرت را مؤسسات و مجالت این از بسياري. هستند سيا پيشين ریيس

 که کرد اشاره« دفاعي سياست شوراي» به توان مي باز مؤسسات این جمله از. کند مي مالي حمایت
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 تصميمات و ها طرح و ها رنامهب کننده ترسيم که است عضو 31 از متشکل و شد تاسيس 1895 سال در

 و افکار با پيشين سياستمداران و نظاميان از گروهي آن بنيانگزاران و است نوین کاران محافظه

 داشت برعهده« ویت داگالس» را مؤسسه این ریاست. اند بوده صهيونيستي بنيادگرایانه هاي دیدگاه

 دوستان ترین صميمانه جمله از که« لپر ریچارد» و« آدلمن کن» به توان مي آن اعضاي جمله از و

 وزیر کسينجر، هنري شورا این در. کرد اشاره باشند مي رامسفلد، دونالد آمریکا، کنوني دفاع وزیر

 پيشين رؤساي که شوند مي مشاهده نيز« کينگریچ نيوت» و« فولي نوآم» و آمریکا، پيشين خارجه

 فعاليتش کند مي ادعا شورا این که اینجاست مهم بسيار نکته. اند بوده آمریکا نمایندگان مجلس

 ساختن شفاف مسئول هايسازمان اما. است امين اي دهنده پند صرفاً و است مردمي و داوطلبانه

 داراي شورا این اعضاي ترینمهم از تن 8 که ساختند مال بر بشر حقوق دفاع و اقتصادي هاي برنامه

 سومين مؤسسه این و کنند مي ستد و داد دفاع باوزارت که هستند هایي شرکت با عميق روابطي

 قرار ميزان 2112 سال در که اي گونهبه است، دفاع وزارت با کننده ستد و داد بزرگ شرکت

 کننده منعقد افراد جمله از و است شده بالغ دالر بيليون 76 به دفاع وزارت با مؤسسه این دادهاي

 و غارت دارد، ادامه همچنان که شورا این تربزرگ رسوایي اما. است بوده وولسي جيمز دادها قرار

 .است 2113 و 2112 هايسال طي فقط دالر ميليارد 21 حدود مبلغ به عراق نفت چپاول

 

 گرفتار و عراق اشغال پس در که کرد اشاره نکته این به باید ها واقعيت و حقایق از صحبت هنگام. 4

 توان تمام که اند داشته قرار صهيونيستي جریان این هميشه هایش جنگ و منطقه در آمریکا آمدن

 که بگذارد اجرا مورد به هایي طرح و ها برنامه تا بست بکار را خویش نظامي و سياسي و تبليغاتي

 که ساخت پنهان دروغين اعتقادات پس در را خود اهداف و باشد اسرایيل خدمت در اول درجه در

 برپا را خداوند مملکت و کند حکومت جهان بر دوباره تا بود مسيح بازگشت و هزاره مملکت همان

 .استوارند برآن جریان این هاي اندیشه و افکار که خرافاتي سایر و دارد

 و ریزي برنامه آنرا نوین کاران محافظه جریان که آنگونه عراق اشغال اساسي و اصلي هدف

 سود به کشور این هايثروت غارت و چپاول و عراق نفت بر کامل حاکميت اند، کرده طراحي

 در که کنيم مي اشاره نوع این از آمریکایي شرکت چند به ما مثال عنوان به و آمریکاست اقتصاد

 چپاول و غارت را آن هايثروت کشور این آبادسازي نام به و کند مي فعاليت عراق در حاضر حال

 از ها شرکت این در شاغل افراد و بنيانگذاران کارگزاران، اکثر که اینجاست مهم نکته. کند مي
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 :نيست اتفاقي و تصادفي امري شک بي این و هستند نوین کاران محافظه جریان

 و آمریکاست دولت هايعقاب از یکي« بلک چارلز» شرکت این ریيس(: BKSH) بکش شرکت. 1

 الح در بغداد بر که دارد دوستاني که کند مي افتخار و دارد عراق ملي کنگره با عميق اي رابطه

 حمالت طراحان ترینمهم از یکي و بوش خانواده نزدیک دوستان از وي. کنند مي حکومت حاضر

 .آنهاست انتخاباتي

 ترینمهم جمله از و دارد اسرایيل با عميق اي رابطه شرکت این: استراتجيز نيوبریدج شرکت. 2

 کنوني جمهور يسری حملة که کرد اشاره« گوالبوج» به توان مي شرکت این اداري شورا اعضاي

 اشاره« گریفت الني» و« راجرز ادوارد» به توان مي همچنين. کرد اداره را بوش جورج آمریکا،

 رقابتي شرکت این. بودند کاربه مشغول او دولت در پدر بوش جمهوري ریاست طي که کرد

 هيئت نپيشي ریيس جستون ليون. کرد تأسيس آنرا« جستون ليون باب» که دارد شرکتي با تنگاتنگ

 .بود آمریکا نمایندگان مجلس در بودجه تصویب

 توجه و کرد آغاز سرعت به عراق در را خود فعاليت شرکت این(: ویرجينيا) کورپ دین شرکت. 3

 شرکت این. کند امضا دالر ميليارد نيم مبلغ به قراردادهایي که است کرده این معطوف را خود

 متمرکز نظامي شبه نيروهاي آموزش بر را خود عاليتف و دارد پنتاگون با زیادي بسيار نزدیکي

 از براي بسيار نام شرکتش و دارد آمریکا کشور وزارت در مهمي جایگاه آن صاحب و است کرده

 تشکيل به آن کارمندان کرد، مي فعاليت بوسني در وقتي ویژه به است، گذاشته برجاي خود

 شرکت این اینکه جالب نکته و بودند شده متهم روسپي دختران گردآوردن و فساد هاي شبکه

 از تن سه اینکه تر جالب و دارد برعهده را افغانستان جمهور ریيس ،«کرازي حامد» از حمایت

 اسکورت به موظف آنها شدند، کشته گذشته ماه در غزه معروف انفجار در شرکت این اعضاي

 .بودند آمریکا سفارتخانه کارمندان

ـ  مهندسي امر در فعال هاي شرکت ترینبزرگ از یکي(: يفرنياکال ـ تگزاس) فيلور شرکت. 4

 در دالر ميليارد یک حدود مبلغ به قراردادهایي. است دفاعي لجستيک و نگهداري ساز، و ساخت

 نفتي شرکت در فيلور شرکت صاحب. دارد حضور نيز افغانستان در قدرت با و رساند امضا به عراق

 الري» دیفون مدیر. است کرده منعقد عراق در مهمي ادهايقرارد که است شریک« دنيون» بزرگ

 بلندپایة مسئوالن از یکي« انمنبابي» و دارد حضور فيلور اداره شوراي عضو که است« نيکولز

 غيره و ها تداخل این. دارد حضور نيز فيلور ادارة مجلس در( SAIC) علمي تبليغات جهاني شرکت
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 بر را آمریکا دولت که دارند حضور کنندگان استفاده سوء از اي شبکه که دارد اشاره نکته این بر

 .کنند برداشت آن از خواهند مي را آنچه خود تا اند کرده تشویق عراق در جنگ

 تحت گزارشي 2112 سال در کههنگامي(: تگزاس نفت، امر در متخصص) هيوجزـ  بيکر شرکت. 5

 خوانندگان شد، منتشر« جنگ از پس عراق در متحده ایاالت براي ارشادي مبادي و اصول» عنوان

 این تا داد ارائه بيکر جيمز مؤسسه به را خویش تجربه و مهارت خارجي روابط شوراي کردند، فکر

. نبود کافي اما بود، درست حدودي تا این. دهد ارائه را عراق حتمي جنگ از پس سناریوي مؤسسه

 روابط بررسي تحقيقاتي گروه که کسي)« دگرگيان ادوارد»: بودند کرده امضا تن دو را تحقيق

« دگرگيان ویسز فرانک» و( کرد رهبري پيش هفته چند را کشور، این وجهه تغيير براي آمریکا کلي

 جمله از ویسز(. هيوجز ـ بيکر نفتي شرکت بلندپایه و بزرگ مسئوالن از یکي و بيکر مؤسسه مدیر)

 مرد این. است شده مالي فساد به متهم که باشد يم نيز« انرون» نام به شرکت مهم ارکان و ها پایه

 بسيار توجه بذل عراق به که است بيمه هاي شرکت از یکي ریيس تحقيقاتش بر عالوه امروز همچنين

 مادر شرکت جيب به واقع در کند، مي امضا« پونيت برینگ» شرکت که دادهایي قرار و دارد

 .است بوده پسر بوش انتخاباتي التحم به اصلي کنندگانکمک جمله از ویسز. ریزد مي

 دید از چون است، بغداد در شرکت ترین فعال امروز(: SAIC) علمي تبليغات جهاني شرکت. 6

 SAIC. رسيده گوش به کمتر آن نام است، نفوذتر با ها شرکت سایر از اینکه بر افزون پنتاگون

 افراد آن اداره شوراي و دکن مي عمل جاسوسي و اطالعات و دفاعي صنایع در که ایست مجموعه

 برحسب آن اداري کادر اینکه با. اند داشته را ارتش در خدمت سابقه که گيرد برمي در را بسياري

 در فعال افراد جمله از« داوننگ این و ژاندان» حاضر حال در کند مي تغيير دولت ترکيب و تغيير

 منصب از جنگ آغاز شبانگاه که دبو عراق عليه آمریکا جنگ مشوقان جمله از وي. است شرکت این

 ریاست به عراق ملي مجمع سود به فشار نيروي عنوان به همچنين. داد استعفا سفيد کاخ در خویش

 عنوان تحت هيئتي در( بکتل شرکت از)« شولتز جورج» همراه به و کند مي فعاليت« چلبي احمد»

 کرد اشاره« اورنز ویليام» به وانت مي آن از غير. داشت فعاليت و عضویت« عراق آزادسازي هيئت»

 که است دفاعي  سياست شوراي عضو همچنين وي. است شرکت اداره شوراي عضو نيز وي که

 است معروف. دارد مشارکت همچنان آن هاي فعاليت در اما داد، استعفا آن ریاست از پرل ریچارد

 پنتاگون سوي از گذشته لسا در که دارند ارتباط هایي شرکت با مذکور شوراي عضو 31 از عضو 8

 .است نبوده دالر ميليارد 76 از کمتر آنها ارزش که اند رسانده امضا به عراق در قراردادهایي
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 دیک خویش کارمندان ميان در است، آشکار که آنگونه اولي: بکتل و هاليبرتون  شرکت دو. 7

 شولتز جورج چون اديافر آن دهنده تشکيل هاي پایه ميان در دیگري و جمهور ریيس معاون چني

 جنگ مدعيان جزو همگي که دارد را« هلمز ریچارد» و« کاسبني ویليام» و« واینبرگر کاسپار» و

 .اند بوده عراق عليه

 صهيونيستي بنيادگرایانه دعاوي و ها بهانه به آمریکایي نيروهاي توسط عراق الغاش آن از غير

 عراق شمال در نظامي گردان دو که اي گونه به) مستقيم صورت به چه اسرایيل نفوذ مناسب زمينه

 غيرمستقيم صورت به چه و( گيرند برمي در را افسر و سرباز 2511 که دارند حضور حاضر حال در

 مستقيم صورت به احياناً و اردني و آمریکایي اقتصادي هاي شرکت فعاليت در که ساختند فراهم

 و راه)« بوثيه سوليل» به توان مي هاشرکت این جلمه از. کند مي پيدا نمود اسرایيلي

 در فعال شرکت« ارتستون» ،(خشکي و دریایي تقل و حمل شرکت)« تسليم» ،(سازي ساختمان

 راه زمينه در فعال)« اسرایيل ـ آفریقا» ،(آب زمينه در فعال شرکت)« گاردان» ،(زیربنایي مسائل

 تصفيه امر در فعال شرکت)« انبز» ،(آب تقطير زمينه در فعال)« اسرایيل براي شرکت» ،(سازي

 بازدارنده و دهنده هشدار هايدستگاه)« ریفنتکس» ،(مستعمل هاي اتوبوس)« دان» شرکت ،(نفت

پاک)« 4 تامي» ،(گلوله ضد آهني هاي درب ساخت زمينه در فعال)« کيمنتل رعيتس» ،(امنيتي

 بندهاي دست)« دورترلي» ،(مشروبات سایر و جو آب)« تيمو» ،(آب کننده ضدعفوني و سازي

 صنایع)« دانـ  نعان» ،(الکترونيکي توليدات)« سکال» ،(آشپزخانه صنایع)« شورگز» ،(آهنين

 (.نساجي صنایع)« دلتا» ،(انرژي هاي فعاليت)« سئول» ،(آبياري ادوات

 طرحي طرح، این بلکه نداریم، قرار اعتقادي طرح یک مقابل در اقتصادي صرفاً ما بنابراین

 جهان بر استيال و حاکميت براي و مذهبي دروغين عناوین تحت که است جنایتکارانه و استعماري

 بر افزون شود، مي ناميده اسرایيل که مسلحي پایگاه بر تکيه با و شود مي آغاز ما منطقه از ابتدا که

 در دیگر آمریکایي سرباز 31111از بيش و عراق در آمریکایي سرباز هزار 161 حضور و وجود

 رو به رو آفریقا شمال و مصر و پاکستان و فارس خليج در نظامي هاي پایگاه از غير به و تانافغانس

 و غارتگر هاي افراطي از گروهي که ایمگرفته قرار استعمار  از تاریخي اي برنامه مقابل ما. هستيم

 دیگر ملل و هايثروت چپاول و غارت فقط آنها. کنند مي اداره و رهبري آنرا چپاول و غارت تشنه

 اعتقادات به را ملل این اعتقادات تا اند داده قرار هدف نيز را آنان عقاید بلکه ندارند، مدنظر را

 کاران محافظه که گروه این. نمایند تبدیل چپاول و غارت فرهنگ و خرافات بر استوار صهيونيستي
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 و اند داده قرار خویش الگوي را جنایي هاي شيوه دیگري وظيفة هر از بيش شوند، مي ناميده نوین

 این با مقابله راه تنها و. است دیگران از استفاده سوء و حاکميت و خشونت فرهنگ آنها فرهنگ

 نبرد آیندة مرحلة عنوان شک، بي که است، نظامي آمادگي و اياندیشه«  جهاد» فرهنگ فرهنگ،

 .است عبده محمد تعریف مطابق ظلم، و منکر با ملت این

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

   کلمب کریستف ناگفته حکایت:عنوان

  

« کلمب کریستف» دربارة که متعددي هايکتاب و هافيلم و مرسوم مشهور تاریخ در که چند هر

 حقيقت در ولي اند، کرده معرفي« مسيحي ميسيونر» یک عنوان به را او شده، نوشته و ساخته

 .است بوده یهودي یک کلمب کریستف

 :گوید مي باره این در یهودي، نویسندة 1«ایچورن دیوید» 

 3« کولن جان» او حقيقي  نام بلکه بوده« ژنو» متولد ایتاليایي یک نه و 2 «کلمبوس» او حقيقي نام نه

 یهودي یک واقع در او و بود آمده دنيا به يااسپان در 4«ودرا پانته» شهر هاينزدیکي در که بود

  5.است بوده اسپانيایي

 داليا» قلم به 6«بود؟  یهودي یک حقيقتاً کلمب کریستف آیا» عنوان تحت که اي مقاله از هایيبخش

 مالحظه قابل بسيار شده بيان رابطه این در ترکيه یهودیان ارگان« شالوم» روزنامه در که 7 «سایاه

 :است

 ارسال خود خانواده براي  کلمب که هایي نامه کليه باالي چپ سمت گوشة در که است این همم نکته

 9«دیوید موریس» توسط قبل سال پنجاه آن مفهوم که خورد مي چشم به مونوگرامي داشت مي

 تمامي باالي در آنرا  یهودیي هر که است، شده تشکيل حرف دو از مونوگرام این. شد کشف

 امروزه که: «« ha و« Beth» کلمة دو از بودند عبارت حرف دو این. نوشت يم خود هاي نوشته

 است مقدس یعني)« Baruch chem» یا و« ezrat ha cham Be» برعبارت که شده معلوم

 .دارد داللت( یهود خداوند

 به) خود چپ دست نگهداشتن نحوة بوده کارپنهان یهودي یک او کند، مي ثابت که دیگري نکتة
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 اقدام عمل این. اوست تابلوهاي و تصاویر در( راست سمت سينه قفسه روي بر باز نجهپ صورت

 فرا آن زمان دیگر حاال... بردند مي کار به یکدیگر شناسایي جهت ها 8«مارانو» که بود رمزآلودي

 را او توانيم مي دیگر. سفاراد کلمب کریستف: گردد اعالم بزرگ کاشف این حقيقي هویت که رسيده

 11.آمریکاست در ما بزرگ عموي پسر او نمایيم يمعرف

 آیا:  عنوان با 11 «ساراليبوویجي» نوشتة ،کتاب معرفي ضمن خود، دیگر شمارة در نشریه این 

 کریستف تاریخي هايجریان:  12 «لوت ماهن ماریانه» کتاب بود؟ یهودي یک کلمب کریستف

 15 پرتغال و اسپانيا هايسرزمين کشف در انیهودی مشارکت: 14 «کایسرلينگ. ام» کتاب و 13 کلمب

 :نویسد مي کلمب معرفي براي

 از رود؛ مي شمار به تاریخي  مسلمات از( او بودن یهودي نظریة) امروزه بود؟ یهودي یک کلمب آیا 

 هرناندود» راهب سوي از که است اي نامه رابطه، این در مناقشه غيرقابل و محکم دالیل جمله

 این در تاالورا. است شده نوشته« ایزابال» ملکه براي کلمب سفر آغاز از قبل روز چند 16«تاالورا

 شيطان نفوس تأثير تحت که( خارجي) بيگانه فردي اعزام از جلوگيري خواستار ملتمسانه نامه

 باز خواستار القدس روح اگر: دهد مي ادامه چنين راهب. شود مي ماجرا پر مأموریت این به است،

 الهویه مجهول فردي منتظر کار، این انجام جهت بود، ناشناخته دریاهاي به خود ندانفرز پاي شدن

 .شد نمي خارجي و

 این اما نيست، شفاف و واضح چندان شده یاد سطور در راهب یهودي ضد احساسات اگرچه 

 :کرد مشاهده روشني و وضوح به او نامه بعدي سطور در توان مي را احساسات

 است ممکن چگونه نيافتم، در بود دیده 17 «جين» راهب که را رؤیایي و خواب تعبير و مفهوم من 

 به جين راهب بيفتد؟ یهودیان دست به مقدس هايسرزمين کلمب، انگيز نفرت سفر این نتيجة در که

 سفر این که گفته خواب در او و است دیده را مقدس« تيست باب جان» خود رؤیاي در که گفت من

 .آورد خواهند دست به را(  ع) عيسي آرامگاه آنها بود، خواهد برکت با بسيار نیهودیا براي کلمب

کتاب در  هم 18 «ليبویسي سارا» و 19 «ویزنتال سيمون» که کلمب بودن یهودي نظریة امروزه 

 خيلي و نموده مطرح ؟«بود یهودي کلمب کریستف آیا» و 21«اميد بادبان»: هاينامبه هایشان

 جملگي و است گرفته قرار تأیيد مورد هم مورخان از بسياري سوي از کنند، مي دفاع آن از جدي

 .است بوده( داده دین تغيير) کارپنهان یهودي یک آمریکا کاشف که معتقدند

 این راهي کلمب همراه  به که همسفراني و همکاران که کند مي خطور ذهن به سؤال این اینجا در 
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 عقاید تفتيش سياست و« انگيزاسيون» از که بودند یهودیاني نهاآ آیا بودند؟ کساني چه شدند سفر

 مشخص ما براي که چيزي تنها. است نساخته فاش ما براي را سرّ  این هنوز تاریخ کردند؟ مي فرار

زبان با مترجماني تنها و است نداشته وجود مسيحي راهب هيچ کلمب کشتي در که است این شده

 21.اند هبود وي همراه عبري و عربي هاي

 نگارتاریخ 22 «فریدمن  ام لي» تصریح به کلمب امضاهاي در موجود یهودي نمادهاي و عالیم 

 در و است مقدس یهودیان براي که کامل مثلث یک شکل او نظر به. مدعاست این مؤید نيز یهودي

 23.شود مي مشاهده کلمب امضاهاي تمام در شود، مي استفاده آن از یهودیان معابد و هاگورستان

 معتقدند نگاران تاریخ و. بودند« بارسلونا» در 24«کاتاالن» یهودیان اعقاب از کلمب خانوادة

 .اند بوده یهودي گفتند، مي سخن اسپانيایي به و کرده مي زندگي ژنو در که کلمب خانوادة

 هب یهودي یک کلمب شود مي یادآور 1881 سال اکتبر شمارة در 25«اینترسه.م» فرانسوي مجلة

 آن از پس و شده اخراج خود کشور از که بودهکاتاالني ریشة 26(کُنوِرسو) داده دین تغيير ظاهر

 .بود گزیده اقامت ژنو در پناهنده صورت به

 :نویسد مي نيز« کایسرلينگ.م» یهودي نگار تاریخ 

 29.بود یهودي هم کلمب همسر 27«انریکوور بيتریک» حتي

 مهم نکته و شد نخواهد  دستگيرمان خاصي مطلب کلمب، دنبو یهودي صرف اثبات از شک بدون 

 به پاسخ خير؟ یا داشته نقش نمود آغاز که سفري در کلمب شدة داشته پنهان هویت آیا که است این

 نظر به آورد؛ خواهيم دست به« شالوم» نشریه اطالعات برخي از استفاده با را سؤال این

 :نيایياسپا مشهور شناس کلمب«  28کنسولووارال»

 کاتوليک جامعة  به منسوب فرد یک براي چيزي چنين و بوده حفظ از را« عتيق عهد» کلمب

 .باشد داشته موضوعيت تواند نمي

 و. است بوده مقدس معبد مجدد بناي و برپایي نامدار، دریانورد این رؤیاي ترینبزرگ احتماالً 

 .است نموده لعن دمعب مجدد بناي صورت در را( ع) عيسي که است حالي در این

 

 

 :هانوشتپي

 1 .David M.Eichhorn. 
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 2 .Colombus. 

 3 .Jancolon. 
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 5 .Joys of Jewish Folklore P.296 ,David M.Eichhorn . 

6 .Kristof Kolob gercekten bir yahudi midi . 

7 .Dalia sayah . 

9 .Maurice David. 

8 .marrano  ، است داده دین تغيير مصالحي بنابر که است یهودي یک نام. 

11 .8/3/1899 ,Salom. 

11 .Sarah leibovici. 

12 .Marieanne Mahn lott. 

13 .Partrait Historique de christophe colomb. 

14 .M.Kayserling. 

 15 .The Participation of the jews in the Spanish and porteguess 

Discoveries. 

16 .Hernando de Talavera. 

17 .Jean. 

19 .Simon wiesenthal. 

18 .Sara Leibovici. 

 21 .Lavoile de lespoir. 

21 .Salom 24/8/1991. 

22 .Lee M.Friedman. 

23 .Lee M.Friedman, Jewish proneersand Partiots, the Jewish Publication 

society of America: pp.65-66. 1942  
24 .Katalan. 

25 .M.Interesse. 
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28 .Consuelo varela. 
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  معاصر وراند در یهود:عنوان

  

 :اشاره

 ،«طائب مهدي» والمسلمين االسالمحجت:                                       با گفتگو

. 

 

 

 

 دانيد؟ مي چه رنسانس دوران در را یهود نقش 

 نتيجه، در. است«  کاري پنهان» صفت آن و دارند مهم بسيار تجربي و آموزشي صفت یک یهود 

 علني شکل. ماند مي پنهان هميشه هایشاناثرگذاري و الملل بين ياسيس هاي صحنه در یهود حضور

 مشاهده قابل فلسطين منطقه در« اسرایيل» کشور ایجاد براي آنها اقدام زمان از تنها یهود حضور

 دليل به. است مشاهده قابل اقدام این از پس تنها المللي،بين سطح در آنها آشکار روابط و است

 بر دقيق مطالعة و فراوان دقت به نياز الملل بين سياست در سازمان این تأثير به دستيابي صفت، این

 .دارد آثار روي

 :فرماید مي( ع)علي حضرت

 1.نبهّت أدبرت إذا و شبهّت أقبلت إذا الفتن إنّ

 آشکار حقيقت روند ميان از چون و آميخته درهم باطل و حق آورندرومي هافتنه که هنگامي)
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 .(شود

 

 تا پنهاني فعاليت و است پنهاني فعاليت یک اصوالً  فتنه. شودمي شناخته کندمي عبور تيوق فتنه

. شود مي علني گذاشت را خود اثر که هنگامي و ماند مي باقي پنهاني است نگذارده تأثير که زماني

 .رفتن و آن اثرگذاري فتنه، انجام یعني« فتنه اِدبار»

 

 اخير سال چهارصد تاریخ را معاصر تاریخ اگر ـ معاصر تاریخ در یهود اثرگذاري دربارة بنابراین

 باید راآن معاصر تاریخ در یهود نقش بررسي براي که دارد وجود گزینه چند: گفت باید ـ بدانيم

 در مجموعه این از که اخباري ميزان دوم آنها؛ تعداد و جمعيت نخست. دهيم قرار توجه مورد

 ميزان به توجه چهارم دنيا؛ سياسي تحوالت بر رخدادها ینا تأثير سوم دارد؛ وجود رخدادها

 .الملل بين تجارت در حضورشان پنجم و مجموعه این هاي دارایي

 

 .کنيم علني حدي تا را یهود پنهاني نقش توانيم مي دهيم، قرار یکدیگر کنار در را ها گزینه این اگر

 

 جهان جمعيت اینکه به توجه با است، ادني کل در نفر ميليون 5/16 حدود یهود جمعيت فعلي آمار

 چشمگير چندان نيز یهود جمعيت است، بوده فعلي جمعيت از کمتر بسيار پيش سال چهارصد در

 ولي دهد اختصاص خود به را( جهاني) اخبار نسبت همين به باید قليل جمعيت یک 2.است نبوده

 آنها به اخبار مقدار این از بيش کنيم مي مشاهده تعجب کمال با شویم مي اخبار صحنه وارد وقتي

 برخوردهاي آنها، تبعيد و شدن سوزانيده آنها، شدن شکنجه و خوردن کتک اخبار. دارد اختصاص

  بي و آرام اي مجموعه ما گویند مي که خودشان ادعاي طبق که حالي در... و قوم این با ناروا

 که دارد دليلي چه نداریم، دیگران کار به کاري و هستيم اجتماعي هياهوهاي از دور به و دردسر

 یک آید مي ميان به درگيري نام هرگاه. است شده آميخته آنها نام با هادرگيري اخبار مقدار این

 یک یا و هستند باطل بر دو هر یا. است متقابل طرف منافع گرفتن صدد در طرف دو هر یا و طرف

 بر آنها گویيم نمي ابتداءاً ما. باشند حقبر توانند نمي طرف دو است، برحق دیگر طرف و باطل طرف

 آن گرفتن صدد در دیگران و اینهاست دست در یا که دارد وجود منفعتي حال هر به ولي باطلند،

 و گير گوشه قوم این حال. کنند تصاحب را آن خواهند مي آنها و است دیگران دست در یا و هستند
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 ملل سایر به خود دین توسعه پي در آنها. بگيرند آنها از بخواهند دیگران که دارد چيزي چه آرام

 . است چرخش حال در مجموعه همين درون و است نژادي آنها دین. نيستند هم

 

 در ميليوني 16 جمعيت یک. دنيایي بحث ماندمي. نيست دین بحث اینها با دیگران بحث بنابراین

 به توجه پس. شود مي جنگ و ادعو سرش بر اینقدر که دارد منافعي چه ميلياردي چهار جهان کل

 لهستان، در اند؛ داشته اروپایي کشورهاي در که تبعيدهایي مقدار به مخصوصاً دعواها مقدار

 اتفاقي چه که دارد فراواني دقت جاي عراق، و بابل یعني النهرین بين منطقه اسپانيا، مجارستان،

 اخبار همه یکباره و رفتند مي دیگر يجا به آنها. برانند شانقبلي منطقه از را آنها شود مي باعث

 آنها دهد مي نشان اخبار و جمعيت رابطة بنابراین. گرفت مي قرار آنها الشعاع تحت منطقه آن

 شدهمي درگير آنها با یا کرده؛ مي پيدا اطالع حکومت آن که اند داشته وسيعي پنهاني اقدامات

 .است بوده صوري هادرگيري و است بوده اختيارشان در حکومت یا و است

 

 سلطه دنيا مالي امکانات بر یهود سال چهارصد این طي. است یهود ثروت و دارایي سوم مسئله

 چه دارایي این آوري جمع از یهود انگيزة ولي نداریم بخل یهود دارایي به نسبت ما. اند داشته

 گراآخرت عةمجمو یک. هستيم گراآخرت مجموعة یک ما کنند مي ادعا که حالي در. است بوده

 مقدار این به نياز پس نداشتند سلطه و حکومت ادعاي یهود اگر. است ميلبي دنيا به نسبت طبيعتاً

 یهود بودن گير کناره و آرام با طبيعتاً  امکانات و ثروت مقدار این آوري جمع. نداشتند نيز ثروت

 کنم مي توصيه من. ستا تظاهر و ریا تنها یهود آرامش و سکوت بحث نتيجه در. ندارد سازگاري

پول بحث کتاب این در. کنيد مطالعه را( شهبازي دکتر آثاي اثر) پارسي و یهودي زرساالران کتاب

 قدرت و ثروت به توجه واقع در. است گرفته قرار بررسي مورد اخير سال چهارصد طي یهود گرایي

 .دهد مي خبر اقداماتشان از یهود، اندازه از بيش

 

 شخصيت باید کنيم درک را اخير ساله چهارصد هاي سياست بر یهود اثرگذار اماتاقد بخواهيم اگر 

 از افراد این از  درصد چند کنيم بررسي باید. بشناسيم را ساله چهارصد سياست بر اثرگذاران

 و« کلمب کریستف» مانند اند بوده مؤثر ها قاره کشف در که هایي شخصيت. اند بوده یهود سازمان

 تشکيل به منجر که اند بوده تأثيرگذار اصولي و پایه سياسي هاي مکتب ایجاد در که هایي شخصيت
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« لوتر» مانند افرادي شخصيت حتي« کانت» و« باخ فویور» ،«هگل» مانند شد، جدید هاي حاکميت

 حد چه تا جهاني سياست دهي خط در مجموعه این شود، مشخص تا. شود بررسي باید« کالوین» و

 جمعيت بحث باشد مي ضروري بسيار آن در مطالعه که بحث آخرین و. هستند تأثيرگذار

 .است سازمان این اقدامات ترین حساس از یکي که است« روتاري» و« فراماسونري»

 

 را خط دو شدن جهاني براي یهود که آید مي دست به سازمان این دربارة مطالعات مجموعه از

 بعد آشکار، سلطه خط که« آشکار سلطه» خط ريدیگ و« پنهان سلطة» خط یکي اند؛ کرده دنبال

 در که دنيا هاي حکومت مجموعه که معنا این به پنهان سلطه. است آن از پس و پنهان سلطه خط از

 و اي منطقه علني، حاکم سياسي جغرافياي این در. گيرد مي شکل جزء جزء سياسي جغرافيایي

 عراق، ،(شاه زمان) ایران. است یهود سازمان زا متأثر پنهان شکل به اما است کشور همان به مربوط

 به اما هستند مستقلي و جداگانه کشورهاي همگي فرانسه و انگلستان بلغارستان، ترکيه، عربستان،

 این مدل آخرین. کند حرکت منافعشان راستاي در تا شود، مي اداره اینها دست به پنهان شکل

 فراماسونري جمعيت. است فراماسونري عيتجم نشد، افشا آن از پس حدي تا که پنهان سلطه

 اهميتي دین به جمعيت این در و گيرد مي شکل سياسي تفکر و مکتب و ایده یک از که است جمعيتي

 وقتي بلکه باشد، داشته مشخص دین نيست الزم است، جمعيت این در که کسي. شود نمي داده

 و ایراني نيز ایران شاه. باشد« زيمرک لژ» تابع باید سياسي لحاظ از شود مي جمعيت این وارد

 جمعيت، این. اینهاست تابع اجرایي نظر از یعني. است فراماسونري مکتب جزو ولي است مسلمان

 دنده چرخ یک ها حاکم این از یک هر یعني. دهد مي تشکيل را دنده چرخ معني به روتاري جمعيت

 دنيا آري. آیند مي در چرخش به نريفراماسو مرکزي موتور وسيله به و متصلند یکدیگر به که است

 پيدایش در یهود سازمان شناسایي. آشکارا نه و پنهان شکل به اما چرخد مي یهود سلطه تحت

 به  اخير سال چهارصد هاي سياست در را مجموعه این دخالت آن، اداره و فراماسونري جمعيت

 بر مجموعه این اثرگذاري دریافت براي دوم جهاني جنگ در باالخره و. کند مي نمایان خوبي

 .کنيم دقت دوم جهاني جنگ پيدایش در باید المللي بين سياست

 

 دوم جهاني جنگ نهایي نتيجه که مهم بسيار موضوع این و« هيتلر» شخصيت روي بر مجدد مطالعه

 ارائه ملموس نتيجه یک جنگ این براي بخواهيم اگر. برد سود جنگ این از کسي چه و بود چه
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 به را خدمت بهترین هيتلر کنيم، مي مشاهده و کنيم اشاره اسرایيل کشور پيدایش به انيمتو مي دهيم

 درون مأمور یک براي که خرید جان به را زیادي ناسزاهاي ميان این در ولي کرد، یهود جمعيت

 و اطالعات، و اخبار در سوزي آدم هاي کوره ایجاد با حقيقت در. آید مي شمار به عادي سازماني

 است، داشته هم وجود اگر و ندارد وجود سوزي آدم کوره زمين روي بر چون زمين، روي رب نه

 . است نشده سوخته آن در یهودي

 

. ندادند تن قضيه این به که هستند مؤمن اقليت یک تنها اند، مجموعه یک اکثریت یهود سازمان در

 سوزي آدم هاي کوره الًاو. دارد وجود سوزي آدم هاي کوره بودن دروغ بر فراواني ادلة ما

 از هم آنچه. شود مي داده نشان که است هایي فيلم و ها عکس از هست چه هر ندارند شاهدي

 ریخته آتش ها کوره این در آنقدر گویند، مي که آنطور چون. است دروغ شود مي دیده ها عکس

 از مملو ها کوره این ها عکس در که حالي در. ماند نمي باقي خاکستر جز چيزي که شود مي

 اینچنين در. است شده چيده هم روي اي گانهبچه شکل به که است انسان جمجمه و استخوان

 تصاویر در که حالي در داشت، نخواهد وجود نظمي دیگر سوزانند مي آدم که هایي کوره

 یک قضيه این که فهميد توان مي تصاویر این به نگاه یک با. است شده چيده هم روي ها جمجمه

 ها یهودي سوزاندان به اقدام آلمان بزرگي به کشوري در اصوالً . است خبري و اطالعاتي بازي

. کند مي مطرح حکومت براي را نژاد بحث هيتلر. است ساخته نمي برطرف هيتلر از را نيازي

 دیگران مانند را یهود توانسته مي او کنند، خدمت ما به باید دیگران و هستيم برتر نژاد ما گوید مي

 به دادن پوشش در فردها هنرمندترین از یکي هيتلر کلي طور به. کنند خدمت آنها به تا دارد اهنگ

 . است دوم جهاني جنگ کل در اهداف

 

 جهان در داشتند عهده بر را وسيعي افسادي نقش اسالم برابر در یهود که گفت توان مي بنابراین

 .است تبهکاري و افساد نقش که اند داده ادامه را نقش همان نيز معاصر

 

 و کوچه مردم که حالي در اند، دانسته مي ها معرکه بيار آتش را ها یهودي و جهود هميشه دنيا مردم

 پس. کنند نمي درد اعالن مسئله آن به نسبت نکنند حسي وجود تمام با را دردي که وقتي تا بازار

 شود مي مشخص. است درآورده را ها ملت داد المللي بين صداي و سر بي و آرام مجموعة این چرا
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 گذشتن از بعد را ها فتنه مردم چون. است گردیده روشن مردم براي اینها تبهکاري و فساد

 .کنند درک را قضيه این توانند مي همه اسرایيل، دولت وجود دليل به امروز و اند فهميده مي

 

 کدامهيچ شود، مي خشپ کاليفرنيا و واشنگتن و آنجلس لس در که ایراني انقالب ضد هاي شبکه

 که حالي در هستند مستقل کنند مي اعالم بلکه. هستند صهيونيسم سازمان به وابسته کنند نمي اعالم

 ماهيت اتفاقات بعضي گاهي. شوند مي حمایت اسرایيل جانب از همگي فهميد توان مي آثارشان از

 جدا بدنش از را او چشم واستهخ مي یهود که فلسطيني دختر یک فيلم اخيراً. کند مي افشا را آنها

. بود ها صهيونيست جریان عليه فيلم این. شد پخش آمریکا در بزنند پيوند دیگر فرد تابه کند

. دارند نفر ميليون دو حدود آمریکا کل در و اسرایيل در ميليون چهار حدود جمعيتي ها صهيونيست

 بوش آقاي عليه خدا، عليه فيلم عنيی« آزاد فيلم دریاي» معني به دارد وجود اصطالحي آمریکا در

 موضع امریکا خارجه امور وزارت شد پخش فيلم این اینکه محض به اما. شود مي پخش آزادانه... و

 پنهان حضور آمریکا حاکمه هيئت در اسرایيل گرفت نتيجه توان مي گيري موضع این از. گرفت

 آقاي مورد در تبليغاتي هاي فيلم خشپ به شروع انقالب ضد زبان فارسي هاي شبکه بالفاصله. دارد

 راداشته لبنان مردم بمباران مأموریت که حالي در پيش سال 19 که خلباني کردند؛« آرود رون»

 این: گوید مي ها تلویزیون این با مصاحبه در« امير مونشه» اینکه جالب و. است کرده سقوط است

 در. کند مي سقوط است کرده مي پرواز اسرایيل از دفاع براي لبنان خاک که حالي در هواپيما

 چه اسرایيل از دفاع براي هواپيما. کند نمي قبول منطقي هيچ را گفتن سخن گونه این که حالي

 سراغ به بعد و کنند مي بيان را او زندگي سير خط ها تلویزیون این. است داشته لبنان به کاري

 داشته ساله یک دختري زمان آن در دآرو رون آقاي گویند، مي و روند مي خلبان این خانواده

 را دختر این فيلم. گردد مي خود پدر دنبال به دختر این و است شده ساله 18 زمان این در که است

 رون مادر که کنند مي مطرح... و ریزدمي اشک که حالي در دهند، مي نشان مختلف سنين در

 حال و داشته سال 61 هواپيما سقوط گامهن او مادر که حالي در. است رفته دنيا از او غم از آرود

 در فيلمي ساخت با صورت هر به. است مرده پسرش غم از گوید مي مرده، سال 91 حدود سني با که

 فلسطيني دختري فيلم عليه تبليغاتي مقابله بر سعي دخترش و آرود رون آقاي مظلوميت مورد

 این دهد مي نشان موضوع این. بزنند پيوند و کنند جدا را او چشم خواهند مي که کنند مي

 .شود مي اداره یهود توسط ها تلویزیون
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 اند؟ داشته تأثيري چه رنسانس مسئله خود در یهود  

 حضور و دین کنند مي ادعا. است سياست جهان از دین کردن خارج رنسانس، در عامل مهمترین 

 جدیدي دوره وارد و کنند مي جدا سياست از را دین و است مادي امور در بشر پيشرفت مانع کليسا

 در اثرگذار نيروي دنبال به که تفکري شود مي باعث سياست جهان در دین رفتن کنار. شوند مي

 افرادي به تبدیل حاکمان. رود مي بين از عميق سياسي شعور یعني. برود بين از گردد مي سياست

 کليسا وقتي چون. هستند... و کشاورزي هاي زمين کارخانجات، توسعه فکر به تنها که شوند مي

 شکل حکومت به دین باالخره چون کند مي فکر اثرگذار نيروي جهت در اول کند مي حکومت

 خود برداري بهره به تواند، مي راحتي به پنهان سلطه دیگر ها حکومت نوع این در اما. دهد مي

 از قبل تا چون. شدند تر نزدیک بعد یک خود پنهان سلطة به یهود رنسانس، در نتيجه در. بپردازد

 اي پيچيده بسيار بحث رنسانس بحث. بپردازند فعاليت به راحتي به یهود گذاشت نمي کليسا آن

 .باشد مي رابطه این در فراوان تحقيق و مطالعه به نياز و است

 

 

 

 چيست؟ صهيونيست مسيحيت نگرش به راجع شما نظر 

 این. نيست جدیدي بحث صهيونيسم، بحث خود و صهيونيستي  مسيحيت بحث کنم مي احساس بنده 

 مطرح الملل بين افکار در صهيونيسم بحث اسرایيل کشور پيدایش از قبل تا. هستند همدیگر تابع دو

 او امثال و 2«هرتزل» که نيست مطلبي« صهيون» کوه در شدن جمع بحث. دارد وجود ولي نيست،

 اصلي خط از اینها اینکه از بعد یعني. است منحرف توراتي تفکر یک این. باشند کرده گذاري پایه

. کردند تالش نقطه این به رسيدن براي متمادي ساليان و افتادند فکر این به گرفتند، فاصله خود

 همين به نيز صهيونيست مسيحيت بود؛ مطرح الملل بين صحنه در تفکر این ظهور بحث آن از بعد
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 باشد معتقد هاستصهيونيست نفع به امري بر که مسيحيتي یعني، صهيونيست مسيحيت. است صورت

 . است آتش و آب اجتماع که یهودي مسيحيت الّاّ و

 

 یعني مسيحي و باشند داشته حکومت باید صهيون کوه در است معتقد که یهودي یعني صهيونيست

 نعنوا اصطالح این اگر پس. داند مي خود پيغمبر قاتل را یهود و دارد( ع)عيسي به اعتقاد که کسي

 حضرت منتظر مسيحيت جهان. هاست یهودي نفع به که اي مسئله به اعتقاد با مسيحيت یعني شود، مي

( ع)عيسي حضرت ظهور به بشارت گویند مي آنها که بشارت، یعني  انجيل معناي و است( ع)عيسي

 ایطشر و عالئم این وقوع با که دارند اعتقاد شرایطي و عالئم به( ع)عيسي ظهور براي آنها. است

 افتادن یهود دست به متعتقدند، ها آن که شرایطي جمله از. کند مي ظهور( ع)عيسي حضرت

 ودر فلسطين منطقه در عيسي گویند مي ظاهراً . است( ع)عيسي حضرت ظهور محل حکومت

 مستقر یهودي حکومت باید المقدس بيت در بنابراین. کند مي ظهور المقدس، بيت یعني  اورشليم،

 اینها به آنرا خدا که است یهود حکومت محل المقدس بيت است، معتقد هم مصهيونيس. باشد

 صهيون کوه در یهود حاکميت لزوم به معتقد که کساني یعني صهيونيسم واقع در و است بخشيده

(zion )هستند . 

 

 المقدس بيت و اورشليم در یهود حکومت براي که هستند کساني صهيونيست مسيحيان نتيجه در

 او و بدانيم مسيحيت دین در یهود مجموعه نفوذي را« پولس» کشيش اگر. کنند مي اليتفع و تالش

 آیين دادن آشتي تفکر شد، معرفي خطاکار مردي عنوان به« شائول» و شد شناسایي« برنابا» توسط

 زمان همان در بدهد، نتيجه یهود نفع به که تفکري به مسيحيت فکري انضمام و یهود با مسيحيت

 الیه یک عنوان به نيز تفکر این کند، مي عمل مخفيانه یهود که طور همان ولي. است شده وارد

 نيز تفکر این شود مي علني و آید مي وجود به ـ اسرایيل دولت که زماني. است مانده باقي سرّي

 آنها. شود مي زنده هستند، جریان این به وابسته که هایي کشيش توسط آرام آرام آنها بين در

 تا کند پيدا حاکميت المقدس بيت در زودتر چه هر تا کنيم کمک اسرایيل دولت به باید ما د،گوین مي

 آمریکا در ها صهيونيست بينيم مي ما اساس همين بر. دهد نجات را ما جهان و کند ظهور( ع)عيسي

 طریق از و شود زنده تفکر این تا کنند مي برخورد کليسا با اي گونه به کشور این دولتمردان توسط

 پيدا تغيير اي حاکمه هيأت نفع به آمریکا مسيحيان رأي تا شود القا نيز آمریکا مسيحيان به کليسا
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 پایتختي از که است دولتي آمریکا دولت اساس همين بر. کنند مي عمل یهودیان نفع به که کند

 دهند تغيير سالمقد بيت به« تالویو» از را خود پایتخت اسرایيليان تا کند مي حمایت المقدس بيت

 حضرت ظهور شرط و شود مي کامل غربي و شرقي المقدس بيت شدن یهودي صورت این در چون

 در اي هسته جنگ و« آرماگدون» جنگ فرضية تفکر همين اساس بر. کند مي پيدا تحقق( ع)عيسي

 به آمریکایي دولتمردان توجه و اند کرده مطرح را آرماگدون منطقة در مدیترانه دریاي کنار

 اقدامات براي پوششي که کنندمي توجيه اساس همين بر را اي هسته هاي جنگ و اتمي هاي سالح

 طرفدار ها کاتوليک سنتي صورت به که است مشهور آمریکا در. آمریکاست دولت تسليحاتي

 اخير انتخاب در که حالي در ها، «خواه جمهوري» طرفدار هاپروتستان و هستند ها«دموکرات»

 کاتوليک جهان چون تفکر همين اساس بر. دادند رأي پسر بوش به کاتوليک و ستانپروت اجماع

 ميدان به دليل همين به برند، مي سر به( ع)عيسي ظهور براي انتظار حالت در ها پروتستان از بيش

 .نيست جدیدي مسئله صهيونيستي، مسيحيت بحث وگرنه شدند، آورده

 

 

 

 است؟ اثرگذار  دنيا فکري يها جریان در اندازه چه تا نگاه این 

 جهان امروزه که کنيم مشاهده توانيم مي آمریکا اقدامات در را صهيونيستي مسيحيت اثر 

 برسرکار جمهوري رئيس آمریکا در وقتي. است گرفته قرار اقدامات این تأثير تحت المللي بين

 مسيحيان نگاه کند، مي جنگ دچار را خودشان کشور از دورتر کيلومتر هزاران کشوري که آید مي

 دنبال به اسرایيل زیرا کشتار؛ و خونریزي جنگ، یعني اسرایيل. شود مي مشخص صهيونيست

 که داند مي موذي حيوانات ـ نکنند همکاري او با اگرـ  را خود نژاد از غير و است نژادي حکومت

 و رحم اینها براي نيتانسا عليه خود نبرد در و هستند آفت مانند. شوند برداشته زمين روي از باید

 که است کسي صدم درجة از باالتر بدانيم درجه صد داراي را سنگدلي اگر. ندارد معنا سنگدلي

 او سنگدلي به توان نمي اینجا در. کند نگاه آنها به آفت شکل به بلکه نداند انسان را ها انسان

 رفتار خود براي مجموعه این قالب در و بخورد را آنها فریب مکتبي اگر. داد اختصاص اي درجه

 شده تفکر این تابع که نيز آمریکا. داشت انتظار توان نمي جنگ جزبه چيزي او رفتار از کند تعریف

 قتل و جنگ کند پيدا حضور کجا هر. دهد انجام تواند نمي جنگ از غير به کاري دیگر دنيا در است
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 چون نيستند غارت و قتل نوع این به ادرق دیگران اسرایيل از غير به و دارد دنبال به... و غارت و

 خود منافع براي گاه اگرچه کرد؛ خواهند ترجمه نوعي به را انسانيت معناي دیگران باالخره

 اینها مکتب در ولي اند گذاشته پا زیر را انسانيت کنند مي قبول ولي گذارند، مي پاي زیر را انسانيت

 به. بروند بين از باید و آفتند ندهند بار اگر که دانند مي حيواناتي را باقي و ندارد، معنا انسانيت

 صهيونيستي مسيحيت تفکر از یعني. است صهيونيسم از تابعي صهيونيستي مسيحيت تفکر جهت همين

 باید بيابد آرامش بخواهد هم آمریکا اگر. داشت فساد و افروزيآتش جنگ، انتظار توان مي تنها

 زمين روي از و آمریکا رفتن بين از شعار گاههيچ( ره)مينيخ امام حضرت. برود بين از اسرایيل

 حاکميت تفکر بر اشاره است بزرگ شيطان آمریکا فرمودند هم اگر ندادند، را آمریکا شدن محو

 بزرگ شيطان این گویا. «شود محو روزگار صفحه از باید اسرایيل»: فرمودند ایشان ولي دارد؛ آن

. ریزد مي فرو عروسک این شود، محو زمين روي از اگر که است اسرایيل بازيشب خيمه عروسک

 بر چگونه ها صهيونيست که بفهمند آمریکا مردم که روزي: فرمودند نيز رهبري معظم مقام

 .گرفت خواهند انتقام اینها از سختي به کردند، آنها  حق در خيانتي چه و شدند مسلط سرنوشتشان

 

 

 

 کنند؟ مي تأکيد و تکيه آخرالزمان مباحث روي بر اندازه نای به صهيونيست مسيحيان و یهود چرا

 جهان نهایي آرزوي را جهاني حاکميت و است جهاني حاکميت دنبال به اسرایيل و یهود سازمان 

 روز مسيحيت نظر از. کند مي معرفي خود حاکميت را اعلي هدف خود سازمان درون و داند مي

 زمان را او ظهور زمان و دنيا ختم را( ع)عيسي یعني. است( ع)عيسي ظهور عالم این موعود

 اینها اگر و است پایاني روز و شدن جهاني دنبال به اسرایيل بنابراین دانند، مي دنيا مردم سعادت

 مسلماً. بدهند را پایاني روز مژده مسيحيان به باید دهند، نظام خود نفع به را مسيحيت بخواهند

 امام ظهور اسالمي دیدگاه از چون کرد، خواهد نزدیک ایانيپ روز به را جهان منحرف، تفکر این

 نشاندن فرو براي( ع)حضرت آن و باشد گرفته فرا را جهان آتش که رسد مي فرا وقتي( عج) زمان

 را جریان که کشاند مي آتشي به را جهان صهيونيسم ناخودآگاه صورت به البته. آید مي آتش این

 .داد خواهند دست از را حق جریان محار توان اینها و سازد مي خارج صهيونيسم دست از
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 اهل روایات در را( ع)زمان امام حضرت وجود و آخرالزمان موضوع به توجه و انتظار جایگاه 

 بينيد؟مي چگونه( ع)بيت

 زمان از بلکه ما زمان در فقط نه انتظار این. است شده عجين انتظار با شيعه ذات کلي طور به 

 جواب و سؤال قالب در بيشتر است مانده باقي ائمه از که روایاتي اصوالً. است دهبو( ع)بيت اهل

 وجود بيشتري سؤال که معناست این به باشد بيشتر  روایت موضوعي مورد در چه هر طبيعتاً. است

 بيش شدن نزدیک  دليل به ولي. است بوده مطرح مسئله این نيز زمان آن مردم براي و است داشته

 قالب در ایشان خانة درون بلکه و( ع)عسکري حسن امام دیوارخانة درون تا ندشم حد از

 جعفر او به  دليل همين به و برد مي بيرون به را اخبار و بود( ع)حضرت عموي که( کذاب)جعفر

 آمدند، مي جستجو براي که آنان ولي داد مي را حضرت دیدن گزارش چون گفتند، مي کذاب

 قابل ملموس عامل اولين بنابراین. گفتند مي کذاب جعفر او به طرفين و کردند نمي پيدا را کسي

 دشمن و دارند نماینده( ع()زمان امام) حضرت آن از بعد. است دشمن نزدیکي غيبت براي ذکر

 این با ارتباط باید نتيجه در. دهد قرار تعقيب مورد را حضرت نماینده این طریق از تواند مي

 مورد در باید اشاره با و شوند مي منع( ع)حضرت مبارک نام بردن زا مردم. باشد مخفي نماینده

 بنابراین. آید مي پيش مسئله این مورد در معمول حد از بيش اي تقيه یعني کنند، صحبت ایشان

 آن از حرف گيرد، قرار تقيه عنوان تحت که اي مسئله هر. شود مي پنهان اندوهي به تبدیل انتظار

. کردند مي تبيين و مطرح را غيبت بحث نياز ميزان به. شود مي بيشتر شواقعيت ولي شود مي کمتر

 هم زیادي هاي کتاب شود روشن دیگر مسائل بعضي یا و دهند اميد شيعه به بود قرار که آنجایي

 .شود مي نوشته

 

 نگاه مخفي را خود آرمان کند مي تالش شيعه و. است ظهور و انتظار بحث شيعه آرمان اصوالً

 نيست، مطلب این به تظاهري اگر. اند زنده انتظار هواي به مردم اسالمي جمهوري در روزام. دارد

 و تفکر هر با مردم سراغ به اگر خياباني هاي مصاحبه در. دارد وجود هنوز قلبي حزن آن مطمئناً

 ایشان مورد در است محال کنيد سؤال( عج) زمان امام مورد در آنها از و بروید اجتماعي جایگاه

 .آمد خواهد که هاست قلب محبوب همان او نگویند و باشند نداشته طالعاتا
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 این شاید و است بوده اندک بحث این به تظاهر وضعيت آن دليل به گرچه است انتظار شيعه ذات

 این به است شده حل ما براي انتظار بحث چون است، شده اجرا که بوده عالي بسيار استراتژي یک

 پيام انتظار بحث اما کنيم مي مطرح اي ساده دیني بحث یک صورت به را ارانتظ بحث ما که معنا

 و است مطلق عالم که پاک شخصي گویيم مي هم ما. داشت خواهد جهان قلدرهاي براي سنگيني

 .کند مي برخورد گرایيفاميل و گرایيحزب پول، تبار، تابع رفتارهاي تمام با و آید مي معصوم،

 

 . داشت نخواهند جهان در جایگاهي دنيا قلدرهاي دیگر و ارونش بوش، آقاي بنابراین

 

 اي مسئله ما براي انتظار شعار. دنياست قلدرهاي شدن نابود یا شدن رام انتظار سکه دیگر طرف

 از قبل تا بنابراین. کند مي وادار العمل عکس به را دنيا قلدرهاي ما از خارج در ولي است شده حل

 رفتار این با متفاوت بسيار بودند شعار این صاحب که اي مجموعه با نهاآ رفتار اسالمي، جمهوري

 اما بود، ساده و پنهان پيامي پيام، این اسالمي جمهوري از قبل چون است، اسالمي جمهوري از بعد

 شود؛ مي نوشته آن اساسي قانون مقدمه در و آید مي وجود به اسالمي جمهوري که هنگامي

 وقت آن است،( عج) مهدي حضرت جهاني دولت ساز زمينه و دمهمق اسالمي جمهوري حکومت

 یک به تبدیل بود، شعار یک که ما انتظار بحث.  کند مي تفاوت دنيا قلدرهاي براي قضيه دیگر

 انتظار بحث. شوند مي عمل وارد آنها دليل همين به و است شده علني تهدید، بنابراین. شد واقعيت

 و دادند شهيد آمدند، ميدان به مردم آرمان این اساس بر. استم مردم آرمان و شيعه حرکت ذات

 .کنند مي مقاومت هم اکنون

 

 اند؛ داده مردم به خود اخير سخنراني دو در را آرمان این تحقق از فوایدي نيز رهبري معظم مقام

 روز شاهد ها جوان شما»: فرمودند که داشتند دي 18 سالگرد مناسبت به که صحبتي در یکي

« الفتح و اهلل نصر جاء إذا» سورة به اي اشاره تواند مي جمله این. «بود خواهيد نصر و زيپيرو

 هاي سال»: نوشتند حجاج به شان پيام در همچنين و. است( عج)زمان امام سورة که. باشد داشته

 بسيار بحث( عج) زمان امام بحث بنابراین. «است اسالم جهان براي ساز سرنوشت هاي سال آینده

. بگویيم دائماً تذکر یک عنوان به را مان اعتقاد کنيم تالش باید همه البته است، اي ریشه و يقعم
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 :فرمایدمي کریم قرآن چنانکه

 3.المؤمنين تنفع الذّکري فإنّ ذکّر و

 

 بایدکساني نرسيده روز آن تا و است( عج) زمان امام به قسم« والعصر» سورة در« عصر» گویند مي

 و حق، به توصيه کنند، توصيه نيز همدیگر به و کنند فعاليت نيز آن براي دارند، ایمان آن به که

 تذکر این اي دوره هر در. است بوده هم هميشه و است الزم تذکر این. بکشند انتظار صبورانه

 صورت همين به. صدوق الدینکمال و نعماني غيبت طوسي، غيبت: مانند اند؛ نوشته مي را ها نامه

 .اند نبوده غيبت بحث از خالي گاهيچه روایي کتب

 

  

 

 بر مسئوليتي چه شيعيان خصوص به ها مسلمان صهيونيست، مسيحيت و یهود هاي فعاليت به توجه با

 دارند؟ عهده

 نگاه در چون. است فقيه والیت از تابعيت دهيم انجام توانيم مي زمينه این در ما که اقدامي 

 :است شده وارد مقدسه ناحية از عمل چگونگي دستور ظهور منتظران

 4... .حدیثنا رواة إلي فيها فارجعوا الواقعة الحوادث أمّا و

 پرچمداري فردي اي دوره هر در. اند کرده حرکت شاخص رهبران دنبال به تاریخ طول در مردم

 مردم گاه هر. اند رسانده را حرکت این زمان این تا خوب خيلي عملداران و است بوده موضوع این

 آخرین و جهاني کفر با مبارزه روز امروز. است شده مي خراب کار کردند، نمي پيروي او حرکت از

 پيام در رهبري معظم مقام. است فرانوین استعمار و جهان کردن تباه براي مجموعه آن تدابير

 . کنند مي تعبير بد را خواب فرات، تا نيل خواب تعبير در اینها فرمودند، حجشان

 در الهي ارادة و باز دید با شده هدایت و عالم و دقيق باندیده یک عنوان به دقيقاً ایشان امروز و

 .هستند حرکت حال

 در. اند کرده دعوت معلومات تعميق به را همه ایشان. کنيم پيروي ایشان از باید مسير این در ما

 به ما انداز چشم آن در که کنند مي مشاهده را اندازي چشم ایشان. باشيم آگاه باید ها زمينه همه

 توجه با داشت خواهيم کارآمدي نيروهاي ما آینده سال بيست در یعني. نيازمندیم زیادي نيروهاي
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 هستند، روز آن شاهد که ها جوان این و فرمودند اشاره آن به که ساله بيست انداز چشم به

 و باورها تعميق ابراینبن. کنند فعاليت بسيار باید روز آن براي که هستند انداز چشم آن نيروهاي

 (.است نياز) ها دانش

 

 

 

 .پذیرفتيد را وگوگفت این زحمت اینکه از تشکر با 

 

 :هانوشتپي

 .116 ص ،82 خطبه ،(فوالدوند محمدمهدي ترجمة) البالغهنهج. 1

 طول در تنها و نداشته چنداني افزایش متمادي قرون طول در جهان جمعيت اینکه به توجه با. 2

 توسعه و رشد و بشر مختلف هايپيشرفت دالیل به ،2111 تا 1811 سال از یعني اخير سال صد

 ميليارد چهار حدود به نفر ميليون 251 حدود از و شده برابر شانزده... و پزشکي علوم بهداشت،

 نبوده توجه قابل چندان گذشته سال چهارصد در هم یهود جمعيت که گفت توانمي است رسيده نفر

 .است

 .اسرایيل رهبر اولين و نيانگذارب. 2

 .55 آیة ،(51) ذاریات سورة. 3

 .4 ،ح493 ص ،2 ج النعمة، تمام و الدینکمال صدوق، شيخ. 4

 .77 ح ،219 ص ،75 ج بحاراألنوار، مجلسي، محمدباقر. 5

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  آمریکا در معنویت رشد:نعنوا

  

 

 دور مسير در مردم که رسيدمي نظر به« منهتن» مانند آمریکا مناطق از بعضي در پيش، نسل یک

 معناي از و بود کشيده سرخ و سياه جنازه دو« تایم» مجله 1866 سال در. هستند خدا از شدن
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 علمي روش به آنرا توانمين که چيزي یعني شدمي مربوط علم به مسئله. بود کرده سؤال الوهيت

 تاریخ. نویسدنمي مقاالتي چنين کسي دیگر تلویزیون ساعته 24 تبليغ عصر در امروز اما. شناخت

 کردندمي مطرح را الوهيت از مبهمي تصور که تایم مجله در نگران متفکران که دهدمي نشان

 بدون ظن حسن با تالوهي وجود بود مرده 1866 سال در آنچه. شدندنمي کشور تمام شامل

 مسئله از عالي و مستقيم تجربه کند رشد دوباره تواندمي آن جاي به که چيزي. بود عقالنيت

 تصميم« نيوزویک» مجله رو این از. است یافته تجلي« سليمان معبد» زمان از بارها که است الوهيت

 سر مساجد و کليساها برخي به منظور همين براي. کند بررسي مفصل طور به را ایمان مسئله گرفت

 نظرسنجي یک به اقدام« بلفنت» سایت همکاري با همچنين. کرد وگوگفت مذهبي فعاالن با و زد

 مراسم در. بودیم معنویت رشد شاهد رفتيم هرجا به ما. شودمي دیني اقشار بيشتر شامل که کرد

 در. شودمي هوشييب موجبپایکوبي و فریادها خاطر به که« پنتکوستال» کليساي به وابستگان

مي تفکر مقدس قرباني در هاساعت تنهایي به شب نيمه در کنندگانعبادت که کاتوليک کليساهاي

 در همچنين. کنندمي وجوجست را خدا صوفي« کاباالیي» هايروش با که یهودي مراکز در. کنند

 و« ذن» فرقه در نيز و گردندمي خدا دنبال به طبيعت عالم ظواهر در که پرستانهبت ادیان احياي

. هستند روشنگري دنبال به دعا و تفکر طریق از آن طرفداران که بودایي شماربي هايشاخه دیگر

 در اکنون. است خداوند دنبال به همه از بيشتر که اسالم رشد براي آمریکایي مسلمانان تالش در

 معنویت به گرایش همه از ترمهم بلکه. نيست چيز ترینمهم خاص دین یک به گرایش مسئله آمریکا

 یک از بيش که معتقدند نفر 9 آمریکایي 11 هر از آمده عمل به نظرسنجي طبق. است باال عالم و

 هر از همچنين. اندنياموخته مدارس در که است چيزي این و باشد نجات راه تواندمي اعتقاد و دین

 را خود درصد 78 آمار این ميان. است داده تغيير رشد مرحلة در را خود دین نفر یک نفر 5

 که معتقدند درصد 78 همچنين هستند متدین که گویندمي درصد 64 و کنندمي توصيف گرامعنویت

 هايجواب و سؤاالت به اکنون. رفت بهشت به و رسيد آسایش و نجات به توانمي هم دیگر ادیان با

 . شودمي اشاره شده داده

 چيست؟ کند فتوصي را شما که عبارتي بهترین ?

 و متدین درصد 55 گرا، غيرمعنویت اما متدین درصد 8 غيرمتدین، اما معنویتگرا درصد 24 ?

 .دانمنمي درصد 4 غيرمتدین، و گرا غيرمعنویت درصد 9 گرا،معنویت

 دارد؟ اهميت شما روزانه زندگي در مقدار چه معنویت ?
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 مهم اصالً  درصد 7 نيست، مهم خيلي ددرص 7 مهم، نوعي به درصد 27 است، مهم خيلي درصد 57 ?

 .دانمنمي درصد 2 نيست،

 است؟ شده حاصل تغييري گذشته و امروز در شما دیني هايعبادت بين آیا ?

 11 شده، عوض آنها بيشتر درصد 8 نشده، عوض آنها بيشتر درصد 31 هستند، هاهمان درصد 39 ?

 نداشتم، گرایش دیني هيچ به گذشته در ددرص 3 ام،شده دینبي درصد 4 شده، عوض کامالً درصد

 .دانمنمي درصد 5

 دهيد؟مي انجام دیني کارهاي چرا ?

 بهتري زندگي داراي و بهتر شخص کند کمک تا درصد 31 خدا، با شخصي ارتباط براي درصد 38 ?

 درصد 9 تر،عظيم محيطي با ارتباط براي درصد 11 برسم، سعادت و آرامش به تا درصد 17 باشم،

 دالیل به درصد 13 باشم، جامعه از بخشي تا درصد 3 آن، تنظيم و زندگي به دادن معنا رايب

 .مختلف

 است؟ مقدار چه معنوي یا دیني هايفعاليت این در شما شرکت?

 یا مسجد یا کليسا با مرتبط غير هايفعاليت در درصد 21 هميشه، نه درصد 28 روز، هر درصد 64 ?

 .روممي مذهبي مراسم و کليسا به درصد 2 خوانم،مي...  یا قرآن یا مقدس کتاب درصد 21 ،...

 داري؟ خدا با را رابطه بيشترین کنيمي احساس وقت چه?

 دیگران با وقتي درصد 6 عبادتگاه، در درصد 21 طبيعت، در درصد 21 تنهایي، در درصد 41 ?

 هيچ در درصد 6 م،خوانمي...(  قرآن، مقدس، کتاب) مقدس متن یک وقتي درصد 2 هستم،

 .دانمنمي درصد 4 حالتي،

 داري؟ ایمان کرده خلق را جهان خدا اینکه به آیا?

 ایمان خدا به درصد یک نکرده، خلق خدا را آن درصد 11 کرده، خلق خدا را آن درصد 91 ?

 .دانمنمي درصد 8 ندارم،

 است؟ نماز و دعا هدف ترینمهم زیر احتماالت از یک کدام?

 خدا، به نزدیکي درصد 18 خدا، براي شکرگزاري درصد 23 خداوند، از ارشاد طلب درصد 27 ?

نمي درصد 5 دیگر، احتماالت درصد 4 شخصي، زندگي بهبود درصد 8 دیگران، به کمک درصد 13

 .دانم

 دهد؟مي رخ چه مرگ از بعد?
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 در ارواح اما ندارد وجود جهنم یا بهشت درصد 13 روند،مي جهنم یا بهشت به ارواح درصد 67 ?

 5 ندارد، وجود روحي و یابد مي پایان چيز همه درصد 6 کنند، مي زندگي روحاني سرزميني

 .دانمنمي درصد 8 یابد، مي نمود دیگري مخلوق در روح درصد

فعاليت نفر ميليون 7/7 ندارند، دیني فعاليت گونههيچ نفر ميليون 5/28: آمریکا جمعيت ميان از?

 .هستند مسيحي دیني هايفعاليت داراي نفر ميليون 151 و دارند يمسيح غير دیني هاي

 رایج دیني اصطالحات برخي?

 زیر در. هستند زحمت در دیني اصطالحات فهم براي هم الهيات علم دانشمندان حتي آمریکا در ?

 .است شده اشاره اصطالحات این از برخي به

 که هستند پرستاني نژاد: کاليفرنيا: نطقهم گذشته، 61 دهة شروع(: Charismatics) کاریزماتيک

 .اندوابسته اصلي کليساهاي به

 سه کوتاه درس یک اسپانيا، مایورکاي: منطقه گذشته، قرن 51 دهة شروع(: Cursudllo)کرسيلو

 است خداوند به بيشتر تقرب در کاتوليک فرد مساعدت براي دعاها و وگوهاگفت شامل که روزه

 .است کافي رقهف این به وابستگان براي

 مقدس کتاب اهميت بر که است پروتستاني جنبشي لندن، ـ 1846 :(Evangelicalism) انجيلي

 .کند مي کيد.ت خود اتباع بين

 که انجيلي کارانمحافظه از نوعي کانادا، انتاریويـ  1883 :(Fundamentalism) بنيادگرایي

 اخالقي اصول داراي افراد این. دارند يدتأک است، خدا کالم دقيقاً اینکه و مقدس کتاب عصمت بر

 .هستند شدیدي شخصي

 است ارتدوکسي یهودي جنبش از ايشاخه اوکراین، ـ 19 قرن 41 دهه(: Hasidism) هسيدیسم

 هايلباس شبيه هایيلباس فرقه این اعضاي. دراد تأکيد مستقيم طور به خدا عبادت و تقوي بر که

 .کنندمي نت به را 19 قرن در روسي روستایيان

 از تورات مخفي معاني کشف بر که یهودي تصرف از ايگونه فرانسه، 12 قرن(: Kabbalah) کاباال

 .دارد تمرکز است آرامي کتاب یک که صوحر در ايریشه بررسي و تفکر طریق

 وارد جدید هايشيوه به را مسيحيت از قبل اعمال معاصر پرستانبت بيشتر اروپا، 21 قرن: پرستبت

 .شودمي برگزار فصل هر پایان در آنها مراسم و است آنها معنویات محور طبيعت. انددهکر

 .دارد تأکيد القدسروح معبودیت بر که است مسيحيت اشکال از کانساس ـ 1811: پنتکوستال
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. کند مي تالش تفکر طریق از خدا به تقرب براي اسالمي صوفي سنتـ  خاورميانه ـ 7 قرن: صوفي

 .دانندمي قبيح را غرب در رایج اسالمي غير تقليدهاي صوفي، هايسنت به ندپایب افراد

 گروه این اعضاي. است آمریکا در پرستيبت شاخه ترینبزرگ انگلستان، ـ 21 قرن دهه: ویکا

 .شوندمي ناميده هم جاودگر گاهي

. دارد تأکيد تحقيق درک براي تفکر بر و دارد بودایي فرقه در ریشه چين، ـ 521 سال حدود: ذن

مي ناميده« کوان» و ندارد معنایي که کنندمي تمرکز هایيسئوال بر فرقه این به وابستگان معموالً

 .شود

 مسائل مورد در مختلف نژادهاي با آمریکایي هزار 51 از 2111 سال در نيویورک دانشگاه همچنين

 .است آنها از بخشي زیر نتایج که کرد نظرخواهي دیني

 نژاد مبناي بر بودن الیيک ای دینداري?

 9 الیيک، درصد 21 الیيک، حدي تا درصد 8 متدین، حدي تا درصد 34 متدین، درصد 29: آسيایي

 .اندنداده جواب یا دانندنمي درصد

 9 الیيک، درصد 12 الیيک، حدي تا درصد 5 متدین، حدي تا درصد 32 متدین، درصد 48: سياه

 .داننداده جواب یا دانندنمي درصد

 6 الیيک، درصد 11 الیيک، حدي تا درصد 7 متدین، حدي تا درصد 41 متدین، درصد 37: سفيد

 .اندنداده جواب یا دانندنمي درصد

 نژاد مبناي بر ادیان به گرایش?

 .غيره درصد 2 التين، درصد 28 آسيایي، درصد 3 سياه، درصد 3 سفيد، درصد 64: رومي کاتوليک

 .غيره درصد 2 التين، درصد 3 آسيایي، درصد 5 سياه، درصد 28 سفيد، درصد 64: تعميدي

 .غيره درصد یک التين، درصد 11 آسيایي، درصد 5 سياه، درصد 9 سفيد، درصد 73: یهودي

 .غيره درصد یک التين، درصد 5 آسيایي، درصد یک سياه، ردصد یک سفيد، درصد 82: دینبي

 .غيره درصد یک التين، درصد 2 آسيایي، ددرص 61 سياه، درصد 4 سفيد، درصد 32: بودایي

 

 :نوشتپي

 .نيوزویک مجله: از نقل به 18/7/1394 ،589 ش شرق، ?

----------------------------------------------
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  یهود بلواي:عنوان

  

 یهود بلواي

   وبر مارک با وگوگفت  

 

 :اشاره 

 که است شده باعث آمریکا خصوص به غربي کشورهاي بر آن حاکميت و یهودي ينژادپرست 

 محقق« زاندل» پروفسور. شود تنظيم  آنان مخالفين با مقابله و یهودیان از حمایت در نيز قوانين

 صرفاً  که است کساني جمله از دارد آمریکایي - آلماني تابعيت که آلمان و آمریکا تاریخ برجسته

. است افتاده زندان به( ساخت مي برمال را یهودیان هايدروغ که) اش روشنگرانه اتتحقيق علت به

 .است زاندل سرنوشت مورد در او همراه محققان و یاران از یکي با اي مصاحبه حاضر متن

 

 سخنراني دربارة. باشم داشته وگویيگفت شما با  آن درباره مایلم که دارد وجود متعددي مسائل?

 آغاز در... . و یهودي نژادپرستي عليه تانآتي هاي اعتراض نيویورک، در شما اخير هاينشست و

: شویم جویا« زاندل ارنست» مسئله مورد در تحوالت آخرین درباره را شما دیدگاه بدهيد اجازه

 آلمان، تاریخ مورد در نظراتش خاطر به دهه چندین که آلماني - آمریکایي نویسنده و هنرمند

 . گرفت قرار اذیت و آزار مورد دوم جهاني جنگ تاریخ و یهود نقش

مي سر به انفرادي حبس در« ملي امنيت براي تهدیدي» عنوان به که بود سال دو او. است درست ?

 او که این از پس. بود بهانه یک تنها این کرد، اعالم کانادا روزنامه ترین مهم که گونه همان اما  برد،

 براي توقيف تحت نيز تاکنون و شد تبعيد آلمان به شد، شناخته« ملي امنيت براي تهدیدي»

 .دارد قرار بازجویي

 و شود مي استفاده آن از زندان جاي به که است آلمان در معمول اي رویه« بازجویي براي توقيف»

 از مدتي من. شد متهم باالخره او پيش، روز چند. است بهتر کانادا هاي زندان به نسبت آن شرایط

 گفته من به که چيزي تنها. نمودم او اتهامات به مربوط مدارک آوردن دست به صرف را ودخ وقت

 جهاني جنگ در یهودسوزي انکار که است آلمان جزایي قانون 131 ماده او اتهام که بود این شد
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 .شمارد مي جرم« عمومي افکار تهييج» عنوان به را دوم

 

 حقيقت این ساختن فاش با مردم کردن زده هيجان  منظور آیا چيست؟ عمومي افکار تهييج معني?

 ندارد؟ حقيقت« سوزيیهودي» مورد در ها داستان از برخي که است

 محسوب« تهييج» باشد تعارض در آن رسمي نسخه با که نيز سوزيیهودي واقعيات گفتن حتي ?

 آزادي» اصل ضحانهمفت گذاشتن پا زیر کار این که کنم تأکيد نکته این روي دانم نمي من. شود مي

. کنند مي رعایت را آن که دارند ادعا آلمان حتي و متحده ایاالت غرب، جهان که است« بيان

 .شود مي محسوب جرم آن انکار که است رسمي تاریخ از فصل تنها یهودسوزي داستان

 یک داد، صورت کانادا در 1891 دهه در که اي گسترده قانوني مبارزات خاطر به زاندل ارنست    

 در - دستگيري از قبل - اخير هاي سال در او حقيقت، در. است المللي بين شده شناخته چهره

 او اما بود، برداشته کانادا در خود مبارزات از دست و کرد مي زندگي آمریکا در آرامش و سکوت

 .گرفت قرار المللي بين توجهات معرض در دیگر بار یک خویش، باطني ميل برخالف

 

 زاندل ارنست آلماني دادستانان که این از  او که گفت کانادا کنگره یهودي سخنگوي ،«نرراد لن»?

 صورت زاندل ارنست کامل ساختن اعتبار بي براي را موفقي داستان تا تالشند در و  نموده متهم را

 .است خشنود بسيار دهند،

 اگر کنم، مي فکر من. ام دهکر اشاره آن به بارها و بارها من که است اي نکته این خوب؛ بسيار ?

 به زاندل کردن خفه براي ها سال که یهودي جهاني و آمریکایي کانادایي، هاي سازمان هايدسيسه

 قرار اکنون هم که شرایطي در هرگز و شد نمي مسترد آلمان به هرگز او نبود، کردند، تالش شدت

 نيز تورنتو در« بشر حقوق( صطالحا به) محاکمات دیوان» جلسات از قبل من. گرفت نمي قرار دارد،

 به حالي در« فرم پل» همراه به دادگاه آن در من که متأسفم بسيار. داشتم اذعان حقيقت این به

 سازمان از نمایندگي به وکال، از کوچک ارتشي ما مقابل در که دادم شهادت زاندل ارنست نفع

 .داشتند زاندل ارنست تنبيه و کردن خفه در سعي یهود

 بود، شده مطرح( Zundelsite.org) زاندل سایت در که اظهاراتي خاطر به آنها که این البج    

 کانادا، در مکتوب صورت به انتشار هنگام نشریه این که حالي در کردند، دعوي اقامه زاندل عليه

 هيچ خاص، مورد این در ها، سازمان این اما کند مي ترمضحک را قضيه مسئله این. بود قانوني
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 براي راسخ عزمي کار، این از آنها انگيزه که است مشخص. نداشتند انصاف و عدالت به تياقياش

 سخن یهود قدرت عليه ها سال نمود جرأت که کسي است؛ بوده زاندل ارنست گوشمالي و تنبيه

 حقيقتي است، زندان در اکنون هم زاندل ارنست که این. اند ترسيده افراد بيشتر متأسفانه. بگوید

 و دارند، هم حق و شوند دچار زاندل ارنست سرنوشت به خواهند نمي مردم بيشتر. است آور رعب

 .است مرد این بودن العاده خارق به مجددي اذعان مطلب، این

 سایت طریق از. دارد را آن در ایستادگي و راه این در گذاشتن قدم جرأت ما از کسي کمتر بله،?

« وایزنتال سيمون مرکز» مقابل در اعتراضاتي و تجمعات شما که شدیم مطلع( IHR)«  آر اچ، آي،»

(Simon Wiesental Center )هاي سازمان همه این وجود با ایدداده تشکيل نيویورک در واقع 

 اعتراض سازمان این عليه مشخصاً  شما چرا جهان، دیگر جاهاي در و کشور این در مختلف یهودي

 کنيد؟ مي

 در یعني آن نزدیکي در المللي، بين هايسازمان اصلي شعب که است این آن عيني دليل یک ?

 اتحادیه» همچون هایي گروه اندازه به نيز سازمان این که است این دیگر دليل واقعند؛ آنجلس لس

 و مجرم کشورها سایر و آمریکا منافع بر یهودي صهيونيسم منافع ترفيع و ترجيح در« افترا با مبارزه

 .است نگرفته قرار اعتراض مورد آنها اندازه به حال به تا اما است؛ خطرناک

 

 تشکيالت این پشت. دهيد ارائه ما براي وایزنتال مرکز از اجمالي معرفي یک است، ممکن اگر?

 دارد؟ هایي سياست و اهداف چه و کرد کار به شروع چگونه کيست؟

 که است« هایر ماروین» خاخام عهده بر آن ریاست و شد گذاري پایه 1871 دهه در مرکز این ?

 اعتبارنامه هيچ او. کند مي خطاب( دانشکده یا کليسا رئيس معني به( )dean)« دین» را خود

 بيشتر، نه است خاخام یک تنها او. ندارد داده خود به که عنواني این براي را آن غير یا آموزشي

 داراي که کند مي عااد مرکز این. است قدرت صاحب و بانفوذ بسيار مرکز این وجود این با

 این مورد در نکات بارترین فضاحت از یکي. است ساليانه درآمد دالر ميليون 25 و عضو 311111

 این. گردد مي تأمين مالياتي درآمدهاي محل از آن دالر ميليون 11 ساليانه که است این درآمد

 .شود مي یهودي صهيونيست هاي سازمان سایر و مراکز این اهداف پيشبرد صرف درآمد،

 

 .دارند باال هاي رده در دوستاني آنها که رسد مي نظر به?
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 در مجله این. رسانيد چاپ به« هایر» مورد در اي روشنگرانه مطالب بار یک« آنجلس لس» مجله ?

 : نوشت او مورد

 گردهم را هاليوود حتي و شهر شوراي اعضاي سناتورها، گذاران، قانون از سابقه بي اي مجموعه او

 . است ردهآو

 فرماندار حمایت از آنان. کرد دریافت آکادمي جایزه فيلم، یک براي که است خاخامي تنها او

 جمهور رئيس. برخوردارند ریگان رونالد سابق، جمهور رئيس نيز و« شوارتزینگر آرنولد» کاليفرنيا،

 در را خود اسم ،سناتورها از بسياري و مختلف ایاالت فرمانداران همراه به متحده، ایاالت سابق

 .اند آورده وایزنتال مرکز حاميان زمره

 

. است این از بيش اندکي فعاليتشان اما گيرند مي خود به را بشردوستانه سازمان یک چهره آنان?

 نيست؟ طور این

 هر. است یهودي صهيونيسم منافع پيشبرد وایزنتال مرکز واقعي هدف. است ها این از بيش خيلي ?

 آنان تالش بيشتر که فهميد خواهد آساني به بيندازد، آنان نشریه و سایت وب به نظر یک که کسي

 .شود مي یهود و اسرایيل منافع پيشبرد صرف

 

 طور این. کنند مي حمایت شود، مي خوانده« امنيتي حائل» یا« آپارتاید دیوار» که آنچه از آنان?

 نيست؟

 اشغالي فلسطين هاي زمين در که است عظيم حصار یک این. است مضحک چيز یک واقعاً  این بله، ?

 توسط آن بودن غيرقانوني. است« برلين دیوار» برابر سه آن بلندي جاها برخي در و شده ساخته

 وایزنتال وجود، این با اما است؛ کرده محکوم را آن ملل سازمان و شده اعالم المللي بين دادگاه

 .کند مي حمایت آن از سنتر

 

 و دارد دستي نيز معمولي اي مدرسه کودکان تربيت و تعليم در سنتر وایزنتال که شود مي گفته?

 آنان دفاع بي ذهن به خود محور یهودي هاي برنامه و تاریخي هاي دیدگاه تحميل در سعي

 .نماید مي

. شوند مي آورده سنتر وایزنتال به اي مدرسه کودکان از پر هایي اتوبوس روز هر. است درست ?
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 دیدن از که بود معلمي مشاهده مرکز، این عليه اعتراض به تصميم براي من دالیل از یکي

 آورده سنتر وایزنتال به کاتوليک، خصوصي مدرسه یک در تحصيل وجود با که شاگردانش

 مرکز این کلي هاي سياست مورد در افراد بيشتر که را چيزها از خيلي او. بود ناخرسند شدند، مي

 -« دوازدهم پایوس» به مرکزش و هایر خاخام هاي زني اتهام خاطر به اما دانست نمي دانند، مي

 هر به. بود ناراحت جنگ زمان در کاتوليک رهبران سایر و - دوم جهاني جنگ زمان در اعظم پاپ

 سنتر وایزنتال با همکاري از را والدین تا داد ترتيب خود مدرسه در اعتراضي معلم، این حال

 و دهد مي ادامه آنجا به کودکانشان فرستادن براي والدین ترغيب به مرکز این اما کند، منصرف

 .کند مي عمل کاليفرنيا ایالتي حکومت از اي شاخه عنوان به تقریباً

 

 نيست؟ طور این. دارند( کاليفرنيا ایالت فرماندار) شوارتزینگر آرنولد با نيز نزدیکي روابط آنان?

 از دوم جهاني جنگ زمان در شوارتزینگر پدر که عموضو این کشف از پس شود مي گفته بله، ?

 تا است پرداخته مرکز این به بيشتر یا دالر ميليون نيم است، بوده« ملي سوسياليست حزب» اعضاي

 پنج معادل کمکي ایالتي، مجلس پيش، سال چند. کند دریافت آنان از را خود سالمت تضمين برگه

 : کرد توجيه چنين را آن و داد انجام مرکز این به دالر ميليون

 . است دبستاني کودک همه این پذیراي مرکز این خب،

 هاي رستوران به اي مدرسه بچه هزاران روز هر است، ممکن که گفت مورد این در معلمين از یکي

 .کند نمي دونالد مک به کودکان ناهار بابت از کمکي ایالتي دولت اما بروند نيز دونالد مک

 کمبود یک و کنند تهيه قلم و کاغذ مدارس براي که خواهند مي والدین از ينمعلم که حالي در    

 ظالمانه واقعاً سنتر وایزنتال به هایي پول چنين دادن دارد، وجود ایالت آموزشي بودجه در واقعي

 .است

 آنجلس، لس کنوني شهردار خودستایي و رجزخواني سنتر، وایزنتال قدرت از دیگر مثالي    

 است توانسته ایالتي، کنگره در حضورش زمان در خودش، گفته به بنا که است« الرگوساوی آنتونيو»

 قدري به مرکز این. کند ایفا سنتر وایزنتال براي بودجه دالر ميليون 19 گرفتن در اساسي نقشي

 باید کاليفرنيا، سياست در مؤثر نقش داشتن براي مداري سياست هر که است نفوذ صاحب و قدرتمند

 .بگيرد تصدیق خود براي آنان از و کند اثبات آنجا به را خود ريوفادا
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 آید؟ مي پيش اتفاقي چه نکند، را کار این اگر?

 در بلکه کاليفرنيا در تنها نه آنچه. داد خواهند موضع تغيير او عليه نيروها تمام صورت این در ?

 فشار کاندیداها به مشابه هاي سازمان سایر و سنتر وایزنتال است چنين دهد، مي رخ نيز واشنگتن

 اگر و کنند اعالم آمریکا یهودیان براي اهميت حائز مسائل پيرامون را خود موضع تا آورند مي

 حمایت آنان مخالفان از. شوند مي تنبيه ندهند، ها سازمان این به خوشایندي هاي پاسخ آنان

 خواهد ته زودي به انتخاباتي تمبارزا براي شان بودجه که بود مطمئن باید حداقل یا و شود مي

 .کشيد

 

 .است آمریکا جمعيت از درصد 2/5 سوي از فشارها این و?

 و قدرتمندتر آمریکا در دیگري دیني و مذهبي گروه هر از یهودیان که این یعني است، درست ?

 فساد در مهمي بسيار نقش سنتر وایزنتال. دارند قبضه در را کشور سياسي اوضاع و بانفوذترند

 . کند مي ایفا ما سياسي سيستم

 

 :نوشتپي

 

 هايپژوهش مرکز نشریة غرب، سياحت از نقل به www.nationalvanguard.org: منبع ?

 .     29 ش سيما، و صدا سازمان اسالمي

1 .Mark Weberونویسنده، تاریخدان ؛ 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  باستان مصر تا معبد هايشواليه از:عنوان
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 صليبي جنگجویان

 صليبي هايجنگ به سازمان این مبدأ که باروند این بر القول متفق« فراماسونري» مورخان بيشتر

 بنا انگلستان در ميالدي هيجدهم قرن اویل در رسمي طور به ماسونريفرا اگرچه. گرددمي باز

 عطف نقطه در. گرددمي باز داوزدهم قرن صليبي هايجنگ به آن مبادي و هاریشه اما شد، نهاد

 .دارد قرار« معبد هايشواليه» نام به ايدسته فراماسونري آشناي حکایت

 هدف با نظامي اردوکشي نه صليبي هايجنگ ورزند،مي اصرار آن بر بسياري آنچه برخالف

 و شدید فقر اروپا که ايدوره در. پذیرفتند صورت مادي اهداف با تنها بلکه مسيحيت، گسترش

 توجه خاورميانه مسلمانان خصوص به شرق، رفاه و کاميابي کرد،مي تجربه را مفرط بيچارگي

 هايسمبل به و گرفت خود به مذهب از رونمایي وسوسه، این. نمود جلب خود به را اروپایيان

 متولد دنيایي و مادي منافع به ميل از صليبي هايجنگ اندیشه حال عين در. گردید مزین مسيحي

 اوليه دوران در طلبانهصلح هايسياست از اروپا مسيحيان رویکرد تغيير علت این، و بود شده

 .رفتمي شمار به ویرانگر نظامي تجاوزهاي به تاریخشان

 که را« کلرمونت» مجلس م 1185 سال در وي. بود 1«دوم اربن پاپ» صليبي هايجنگ گذارانبني

 چنگ به نيت با جنگ به دعوت. خواند فرا گردید، متروک آن در مسحيت پيشين طلبانهصلح اصول

 صليبيان از بزرگي لشگر آن پي در و گردید اعالم مسلمانان دست از مقدس هايسرزمين آوردن

 .دادندمي تشکيل را آن عادي مردمان از نفر هزار هاده و نظامي سربازان که شد تشکيل

 پاپي سمت طالب رقباي از یکي کردن خنثي انگيزه با دوم اربن اقدام که باورند این بر مورخان

 با را پاپ دعوت حالي در دیگران و اشراف شاهزادگان، اروپا، شاهان عالوه به. پذیرفت صورت

 .نداشتند دنيایي اغراض جز مقصودي که گفتند پاسخ شور

 : ایلينوي دانشگاه از« کوئلر دونالد» گفته به بنا

 را خود تجارت بودند اميدوار ایتاليایي تجار. بودند بيشتر هايزمين دنيال به فرانسوي هايشواليه

 روزمرة زندگي سختي از فرار براي تنها نوابي مردم وسيع شمار دهند توسعه خاورميانه بنادر در

  2.پيوستند اعزامي هيئت به خویش

 و طال یافتن اميد به را یهودیان حتي و مسلمانان از بسياري شرق به خود راه در حریص جمعيت این

 که قيمتي هايسنگ و طال یافتن براي را قربانيان شکم حتي صليبيان. کردند عام قتل جواهرات،

 .کردندمي پاره اند،بلعيده مرگ از قبل در را آنها کردندمي گمان
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 مسلمانان وسيع عام قتل و غارت و سخت و طوالني سفري از پس صليبيان چهرة چند مختلط گروه

 سقوط داشت، ادامه هفته پنج که ايمحاصره پي در اورشليم شهر. رسيد اورشليم به 1188 سال در

 آنچه مانند يگروحشي و رحميبي شاهد ندرت به جهان. شدند وارد آن به صليبيان و کرد

 بر. سپردند شمشير دم به را شهر یهودیان و مسلمانان همة آنها. است بوده دادند، انجام صليبيان

 : نگار تاریخ یک سخنان اساس

 3.کشتندمي - زن چه و مرد چه - یافتندمي که را هایيترک و اعراب همه آنها

 از یکي. رساند قتل به ممکن ةشيو ترینوحشي با را مسلمان 41111 روز دو طي صليبيان ارتش

 :کندمي مباهات چنين خشونت این به« ریموند» نام به صليبيان

 در را آنها برخي کردند؛مي قطع را خود دشمنان سر ما مردان از بعضي. بودند آورشگفت مناظر

مي شکنجه بيشتر را آنها بعضي کنند؛ سقوط تا دادندمي قرار تير هدف بودند برج روي که حالي

 .انداختندمي آتش در و کردند

 ميان از احتياط با باید حرکت براي. شدمي دیده پا و دست و سر هايپشته شهر هايکوچه در

 صورت« سليمان معبد» در آنچه با مقایسه در اینها اما. کردیممي عبور هااسب و هاانسان اجساد

اسب افسار و زانوها به خون که حالي در ما مردان سليمان، رواق و معبد در. است اهميتبي گرفت

 4.کردندمي عبور رسيدمي هایشان

 در) آنتياک تا فلسطين هايسرزمين را پادشاهي قلمرو و نمودند مقرر خود پایتخت را اروشليم آنها

 خاورميانه در خویش موقعيت حفظ براي بعد به زمان این از آنها. دادمي تشکل( ترکيه و سوریه

 همين به. بود نيازمند سازماندهي به یافته تازه کشور حفظ. نهادند جدید زاتمبار راه در قدم

 در و آمدندمي فلسطين به اروپا از هادسته این اعضاي که دادند تشکيل را نظامي طبقات منظور

. دیدندمي نظامي آموزش مسلمانان با جنگ براي و کردندمي زندگي صومعه شبيه هایيمکان

. بود گذارتأثير تاریخ سير بر که کرد تجربه را ني.دگرگو و داشت تفاوت بقيه با اهدسته این از یکي

 .داشتند نام معبد هايشواليه طبقه این

 سال در« سليمان معبد و مسيح عيسي مسکين رزمان هم»: کاملشان نام یا معبد هايشواليه دسته

 دو طبقه این مؤسسان. شد شکلت صليبيان توسط - اروشليم اشغال از پس سال بيست یعني - 1119

 عضو نه ابتدا در دسته این. بودند 6«امر سنت دو گادفري» و 5«پينر هيودي»نام به فرانسوي شواليه

 مقر عنوان به که بود مکاني گروه براي سليمان معبد نام انتخاب علت. کرد رشد تدریج به اما داشت
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 محل همين در. گزیدند سکنا شده ویران معبد مکان در معبد کوه در آنها. بودند کرده انتخاب

 بسيار زماني اندک در اما نهادند، نام مسکين سربازان را خود آنان. شد بنا« الصخره قبة» مسجد

 بودند گروه این کامل کنترل تحت آمدندمي فلسطين به اروپا از که مسيحي زائران. شدند ثروتمند

 .یافتند دست هنگفتي ثروت به زائران پول با نتيجه در و

 به. رفتندمي شمار به آنها کشتن و مسلمانان به صليبيان بعدي حمالت اصلي عامل معبد نگهبانان

 جنگ در را صليبيان لشکر 1197 سال در که اسالم بزرگ فرماندار« الدین صالح» علت همين

 در سپرد؛ مرگ به جنایاتشان خاطر به را معبد هايشواليه رهانيد، را اروشليم و داد شکست« هيتن»

 اورشليم آنکه وجود با معبد هايشواليه. بود کرده عفو را مسيحيان از بسياري این از پيش که حالي

 در مسيحيان حضور افزون روز کاهش وجود با و شدند متحمل زیادي خسارات و دادند دست از را

 در سپس و فرانسه رد ابتدا و افزودند اروپا در خود قدرت بر و دادند ادامه خود حيات به فلسطين،

 .شدند دولت از بخشي کشورها، سایر

 از دیگريجنبه اما. نمود خاطر پریشان را اروپا پادشاهان آنان سياسي قدرت که نيست تردیدي

برمي مسيح دین از تدریج به نظام اینکه آن و کرد؛مي آشفته را کليسا روحانيت معبد هايشواليه

 بر مبني نيز هایيشایعه. نمودمي اختيار ناشناسي دروني و ريس عقاید اورشليم در حضور با و گشت

 .رسيدمي گوش به تعاليم این تجلي براي خاص آدابي بخشي سازمان

 دستگير را دسته این اعضاي گرفت تصميم فرانسه پادشاه« لوبل فيليپ» 1317 سال در باالخره

 دوره یک پي در. گشتند گرفتار بيشترشان اما شدند، فرار به موفق بعضي ميان این در. نماید

 و نمودند اعتراف خود اميزبدعت عقاید به مصر هايشواليه از بسياري محاکمه، و بازپرسي طوالني

شواليه رهبران سرانجام. اندکردهمي توهين( ع) عيسي حضرت به خود ميان در که کردند اقرار

 و کليسا دستور به 1314 سال در« ماليدو ژاک» جمله از داشتند، نام« بزرگ استاد» که معبد، هاي

 . گردید ناپدید رسماً  و پراکنده نيز دسته آن و زنداني نيز شماريبي تعداد و شدند، اعدادم پادشاه

 طي. نگردید ناپدید واقع به نداشت، خارجي وجود رسماً آنکه با اما یافت، پایان معبدیان محاکمة

 ردي گذرادن جا به بدون شدند موفق معبد هاياليهشو از بعضي 1317 سال ناگهاني هايبازداشت

 گروه این اعضاي از ايعمده تعداد تاریخي، مستند اسناد با ايرساله مبناي بر. بگریزند خویش از

 اسکاتلند کشور یعني - شناختنمي رسميت به را کاتوليک کليساي که اروپا پادشاهي قلمرو تنها به

 و نمودند احيا را خود تشکيالت« بروس رابرت» اسکاتلند دشاهپا حمایت تحت آنها. بردند پناه -
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 جزایر لژ ترینمهم به آنها. یافتند مناسبي روش خویش نامشروع حيات ادامة براي بعد اندکي

 در کلي طور به را آن کنترل عاقبت و نمودند نفوذ« بيلدرز وال لژ» وسطي قرون زمان در بریتانيا

 . گرفتند دست

 شاخة ترینقدیمي اسکاتلند لژ. داد تغيير« فراماسون لژ» به را خود نام مدرن عصر لاوای در لژ این

 پناهنده اسکاتلند به معبد هايشواليه که زماني چهاردهم، قرن اوایل به و باشدمي فراماسونري

 ايهشواليه به ترپيش هاقرن شدمي داده لژ این رتبهعالي افراد به که القابي. گرددمي باز شدند

 نشدند ناپدید معبدیان خالصه طور به روندمي کار به امروز به تا عناوین این. گردیدمي اعطا معبد

 تاریخي شماربي شواهد. پابرجاست فراماسونري مبدل لباس در تشریفاتشان و عقاید فلسفه، هنوز و

 چه و ماسونفرا چه - غربي دانانتاریخ از وسيعي شمار وامروز کنندمي تأیيد را موضوع این

 شودمي منتشر اعضا براي که هافراماسون مجالت در گاهاً. اندپذیرفته را امر این - غيرفراماسون

 کامالً را موضوع این هافراماسون. شودمي اشاره معبد هايشواليه و فراماسونري یابيریشه به

 هايفراماسون به تعلقم که نشریه این دارد نام« معمارسنيان» مجالت این از یکي. اندپذیرفته

 :کندمي تشریح چنين را هافراماسون و معبد طبقه ميان ارتباط باشد،مي ترکيه

 به را اموالشان و کرد توقيف را معبد گروه کليسا، فشار زیر فرانسه پادشاه که زماني 1312 سال در

 ماسوني هايلژ به آنها از بسياري شمار. نشد متوقف آنان هايفعاليت داد« جانسنت» هايشواليه

 پناه در اعضا سایر از اندکي و معبدیان رهبر 7«مبيگناک». بردند پناه بودند فعال زمان آن در که

 به اسکاتلند پادشاه« رابرت». گریختند اسکاتلند به 9«بيناچ مک» نام به بيلدرز وال لژهاي از یکي

 در. دهند گسترش اسکاتلند ماسوني لژهاي بر را خود نفوذ داد اجازه و گفت آمدخوش هاآن

 .یافتند بسياري اهميت عقاید و مهارت نظر از اسکاتلند هايلژ نتيجه

 ميراث وارث که اسکاتلندي هايماسون. کنندمي یاد احترام با بيناچ مک نام از هافراماسون امروز

 8.کردند بنا را نداسکاتل لژ هايپایه و گرداندند باز فرانسه به را آن بعد هاسال بودند، اسکاتلند

مي ارائه فراماسونري و معبد هايشواليه با ارتباط در بسياري اطالعات دیگر بار معمارسينان مجله

 : کندمي بيان چنين« هافراماسون و معبد هايشواليه» عنوان با ايمقاله در و دهد

 11.است امروز فراماسونري تشریفات شبيه معبد نظام تشریفات

مي خطاب برادر را یکدیگر فراماسونري اعضاي مانند معبد هايشواليه اعضاي لب،مط این برمبناي

 :خوانيممي پایان در. کنند
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 حتي. اندگذاردهتأثير یکدیگر بر توجهي قابل ميزان به فراماسونري سازمان و معبد هايشواليه

 انجام بردارينمونه معبد هايشواليه از گویي که است یکدیگر شبيه چنان گروه دو مراسم و آداب

مي نهایت در و دانندمي معبدیان به وابسته را خود شدت به هاماسون ارتباط، این در. است شده

 11.است معبد هايشواليه ميراث شودمي تلقي فراماسونري اوليه نسخه آنچه گفت توان

 کاباال و معبد هايشواليه

 ،«لوماس رابرت» و« نایت کریستوفر» هاينام به ماسون دو نوشتة حيرام کليد عنوان با کتابي

 استمرار فراماسونري دو، این نوشتة به. کندمي آشکار را فراماسونري هايریشه از مهمي حقایق

 .اندکرده بررسي را معبد نظام هايسرچشمه نویسندگان عالوه به. باشدمي معبد هايشواليه

 در و گرفتند قرار بزرگي تغييرات دستخوش اورشليم در استقرار دوران طول در معبد هايشواليه

 در را آن که است نهفته رازي موضوع این نهاد در. نمودند اتخاذ دیگري عقاید مسيحيت حضور

 فلسطين مسيحي زائران محافظان را معبد نظام اعضاي نویسندگان،. اندکرده کشف سليمان معبد

 :بود متفاوت کامالً  شانحقيقي هدف و نمودندمي عمل این به تظاهر که دانندمي

 مدارک که نکشيد طولي اما. ندارد وجود زائران از معبد لژ مؤمنان حمایت بر مبني اينشانه هيچ

 12.یافتيم معبد هايخرابه زیر در وسيع هايحفاري اجراي با ارتباط در قاطعي

« دالفورج» نام به فرانسوي مورخ. نبودند شواهد این کاشفان تنها هيرام کليد کتاب نویسندگان

 :کندمي مشابهي ادعاي

مي شمار به خطي نسخ و باستاني آثار آوردن دست به جهت تحقيقات انجام شواليه نه اصلي وظيفة

 . بودند باستان مصر و یهودیت پنهاني رسوم ماهيت حاوي که رفت

 در را اسيشنباستان تحقيقات« رویال مهندسان انجمن» از« ویلسون چارلز» نوزدهم قرن اواخر در

 به معبد هايویرانه مطالعه براي معبد هايشواليه که رسيد نتيجه این به او. نمود آغاز اورشليم

 رسيد نتيجه این به و یافت کاوش و حفاري از نشاني معبد شالوده زیر در ویلسون. اندرفته اروشليم

 رابرت» مجموعه در اقالم این. اندپذیرفته صورت معبد هايشواليه به متعلق ابزار با اعمال این که

 13.است موجود دارد اختيار در معبد نظام با رابطه در ايگسترده اطالعاتي آرشيو که« برایدون

 استدالل چنين و دانندنمي نتيجهبي را معبد هايشواليه هايحفاري حيرام کليد کتاب نویسندگان

 داده تغيير جهان به نسبت را شاندید که کردند کشف اورشليم در آثاري گروه این که کنندمي

شواليه که داشته وجود دليلي حتماً. دارند را عقيده همين محققان دیگر از بسياري عالوه به. است
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 و عقاید پذیرش به و اورشليم به عالم مسيحي هايسرزمين از بودن مسيحي وجود با را معبد هاي

 نموده هدایت« سياه جادوي» تشریفات راياج و  آميزبدعت مراسم اجراي و متفاوت کامالً فلسفه

 .است

 سنت» کاباال لغوي معناي. باشدمي« کاباال» دليل این محققان از بسيار مشترک دیدگاه مطابق

 بر. کنندمي تعریف یهودیت سرّي و مبهم شاخه را آن هانامهلغت و المعارفدایرة. است« شفاهي

 با اما پردازدمي یهودي هاينوشته دیگر و تورات نهانپ معاني موشکافي به کاباال تعریف، این اساس

بت در که است نظامي کاباال اینکه نظير بریم،ميپي دیگري حقایق به موضوع تردقيق بررسي

 گسترش یهودیت در تورات شدن آشکار از بعد و بوده موجود تورات از قبل داشته، ریشه پرستي

 .است یافته

مي است؟ چگونه و چيست فراماسونري: عنوان با خود کتاب رد ترک فراماسون« ازگن موارت»

 :نویسد

فلسفه براي عمومي نامي اسم این. یافت گسترش چگونه یا آمد کجا از کاباال دانيمنمي روشني به

 یهودیت با مشخصاً  که است الطبيعه ماوراء علوم با آميخته و فرد به منحصر باطني، سري، اي

 دهدمي نشان آن اجزاي بعضي اما شده شناخته یهودي عرفان عنوان به کاباال. است درآميخته

 .است آمده بوجود تورات از ترپيش بسيار

 .داندمي یهودیت از ترکهن بسيار را کاباال فرانسوي مورخ« ماسوکس»

 : گویدمي یهودي مورخ« ریناچ تئودور»

 .گيردبرمي در مالًکا را آن و شودمي وارد یهودیت هايرگ به که است زهري کاباال

 این دليل. کندمي تعریف« انسان ذهن انحرافات بدترین از اينمونه» را کاباال« ریناچ سالومون»

 طول در کاباال. باشدمي مرتبط جادوگري با گسترده طور به کاباال تعاليم که است این وي سخن

 که دارد وجود اعتقاد این. است رفتهمي شمار به جادوگري تشریفات انواع بنايسنگ سال هزاران

 بسياري همچنين. برخوردارند بزرگي جادوگري توان از کنندمي مطالعه را کاباال که هایيخاخام

 تمایالت. کنند جادوگري آن تعاليم کارگيري به با کنندمي سعي کاباال تأثير تحت غيریهودیان، از

 در ریشه وسيعي ميزان به پرداختند،مي آن به کيمياگران آنچه ویژه به وسطي، قرون اواخر سري

 موسي حضرت بر تورات وحي با و است توحيدي دیني یهودیت که اینجاستعجيب. داشت کاباال

 بردارندة در که گرفته جاي کاباال نام به سيستمي آن درون حال این با. است گردیده آغاز( ع)
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 اثبات را ما هايگفته موضوع ینا. اندشده اعالم ممنوع مذهب سوي از که باشدمي جادگري آداب

 وارد یهودیت به بيرون از که است خارجي عنصري واقع در کاباال دهدمي نشان خوبي به و کندمي

 کجاست؟ عنصر این سرچشمه اما. است شده

 کاباال هايریشه وي عقيدة به. داندمي کاباال خاستگاه را باستان مصر یهودي، مورخ« داليوت فيبر»

 صورت به نسل به نسل و آموختند را آن باستان مصر در یهودي رهبران بعضي که است سنتي

 .کردند منتقل شفاهي

 باستان مصر به باید فراماسونري، معبد، نظام کاباال، زنجيرة اصلي مبدأ کشف براي دليل همين به

 .بيندازیم نگاهي

 

 باستان مصر جادوگران

 بناهاي. است آنها انگيزترینغم از و بشري هاينتمد ترینقدیمي از فراعنه زمان در باستان مصر

 هرمي هايستون و ابوالهول مجسمه اهرام، - اندمانده جاي به باستان مصر از اکنون که باشکوهي

 کار مرگ پاي تا مرگ به تهدید و شالق فشار زیر که اندشده ساخته برده هزار صدها توسط - شکل

 مردم سوي از عبادت خواستار و دادندمي جلوه خدا را خود مصر، مطلق حاکمان فراعنه،. کردند

 .بودند

 نوزدهم قرن در هاکتيبه این. آنهاست خود هايکتيبه باستان مصر دربارة ما دانش منابع جمله از

 کشور این درباره بسياري اطالعات و شد شکافي رمز مصر الفباي بسيار تالش از پس و شدند کشف

 یک گزارشات از مملو اند،شده نوشته مصر رسمي مورخان توسط هاهکتيب چون اما گردید؛ آشکار

 موضوع این دربارة ما دانش منبع بهترین البته. باشندمي مصر کشور ستایش جهت متعصبانه و طرفه

 .باشدمي کریم قرآن

 اساس بر. است شده ارائه مصر دستگاه دربارة مهمي اطالعات( ع) موسي داستان در قرآن، در

 قابل نفوذ مشاوران. مشاوران گروه و فرعون: داشت وجود مصر در اصلي قدرت دو آنقر آیات

 آنان پيشنهادهاي از گاه به گاه و نمودمي مشورت آنان با فرعون و داشتند فرعون بر توجهي

 :دهندمي نشان را مشاوران گروه نفوذ ميزان زیر آیات. کردمي پيروي

 از که آنم سزاوار. عالميانيم خداي فرستادة من که بدان محققاً فرعون اي که کرد خطاب موسي و

 شما براي عالم پروردگار جانب از روشن بس دليلي. نگویم خلق به حق جز چيزي خدا طرف
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 صدق براي دليلي اگر موسي، اي که داد پاسخ فرعون. بفرست من با را اسرائيلبني پس. آوردم

 اژدهایي عصا آن ناگاه به بيفکند ا خودر ايعص هم موسي. بيار داري( رسالت دعوت) در خود

 قوم از گروهي. بود تابان آفتابي را بينندگان ناگاه که برآورد خود جيب از دست و. گردید پدیدار

 از را شما که دارد آن اراده. داناست و ماهر سخت ساحري شخص این که گفتند را فرعون فرعون،

 فرعون به قوم( مشاوره از پس. )دهيدمي دستوري چه او کار در اکنون کند؛ بيرون خود سرزمين

 زبردست ساحران تا بفرست شهرها به اشخاصي و دار باز زماني را برادرش و موسي که گفتند چنين

 14.آورند جمع تو حضور به را دانا

( ع) موسي عليه را او کند،مي نصيحت را فرعون که شده اشاره انجمني به اینجا در که کنيد توجه

 بيفکنيم، نظري مصر تاریخ اسناد به اگر. نمایدمي گوشزد او به را خاص هايراه و کندمي تحریک

 .دادندمي تشکيل کاهنان و ارتش را انجمن این ايپایه جزء دو که دید خواهيم

 به فراعنه حکومت نظامي اصلي قدرت ارگان این. نيست ارتش اهميت دربارة توضيح به نيازي

 ايطبقه باستان مصر کاهنان. کنيم دقت بيشتر کاهنان و روحانيان نقش به یدبا اما رفت؛مي شمار

 صاحب آنها که دارد وجود باور این. است شده یاد آنها از جادوگر عنوان با قرآن در که بودند

 در را خود موقعيت و نفوذ مصر مردم به قدرت این با آنان. بودند سرّي دانش و مخصوص قدرت

 15«آمن کاهنان» عنوان با مصري اسناد اساس بر که گروه این. نمودند تتقوی فراعنه حکومت

 مختلف علوم در همچنين و پرداختندمي خود پرستبت فرقة اداره و جادوگري به اندشده شناخته

 .داشتند تبحر هندسه و ریاضيات هيئت، علم جمله از

 ناميده« مخفي سازمان» یيهانظام چنين. بود مخصوص علم صاحب و بسته نظامي کاهنان، گروه

ریشه با باشدمي ترکيه هايماسون نشریان از که« درگيسي ماسون» عنوان با ايمجله در. اندشده

 خاص اشاره باستان مصر کاهنان به و داندمي متعلق مخفي نظام چنين به را آن فراماسونري، یابي

 :نمایدمي

 سازمان یک دانش ميان در اسرار تعداد علم رفتپيش با و کندمي پيشرفت علم انسان فکر گسترش با

 و شدند آغاز تبت و چين در شرق، در باراولين که مخفي تشکيالت این. یابدمي افزایش مخفي

 آن به سال هزاران که را کاهنان دانش هايپایه یافتند، گسترش مصر و النهرینبين هند، در سپس

 16.دادندمي تشکيل بود، آنها قدرت عامل و شدمي پرداخته

 آیا دارد؟ وجود ارتباط حاضر مصر هايفراماسون و باستان مصر کاهنان سرّي فلسفة ميان چگونه
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 پيش سال هزاران و است قرآن در مشرک سياسي حکومت از تمثيلي که قدیم مصر است ممکن

 باشد؟ داشته حياتي همچنان امروز تا شده، ناپدید

 نظر حيات و جهان مبدأ درباره باستان مصر کاهنان عقاید به باید سؤاالت این پاسخ یافتن براي

 .بيفکنيم

 

 تکامل گرايمادي نظریه به باستان مصریان اعتقاد

 نقش باستان مصر که کنندمي ادعا خویش کتاب در حيرام کليد کتاب نویسندگان لوماس، و نایت

 از که فکري طرز ترینمهم نویسندگان این نوشتة به. دارد فراماسونري مبدأ با ارتباط در مهمي

 و آمده وجود به خود به خود که است جهاني به مربوط کرده، نفوذ مدرن فراماسونري به گذشته

 :کنندمي تشریح گونه این را توجه جالب اندیشة این آنان. است یافته تکامل اتفاق برحسب

 خدایي رسيدمي نظر هب غيرمنطقي آنها براي. است بوده موجود هميشه ماده بودند معتقد مصریان

 از و شد پدیدارنظميبي از نظم که شد آغاز زماني جهان آنها عقيده به. بيافریند چيزي عدم از

« نان» نامنظم وضعيت این. است بوده مبارزه نظميبي و سازمان نيروهاي ميان کنون تا زمان آن

(Nun )یک ميان این در. بود پرآب و پوچ تاریک، چيز همه سومریان توصيف مانند و داشت نام 

بي ماده درون که نهفته قدرت این. شود ایجاد نظم داد دستور(نظميبي درون) خالق نيروي

بي با که رفتمي شمار به پتانسيل یک یا احتمال یک و نبود خودآگاه وجود از داشت قرار نظمي

 17.بود آميخته در نظمي

 با یا علمي هايانجمن کمک به که امروز، ایانگرمادي ادعاهاي با عقاید این که است توجه قابل

 .است تناسب در اند،یافته رواج« نظميبي نظریه» نظير اصطالحاتي

 :دهندمي ادامه چنين را خود بحث لوماس و نایت

 طور به را« نظميبي نظریه» ویژه به مدرن، علم نظریات آفرینش شرح این که است آورشگفت

 با و کنندمي رشد که دهدمي نشان را ايپيچيده هايطرح نظمييب نظریه دهد؛مي توضيح کامل

 .شوندمي تکرار ساختبي رویدادهاي درون ریاضي قوانين

 از آنها مقصود اما دارد، وجود تطابق مدرن علم و باستان مصر عقاید ميان اندمدعي لوماس و نایت

 نظریة یا و تکامل نظریة چون گرایيمادي مفاهيم ورزیدیم، تأکيد آن بر که گونه همان مدرن، علم

 علم بر اجبار به گذشته قرن دو طي علمي، اساس فقدان وجود با هاتئوري این. است نظميبي
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 کساني بررسي به بعد هايبخش در. شودمي آورده علمي توجيه اثباتشان براي و اندشده تحميل

 نقطة به مرحله این در اکنون. اختپرد خواهيم کردند تحميل علم دنياي بر را هاتئوري این که

 .کنيم ارائه را شد گفته تاکنون آنچه خالصه بگذارید. ایمیافته دست مهمي

 آغاز باشند فراماسونري مبدأ شودمي پنداشته که معبد هايشواليه از گو وگفت با را بحث. 1

 نمودند، فعاليت به شروع مسيحي سازماني عنوان به آنکه با معبد هايشواليه که دیدیم. نمودیم

 را مسيحيت سپس. گرفتند قرار بودند، نموده کشف اورشليم در را آنها که مرموزي عقاید تأثير تحت

 .پرداختند آميزي فساد آداب اجراي به و گشتند مبدل مذهب ضد سازماني به و واگذاردند کلي به

 اساساً که یافتيم و رسيدیم کاباال به ساخت، متأثر را معبد هايشواليه که عقادي جستجوي در. 2

 .است بوده روند این عامل کاباال

 یهودي عرفان به است ممکن کاباال آنکه وجود با که مبنا این بر یافتيم شواهدي کاباال بررسي با. 3

 گشته مذهب این وارد بعدها و است یهودیت از ترقدیمي و آميزشرک ايعقيده باشد، داشته شباهت

 .شودمي یافته باستان مصر در آن حقيقي هايریشه و

 که اياندیشه به مسير این در. شدمي اداره فرعون مشرک و پرستبت نظام توسط باستان مصر. 4

 وجود به خود به خود که جهاني یعني رسيدیم؛ دهدمي تشکيل را خدا منکر مدرن فلسفة اساس

 .است یافته تکامل اتفاقي صورت به و آمده

 اتفاقي باستان مصر کاهنان فلسفه پيشرفت و دوام آیا. هستند جالبي بلويتا تصویرگر اینها همة

 آن حفظ عامل که دارد وجود فراماسونري و معبد نظام کاباال، سلسلة از ردي آیا و پذیرفته صورت

 رود؟مي شمار به حاضر عصر تا

گذارده برجاي ادني تاریخ در را خود نشان کنون تا هجدهم قرن از که هافراماسون است ممکن آیا

 وارث اند،کرده ترویج را سياسي بنيادهاي و هافلسفه و اندآورده وجود به را هاانقالب اند،

 باشند؟ باستان مصر جادوگران

 بررسي دقت به کردیم؛ بيان خالصه طور به که را تاریخي حوادث باید سؤال این پاسخ یافتن براي

 .کنيم
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  اينقره پرده بر آخرالزمان:عنوان

  

 

 

 غيرساختاري و ساختاري تغييرات دچار ما ارتباطي وسایل از بسياري مطمئناً ارتباطات جهان در

 در. دارد زميني ـ آسماني ساحتي که است هنر ساحت هاانسان ارتباطي هايحوزه. شودمي

 به و« هفتم هنر» عنوان به سينما. یافت تولد« سينما» هنر آمد، پدید ساحت این در که تغييراتي

 دنيا در را وسيعي جایگاه دیگر هنرهاي کارگيري به و سيطره با توانست صنعت هنر یک صورت

 شهودي هايدریافت محصول اغلب انساني، کنش گرفته، صورت که هایيبررسي طبق. کند کسب

 و ريفک دستگاه در ايویژه جایگاه تصویر. است« تصویر» سينما عنصر. عقالني هايدریافت تا است

 با ارتباط براي بدانيم روحمان دروازة پنج را خود حس پنج ما اگر رو این از و دارد انسان رواني

 به تصویر طریق از یعني چشممان از را اطالعاتمان درصد 78 روزشبانه هر در پيراموني هايپدیده

 روي بر هم آن قيممست تأثير براي حربه بهترین و است؛ سينما اثر نقطه همان این و آوریممي دست

 اختصاص خود صورت به را انسان هر ناخودآگاه از عظيمي حجم که« آخرالزمان» چون موضوعي

 .است داده

داستان اصلي ابزار و قصه هر جانمایة و اصلي هستة بدي، و خوبي و« شر» و« خير» درگيري

« والین» و( Hero)« هرو» سينما در که« ضدقهرمان» و« قهرمان». است سينما آن تبع به و پردازي

(Vellain )هايداستان تمام در که سينما در تنها نه اجتناب، غيرقابل عناصري شوند،مي شناخته 

 از فارغ را امروز انسان خودآگاه و ناخودآگاه که مفاهيمي از یکي. روندمي شمار به اساطيري

 از بشر که است شري و خير نهایي نبرد و زمان پایان کرده، مشغول خود به روزمره هايدغدغه

مدرن عنوان به سينما. است نهایي ضدقهرمان و قهرمان آن و  داشته اهتمام آن به کهن هايسال

 خاص نوعي تولد و شد متوسل گویيقصه اوليه اصل این به زود خيلي رؤیاپردازي، کارخانه ترین

 این واقعيت. است اصل این مرهون تجارت، و صنعت یک عنوان به آن توسعه و گسترش و سينما از
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. است درآمده مادي تمدن توسعه در چشمگير ابزارهاي از یکي عنوان به امروزه سينما که است

 توجه مورد آن، مؤثر و عيني کارکردهاي و فراوان فریبنده و ظاهري هايجذابيت دليل به سينما

 جهان مردم بيشتر که اندشده آن مادي شکوه غرق برخي. است گرفته قرار خواص و عوام

 در نکته این به توجه قطعاً . کنندمي برخورد آن با متأمالنه اندکي عدة و دهندمي راتشکيل

 دیگر مسئله. دارد روند این در مهمي تأثير آخرالزمان مسئله بر تمرکز و علمي مطالعة خصوص

 فنون و سينما، خصوص به ها،رسانه ماوراءالطبيعي یا مادي مبادي و فکري و فلسفي هايزمينه

 کالن و خرد هايگيريتصميم در بسزایي سهم که است آن« رواني عمليات» و« سایبرنتيک نبرد»

تخصص و هاتالش و نجومي هايهزینه هافيلم گونه این ساخت براي که آنجایي از. دارد ايرسانه

 جامعه هاينماد و هانشانه و غرب همواره هاليوود سينماي. شودمي گرفته کار به گوناگون هاي

 جامعة از متأثر نوعي به که مظاهري همه و غربي فرهنگ از متأثر هايشخصيت و غربي

 و سفيد بخش از مظاهري را هاست«انگلوساکسون» خصوص به و امریکایي و اروپایي سفيدپوستان

 عناصر جزو گيردمي قرار آن مقابل در هرآنچه و کندمي قلمداد خود پردازيداستان خير نيروهاي

 نگيرد، قرار آنها فرودست در هرآنچه آنها منظر از کلي نگاه یک در. آوردمي حساب به شر و سياه

 سياسي وگوهايگفت در امروز که است دیدگاهي همان این. شد خواهد تعبير آها مقابل در

 .شودمي دیده آمریکایي دولتمردان

 رویکردي آخرالزمان قضية به نوظهور سينماي دوم، جهاني جنگ از بعد سرد جنگ دوران در

 با سياسي شرق اردوگاه آن از پس و نازیسم دولت هویت دو بر متمرکز تالش با و داد نشان مبسوط

 با. شد قضيه این به ناظر غربي اروپاي و هاليوود آثار از ايعمده بخش شروري، دولت محوریت

 انقالبي اسالم تفکر و مدنت با تقابل راهبردي عمليات شوروي ابرقدرت و شرق اردوگاه فروپاشي

 در گرفت؛ قرار توجه مورد آخرالزمان مسئله به رویکرد از خاص نوعي و گرفت قرار توجه مورد

. گرفتند قرار توجه مورد پنهان و پيدا صورت به نيز خاص اصولي رویکرد، این خالل در که حالي

 شر و خير تضاد در خود گاهجای ترسيم در غرب ايرسانه دنياي در هاليوود سينماي خصوص این در

 را دیگران و سفيدي و خير مظهر را خود هميشه و نشده انحراف کاريپنهان شک، و تردید دچار

 .کندمي و کرده قلمداد سياهي و شر مظهر

 و اخالق به نسبت نسبي هميشگي و جدي پرداخت شود، اشاره آن به دارد جا که دیگر موضوعي

. یابدمي معنا مختلف مراتب در شر و خير نسبت یعني آید؛يم اجتماعي و انساني امور دین،
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 وحشت و اضطراب و ناامني جو ایجاد است، داستان آغاز دستمایه همواره که مهمي موضوع

 از یکي اتفاق این. است رحمانهبي و خشن حاکميت و برتر قدرت پذیرش براي ايمقدمه که( ترور)

 چيزي و رسدمي خود پایان به دنيا هافيلم این از ضيبع در که است فرهنگي راهبرد هايسرفصل

 بشر به چگونه فردا« »آداموس نوستر» فيلم. ماندنمي باقي بشر نسل نابودي و گسترده انهدام جز

 اينمونه( the dey after)« بعد روز» و( The man how saw tomarrow)« شد خواهد نگاه

 زندگي تالش در که مانندمي باقي افرادي دیگر يبعض در که حالي در هستند؛ هافيلم این از

 نبرد» ،«آتش حکومت» فيلم مانند پردازند؛مي صهيونيستي حکومت ایجاد و تالش تجدید به دوباره

 .«آرماگدون» و« استقالل روز» ،«آخر

 دیدگان در را عظيمي و هولناک و ناشناخته وحشت و ترس دارد قصد هافيلم این ساخت با هاليوود

 غيرآسماني کتب از ناشي آخرالزماني اصلي تعابير تا سازد ماندگار خود دفاعبي و ساده طبمخا

 .دهد مخاطب خورد به را تلمود مانند

 مختلف هايگونه و ژانرها در فيلمسازي استمراراست، مطرح خصوص این در که دیگر نکته

 نيز و کودک تخيلي، جنگي، سياسي، اي،حادثه حماسي، کمدي، رمانتيک، عاطفي، از اعم سينمایي

 هم انساني هايظرفيت همه از و جویدمي سود غيره و ايرایانه  بازي انيميشن، هايقالب در

 زماني دوره یک در و است کارساز بسيار اوقات برخي در سازيانبوه شگرد این. کندمي استفاده

 است، آخرالزماني صددرصد يفيلم که« فينچر« »دیوید هفت» فيلم در. نمایدمي عملياتي کامالً

 به که کندمي مطرح را تلخ فرجامي یهودیت و مسيحيت مشهور گناه هفت کردن مطرح با کارگردان

 عنصر اینکه بر مضاف کند،مي ترسيم را معاصر انسان زندگي وارگيمصيبت و انسان نشستن عزا

 .شودمي نيز موضوع در تمرکز باعث روایت

مصيبت و بالیا آخرالزمان، مسئله و آن پرداخت نحوه منجي، ضورح مسئلة که است این حقيقت

 را کالکي« هندو» دین حتي که ايگونه به است؛ متجلي آن اليالبه در جنگ...  ظهور از قبل هاي

 آخته شمشيري با و سپيد اسب بر سوار داند،مي خویش منجي که« ویشنو» تجلي دهمين عنوان به

 .دهدمي نجات است، شده محنت ردچا را جهان که کندمي تصور

 تأکيد با تصویر ارائه با سينما وقتي و کندمي جذب را مخاطبان تمام که است کشش نقطه همان این

 و کندمي حقنه را نظر مورد تصویر و روشن نيز را مبهم نقاط سایر مخاطبان، ذهني روشن نقاط بر

 ميليوني هايتماشاچي به را مسيحي نيزمصهيو در غربي تفکر در انتظار یا غربي منجي اسطوره آن
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 .کندمي تزریق

 با را صهيونيزم تلفيق یعني دارد؛ را مسيحي صهيونيزم هویت منجي،« ماتریکس»فيلم در مثالً

 مثل هایيفيلم در و است صهيون همان« زایان» و مسيحيت توليد باز« نئو» چون. دارید مسيحيت

 یک با حقيقت در« استقالل روز» فيلم و شودمي نزدیک یهودي هايآرمان به مخاطب« آرماگدون»

 . روستروبه آمریکایي کامالً آخرالزمان نوع

 مطرح هاينظریه که است فلسفي هاياندیشه از ملهم بسيار امروز سينماي که است این واقعيت

 مسئله ور این از و است گرفته الهام« هاتمدن برخورد» و« تاریخ پایان» مثل معاصر جهان در شده

 هافيلم این به گرایش که حالي در است؛ شده ترپررنگ تاریخ فرجام بحث و رنگکم بسيار منجي

 اند،شده انتخاب 2114 تا 1885 سال از که برتري فيلم 22 از که این عجيب و است یافته افزایش نيز

 این در. است« هاحلقه ارباب» فيلم هافيلم این جمله از. دارد ربط آخرالزمان به نحوي به فيلم 18

 اینکه عجيب و است ونزوئالیي کارگردان یک از قوي فيلم این. است مطرح شر و خير جنگ فيلم

 یعني« 2 ترميناتور» کارگردان که است رویکردي همان فيلم این در شر و خير جنگ پرداخت نحوه

. نيستند متعارف لمفي این در هاانسان و هاسالح شر، و خير جنگ نحوه. دارد« کامرون جيمز»

 در مذهبي متون در یا و اياسطوره متون که است انتظاري هايمفهوم همان شبيه فيلم این تصاویر

 آن به پرداخت نحوه هم و فرجام مسئله هم« هاحلقه ارباب» در. است شده بيان آخرالزمان جنگ

 که اياسطوره هايجریان آن با شدت به یعني است؛ آخرالزمان جنگ بيان نحوي به فرجام

 قالب در چندي مفاهيم که است حالي در این است، مشابه داریم، شر و خير نبردهاي پيرامون

 که است دیني ماتریاليسم پيچيده مفاهيم آنها جمله از که شودمي داده مخاطبان خورد به واقعيت

 .کنيممي اشاره شده ارائه هايگرایش از برخي به زیر در

 

 (رخودکا طبيعت) دئيسم

 دروني هايقدرت انتظام و درایت با که کرده خلق را دستگاهي هوشمند انسان تئوري، این در

 و« لوگوسي» عقل با و است کرده خود بردة را او حتي و نهاده کناري به را خود خالق خویش،

 .کندمي حراست و حفظ را خود دروني،

 از بيرون اولي ؛«لوگوس» و« نوس» د؛بو مطرح عقل نوع دو باستان، فالسفه بين در که این توضيح

« دروني قانون» و« سيستمي درون» عقل معادل بيشتر را دومي و است« مستقل عقل» معادل نظام
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 زیادي هايضعف تفکر این خداي که شاهدیم هم محرف تورات تفکرات در البته. کنندمي ترجمه

 : گویدمي کنت آگوست. ترسدمي هم خود هايآفریده از و دارد

 نظر، اعمال و تصرف هرگونه از او دست کوتاهي دليل به ولي بوده، خالق خدا دئيسم، مکتب در

 .نيست پروردگار سمت بایسته

 .دارد اشاره شده یاد انحرافي اندیشه همان به دقيقاً این و

 يم،بدان هم ناظم فقط را او اگر کهحالي در خالق نه داند،مي ناظم فقط را خدا اندیشه این واقع در

 ساعت کوک برود؛ خود کار دنبال و کند کوک را ساعت تواندنمي هم ناظم خلقت، عظيم نظام در

 .شودمي تمام مدتي از پس

 

 (محوري انسان) اومانيسم

گفت تمام شود،نمي خدا از صحبتي هيچ تقریباً و است سازنده و خالق انسان ها،فيلم این عمده در

 منجي حتي و است« خود هايقابليت به ایمان» و« خود به وربا» اساس بر هم هاشخصيت وگوهاي

 خدا تشابه و خدا انگاريجسم از برگرفته داستان پيشبرد نوع این. گزینندبرمي هاانسان خود هم را

 واقع در خدا این قبول. است داشته فراواني تأثير غرب، فرهنگ در که است تورات در انسان بر

 ابزاري و اندیشمعيشت عقل بر تکيه با بشر ها،فيلم از بسياري در. است خدایيبي و ماتریاليسم

 و خيزدمي بر شرّ  با مقابله به هستند، تجربي و سيانتيستي علوم که اسلحه، و بازو زور و خویش

 . نيست خدا از خبري هيچ و است ميدان پيروز

 

 ( اومانيستي هايعرفان) سکوالریسم

 هندویي بودایي عرفان نوعي از متأثر نوعي به امروز هاييلمف منتقدان، از بسياري تصریح به

 حماسي الهي، عرفاني فضاي امروز، آخرالزماني هايفيلم در. است« اومانيستي» مباني با ممزوج

 پراگماتيستي و عملي اهداف به رسيدن جهت در و نازلي بسيار سطح در و است دور بسيار دیني، و

 .ندارد را ستيز ظلم و« محور خدا معنویت» رنگ گاههيچ کوالرس عرفان این. است رفته کار به

 

 تقدیرگرایي و جبرگرایي

 و هاانسان که نوعي به است؛ آخرالزماني هايفيلم محورهاي ترینمهم از یکي جبرگرایي
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 و کنند تعامل و بروند راه و بيندیشند کنند،مي القا ذهنشان به که گونههمان مجبورند« کاراکترها»

 و ردّ مورد موضوع این الهي ادیان در که حالي در کنند؛ عمل آن برخالف که ندارند اياراده هيچ

 : گویندمي فلطين در خود جنایات توجيه در صهيونيست یهودیان. است اعتراض

 چنين( یهود) ما قومي خداي و بازگردیم خویش موعود مادري سرزمين به ما است تقدیر چون

 . برسيم خود تقدیر به تا کنيممي آواره و کشيممي را اهفلسطيني است، خواسته

 .کندمي خودنمایي هاليوود آثار از بسياري در باور این متأسفانه

 

 امروز فناوري به وابستگي

 بسياري شود،مي بيان دنيا بر حاکم قواعد و اصول تغيير بر مبني آخرالزمان باب در آنچه خالف بر

 این در. است موجود فناوري به معاصر انسان وابستگي از سرشار وودهالي آخرالزماني هايفيلم از

 خط« ماتریکس» فيلم در مثالً کرد؛ برقرار ارتباط یکدیگر با تواننمي رایانه و تلفن بدون هافيلم

 را هاانسان برخي فيلم این. شودمي تصویر آن از خارج فضاي به زمان از عبور براي داالنيتلفن،

 را معضل این از رفت برون راهکار متأسفانه ولي دهد،مي نمایش ماتریکس فناوري بند در و اسير

 .داندمي محال را ماشين بدون زندگي و کندمي تعریف مادي و اشتباه صورت به هم

 

 :نوشتپي

 .1394 شعبان نيمة نامةویژه جم، جام روزنامة: از برگرفته ?

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  سوم قسمت-آخرالزمان اخبار به استراتژیک رویکرد:عنوان

  

 این اندبوده معصومين معاصر دوران در متعددي … و هازکيه نفس, هاحسني, هاسفياني دانيم،مي

 را خود, کرده استفاده سوء آخرالزمان اخبار از اینان آیا که ستا شده سؤال این پيدایش موجب

 یا سرآمده، به هانشانه این موعد آیا پس! اندداشته منظور را هاهمين اخبار یا اند،ناميده چنين

 است؟ کار در تفصيلي
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 فردي انتظار مقابل در انتظار استراتژیک معناي ترویج

 

 

 جمله از. دهدمي جهت و آورده پدید را گفتمان این که دارد وجود واژگاني ما شيعي فرهنگ در

 است بسيار نوشته و گفته باره این در چيست؟ انتظار راستي به. است انتظار واژة آنها مشهورترین

کرده برگردان...  و آرزو رجا، اميد، به بيشتر را آن و نشده ادا هنوز آن حق آیدمي نظر به اما

دل جمال دیدن البته. است شده کاسته فرو حضور تمناي به ظهور انتظار تقریرهایي در حتي. اند

 یا خواب در دیدار این آرزوي اما است مشتاقي و عاشق هر آرزوي( ع) صاحب حضرت آراي

 اولي که، باشند مراقب شدت به باید فرهنگي مرزبانان و نيست سنگهم او ظهور انتظار با بيداري

 انگيزه باالي پتانسيل و بچربد ظهور انتظار از مالقات حسرت اینکه به رسد چه ننشيند؛ دومي جاي

 !ننهد بار به را خود عظيم نتایج نگشته آزاد ظهور انتظار راه در محبان ميل و

 

 پرداخته و ساخته اميد و آرزوي و رجا به ظهور انتظار ترجمان اساس بر که توليداتي این از غير

 کمبودهاي هم( مهدویت توليدات عمدة یعني) کرده نفوذ جامعه فرهنگي هايالیه در و شده

 انتظار، از ترجمان این در. است نشده ظهور سازيزمينه و الزم فعاليت موجب که دارد بسياري

 در. جوشدنمي آن بطن از هرگز و کرد سنجاق آن به باید را سازيزمينه و ظهور براي کار هميشه

 به شده تحميل عوارض از و بوده آن ذات جزو جهد و دّج درست، ترجمان با انتظار در که حالي

 به را انتظار واقع در  نموده، هم به عطف را انتظار و جدّیت روایات، در( ع)صادق امام.نيست آن

 : فرمود معرفي غيبت عصر در خاص جدیتي معناي

 

 کس هر: دفرمو آنگاه... سازدمي محقق را آن بخواهد خداوند زمان هر که است دولتي ما براي

 نيکو اخالق و پرهيزگاري به حال این در و باشد منتظر باید باشد( ع)قائم یاران از داردمي دوست

 او پاداش خيزد پا به قائم مردنش از پس و بميرد چنانچه پس. است منتظر که حالي در نماید، رفتار
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 انتظار در و کنيد کوشش پس. است کرده درک را حضرت آن که بود خواهد کسي پاداش همچون

 1.خداوند رحمت مشمول گروه اي شما بر باد گوارا. بمانيد

 

 

 

 کل یک مثابة به انتظار

 

 

 از. خاص نسبتي و ميزان با آنهاست؛ همه بلکه تالش و اجتهاد نه و آرزو نه است اميد نه انتظار

 تالش د،امي رجا، خوف، خود با منتظر یک. است شده معرفي امت عبادات افضل کرات به رو همين

 پر دوراني در فضایل این همة نگاهداري رو این از و دارد معين هاينسبت به را دیگر چيز هاده و

 نه است رفتاري و اخالقي ملکات« طول در» انتظار ترجمان این در. است سخت بسيار ریاضتي فتنه

 برترین اهمزها؛ لاالعما افضل» قاعده از تخلف اال و گرددمي موجّه آن افضليت لذا آنها عرض در

 از کجا شود کاسته فرو رجا و اميد حدّ در انتظار اگر. آیدمي الزم« آنهاست دشواترین اعمال

 استراتژیک الجرم شد، شناخته کلّ  یک انتظار چنانچه باشد؟ ترفضيلت با و ترسخت...  و صبر جهاد،

 این شدن روشن براي. ردگينمي شکل ما در انتظار هستيم چه منتظر ندانيم تا چون. شد خواهد

 :نمایند توجه ذیل مثال به معنا

 

. «خویش دادگاه حکم» منتظر یکي و باشد« محبوب مهماني» منتظر یکي که کنيد تصور را نفر دو

 سيماي لذا. متفاوت هندسة با اما دارد وجود...  و فعاليت رجا، خوف، از ميزاني نفر دو هر در

 حادثة احتمال ولو) است خوف درصد برابر چندین اميد درصد اول نفر در. است متفاوت آن انتظار

 شده، شروع صبح ابتدایي هايساعت از روزش است؛ فعال بسيار او( دارد وجود محبوبش دیدن

 اما( کندمي غبارگيري بار چند مثالً) دارد تکرار و اعاده حتي دهدمي انجام بيشتر دقت با را کارها

 منفعل او( دهدمي هم شدن تبرئه احتمال ولو) است اميد از باالتر بسيار خوف درصد دوم، نفر در

 برعکس) است نشاطبي و سرد. رودنمي کار به دستش و دهدنمي انجام هم را اشیوميه کار. است

 (.اولي
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مي مؤمنان پيامبر زبان از کفّار به قرآن. نهدمي تأثير فرد انتظار در کامالً  انتظار متعلق بينيدمي

 انتظار از شما همراه نيز من که کشيد انتظار پس 2المنتظرین؛ من معکم فإنّي انتظروا» : گوید

 آنها انتظار قيامت از دسته هر رویکرد و تلقّي اما. کافر هم مؤمن هم باشند منتظر دو هر« کشندگانم

 فاتص از خاص شناخت با و بينندمي نزدیک را آن باور، از غير مؤمنان. دهدمي خاص شکلي را

 اما. نمایندمي مواجهه آخرتي امور با کرده، مهيا را خود خاص نوعي به الهي جالل و جمال

 سيماي نگرفته، جدي را آن پس. پندارندمي دست دور و مظنون یا ندارند باور را آن یا کافران

 را ظرفيتش که آنقدر امروز، ظرف در فرداست انعکاس انتظار. است دیگري نوع آنها در انتظار

 آن منتظر لذا. شده شناخته فرداي با مواجهه براي آمادگي است؛ آمادگي اشهمه انتظار. دارد

 .است آن انعکاس آینة و آن نقاشي بوم گویي تو که است منتظَر از متأثر قدر

 

 و گيريشکل در جدي نقش ظهور مختصات شناخت شود، شایع ظهور و فرج از انتظار این اگر

 ظهور مشخصة ترینواضح از. کندمي پيدا ـ غيبت عبادت ترینفضيلت پر ینا ـ انتظار یابيریخت

 حملة نه ـ است ظلم بست بن بشر زندگي نهایي بست بن کنيم باور اگر.ظلم و عدل: بياوریم مثال

 باور این ـ کنندمي تصویر هاليوود هايکمپاني که گونه آن...  و هاسنگ شهاب هجوم یا هافضایي

 فردي، عرصه در ظلم و عدل مصادیق به نسبت و دهدمي شکل ما در نتظارا از خاص نوعي

 یا متصل عمل یا خودمان که کنيمنمي کاري. یابيممي ايتازه رویکرد الملليبين و اجتماعي

 مصادیق درک عدم یا بستبن از غلط درک علت به یا باشد آخرالزمان بستبن از جزئي منفصلمان

 منجي با ضدّیت سنگرهاي از بخشي و باشيم بستهدل و پيوسته نهایي ستببن مراتب و شعب به آن

 از ترمبهم ظلم از پر جهان براي عمومي آمادگي. باشد داشته خانه ما انگيزش و انگيزه در عالم

 توجه یک.است ترغریب گرچه نيست...  و گودزیالها یا بندان یخ عصر بازگشت براي آمادگي

 موهوم فرداهاي ساخت که ايتخيلي ـ علمي هايفيلم نقش. است زمال اینجا در فرهنگي ضروري

 به دهي جهت حتي جوامع، ذهنيت به دادن جهت در دارند، خود دستور در را واقعي غير و

 دانيد؟مي چقدر را...  و هابودجه تخصيص و اختراعات تحقيقات،

 

  اخذ یا آن براي الزم وژيتکنول ساخت و مریخ در زندگي تحقيقات دربارة هزینه صرف از قبل
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 ذهنيّت باید دیگر فرداي هر یا هاتمدن جنگ براي آمادگي و مسلمانان عليه مناسب استراتژي

 متکثر توليدات با فرداها این وقتي. دهندمي انجام هارسانه را کا این و شود فراهم جامعه عمومي

 یعني گيردمي شکل خاص ظاريانت جامعه در کرد، نفوذ مخاطبان عمل و ذهن هايالیه همة به

 که گيرندمي را الزم آرایش انساني نيروهاي شود،مي بسته الزم گارد شده، باور مواجهه آن براي

مي آماده را مناسب الیحة و طرح مدارانسياست شود؟ عملي و علمي رشته کدام صرف درصد چند

 کامالً  و نهاده آنها جاي پا نيز ما نگيفره مراکز و هارسانه که عجب اي اما.دیگر اتفاق هاده و کنند

 نتيجه در و ظهور فرداي براي شيعيان ذهنيت کردن آماده دربارة. توليداتند همان کنندةمصرف

. گيردنمي انجام خور در کاري مقدس، فرداي آن با مواجهه براي مناسب انتظار گيريشکل

 گرفته نتيجه این گفتيم، آن گيريشکل نحوة و انتظار مفهوم دربارة آنچه از که است این واقعيت

 و شودمي طي راه این از باالیي درصد خود روپيش فرداي از روشن تصویري ارائة با که شودمي

 قبول را خبر این اگر نمونه براي. گيردمي را خود مناسب ریخت انتظار جامعه، آحاد در الاقل

 این شعاع: شودمي طرح هایيپرسش کند،مي مفتون را جوانان و زنان بيشتر دجّال فتنة که کردیم

مي ايحوزه چه در و چيست؟ فتنه این سنخ ایران؟ از مناطقي یا  جهان تمام آیا کجاست؟ تا فتنه

 ...  و باشد؟

 

 دهدميفتنه این از روشن نماي آن بنديجمع که شودمي یافته روایات در هاپرسش این به پاسخ

 اندخویش صاحب لقاي آرزوي در که منتظري و شيعه جوانان و زنان روشن، نماي این یافتن با آیا

 او فتنة بار ازـ  گذشت که چنان ـ ايآمادگي چنين آیا و کنند؟نمي تجهيز آن با متناسب را خود

 دربارة کوچک مثالي این دهد؟نمي تسریع را عدل از زمين شدن پر تا ظهور مراحل و کاهدنمي

 براي را اياستراتژي و انتظار چه فردا اینکه از بحث اما. بود شيعيان آحاد در انتظار دادن ریخت

 .کنيممي پيگيري هااستراتژي کشف متد بررسي از پس آورد،مي پدید هاحاکميت

 

 

 

 استنباطي و متدولوژیک نيازهاي
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 يفرهنگ بستر از غير ظهور پيرامون کارآمد هاياستراتژي خلق و آخرالزمان به استراتژیک نگاه

 .پردازیممي آنها توضيح به مرحله چند در که دارد هم متدولوژیک و استنباطي نيازهاي

 

 :گردآوري مقام در تفسيري ـ کالمي چارچوب تنظيم. 1

 و نشانه آخرالزمانند؟ به مربوط روایات کدام ولي. است آخرالزمان روایات گردآوري اول، گام

 است؟ آخرالزمان به مربوط شدهجمع« الفتن و حمالمال» ابواب در چه هر آیا چيست؟ آنها عالمت

 مثل مشهور هاينشانه چون برخي یا شده آوريجمع باره دراین قرآني محکمات و روایات همة آیا

 مقام در صيدمان تور به تا داردمي وا را ما سؤاالت اند؟اینمانده دور اندنداشته دجّال و سفياني

 و است گردآوري مقام چارچوب بمثابة که دارد وجود رهایيمعيا و اصول. نمایيم نظر گردآوري

 و اختالف آخرالزمان عالئم گردآوري  مقام در.نمایدمي معين را آخرالزمان اخبار گسترة و پهنه

 58 طوسي شيخ روایت، 96 نعماني  نشانه، 45 مفيد شيخ: دارد وجود مصنّفان بين مشهور تفاوتي

 نشانه 71 الشيعه اعيان درـ  امين محسن سيد روایت، 28ـ  الدین کمال در ـ صدوق شيخ روایت،

 تردیدبي. است برشمرده عالمت 251( ع)مهدي ظهور تا عالمت پنجاه و دویست کتاب نویسندة و

 از برخي به که کالمي ـ تفسيري ايمباني. گرددمي بر گردآوري مبناي به جمله از اختالف این

 .رودمي اشاره آنها ترینمهم

 

 اشراط», «ظهور», «فرج», «مادولت», «امرما» مثل واژگاني: هم با محوري واژگان نسبت ـالف

 پوشش منطقه باید که اندبحث این در محوري واژگاني … و« آخرالزمان», «قيامت عالئم الساعه؛

 روایات، در کجا هر آیا. شود شناخته( ع)حجت حضرت ظهور با آنها پوشانيهم نسبت و آنها

 آیا است؟( ع)حجت حضرت ظهور منظور شده، ذکر عالئمي و معين فرج یا دولت براي« زماني»

 اواخر با آیا است تاریخ از برهه کدام آخرالزمان است؟ یکي( ع)امام ظهور با« )الساعـ اشراط»

 دارد؟ پوشانيهم ظهور تا غيبت دوران

 

نمونه. بردمي خود تأثير تحت ربسيا را ما گردآوري دامنه هاپرسش گونه این به یامنفي مثبت پاسخ

ـ  کالمي بحثي خواندید؛ قبل، قسمت در را ظهور با فرج پوشانيهم عدم یا پوشانيهم بحث از اي

 تصریح نویسندگان برخي. دارد ظهور و آخرالزمان روایات گردآوري در تمام تأثيري که تفسيري
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 اشراط» روایات و شده یلتأو حضرت ظهور به« )الساعـ» روایات برخي در که 3.اندکرده

 را عالئم این و مخالفند آن با کامالً  دیگر برخي اما کردیم تفسير ظهور هاينشانه به را« )الساعـ

 4.دانندمي قيامت مخصوص

 

 تاریخي گزارشات اساس بر! مندزمان عالئم و تاریخي هاينشانه ـب

 اندبوده معصومين معاصر دوران رد متعددي … و 5هازکيه نفس, هاحسني, هاسفياني دانيم،مي

 خود, کرده استفاده سوء آخرالزمان اخبار از اینان آیا که است شده سؤال این پيدایش موجب این

 یا سرآمده، به هانشانه این موعد آیا پس! اندداشته منظور را هاهمين اخبار یا اند،ناميده چنين را

 نحوة مجموع در که شودمي مطرح فروض این ذیل دیگر ریز سؤال هاده!است؟ کار در تفصيلي

 به اگر. نهدمي ظهور آستانة به مربوط اخبار گردآوري دامنة بر توجهي شایان تأثير آنها به پاسخ

 آینده غيبي اخبار آنها دیگر بدانيم گذشته تاریخي وقایع به مربوط را اخبار از قسمي تحليل، هر

 هر آیا پرسيد باید دیگر بيان به.آیندنمي کار به و ندندار نقشي ظهور مختصّات کشف در و نيستند

 قائم ظهور نشانة است، آن مانند و« سفياني خروج» یا« سياه هايپرچم سود؛ رایات» سخن جا

 و تعارض البته و شودمي زیاد آخرالزمان روایات گردآوري دامنه باشد مثبت پاسخ اگر است؟

 و خراساني خروج دربارة نمونه براي. نيست آسان آنها حلّ  که نمایاندمي رخ هم هایيناسازگاري

 سقوط موجب روایاتي در 6!مدح روایاتي در و شده ذمّ  روایاتي در,خراسان از آمده هايپرچم

 روایت دسته سه سياه، هايپرچم دربارة یا 7!عکس به روایاتي در و شودمي معرفي عباسبني

بني نام که روایاتي( ب.است مطلق و نداشته قائم به اياشاره هيچ که روایاتي( الف: دارد وجود

 شده داده خبر آن در( ع)مهدي امام یا فرج از که روایاتي( ج.دارد خود با را اميهبني و عباس

مي رخ تريوسيع پهنة کنيم تلقي ظهور نشانة و بگيریم هم مکمل کرده جمع را سه هر اگر9.است

 به را خود باشد برف روي ولو»: فرمایدمي روایت یک در. اندنمایمي رخ تعارضاتي باز البته و دهد

 11«!نکنيد کاري هيچ»: فرمایدمي دیگري در اما 8.«برسانيد آنها

 

 مثل به پاسخ دوتا؟ یا هستند یکي« خراسان هايپرچم و« سياه هايپرچم» آیا اینکه دیگر پرسش

 .دارد عمده تأثير روایات بندي دسته در نيز هاپرسش این

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

مانده آخرالزماني و گذشته قبلي فيلتر دو از آنچه بين در: شده منسوخ هاينشانه جداسازي ـ ج

 تقدیر هر مثل نيز، ظهور امر در« بداء» معتقدیم ثبوتاً اینکه آن و آیدمي پيش دیگري احتمال اند،

 داده نشان ار هابداء این که است دست در اخباري هم اثباتاً اما است دادن رخ قابل دیگر الهي

 وقتي که، است این اساسي پرسش حال( … و 141 سال ،71 سال دربارة گذشته روایات مثل) است

 تأخير به که حال اندکرده ذکر آن براي هایينشانه( ع)هدي ائمه است بوده 141 سال« قرار

 11!چيست؟ هانشانه این تکليف است افتاده

 

 از و نداده رخ آنها با ظهور یا فرج اتفاق اما اندداده رخ اهنشانه آن یا اندشده منتقل هم آنها آیا

 سپري زمانشان و اندتاریخي دیگر االن لکن اندبوده ظهور نشانة و اندنبوده تاریخ اول از رو این

 اخبار در و است دستمان در بداء از قبل امامان از که هایينشانه کرد ادعا توانمي است؟آیا شده

 باقي اندشده تکرار که هایينشانه و شده منسوخ بداء توسط اند،نشده رتکرا بعدي امامان

 هفتم امام از اما است دست در روایت( ع)کاظم امام تا هانشانه برخي دربارة نمونه، براي!هستند؟

 مقابل. اندشده تکرار دوازدهم امام تا سفياني اخبار مثل هانشانه برخي اما است نشده ذکر بعد، به

 همة زیرا نيست نشانه شدن منسوخ یا ماندگاري براي انحصاري وجه تکرار که است این عااد این

 به بعد امامان کالم در هانشانه تکرار که هست احتمال این و است نرسيده ما به( ع)بيت اهل اخبار

 نهمچنا است مسلم که شده تکرار آخر امامان کالم در عالمت اگر رو این از. باشد نرسيده ما دست

 نوعي گاهي اخبار سياق از. است توجه درخور نيز بداء از پيش سياق این از غير اما است برقرار

 از توانمي را مالزمت. مقارنت نوعي فقط گاهي و شودمي فهميده عالمت و ظهور بين مالزمت

 چنين اگر. فهميد« ظهور حتمي هاينشانه» یعني ،«…مگر افتدنمي اتفاق ظهور»: مثل تعابيري

 منسوخ و است باقي همچنان باشد نشده هم تکرار بعد امامان کالم در ولو باشد، روایت در سياقي

 این تکرار بر شاهدي و دارد اجمالي انطباق ولي داده، رخ اينشانه اگر همچنين. است نشده

 چهي و داده رخ نشانه که صورتي در تنها و است نشده منسوخ هم باز دارد، وجود ظهور براي عالمت

 از پس سياه هايپرچم روایات نمونه براي. است شده منسوخ عالمت آن نيست تکرار بر هم شاهدي

 نشده تکرار بعد به ـ بوده ظهور در بداء که ـ 141 سال از یعني است نشده نقل( ع)صادق امام

 که( دناميدنمي جامگانسياه و مسودّه را آنها که) عباسيان پرچم با انطباق مظان سویي از و است

نمي باز عباسيان خروج با شباهت و تکرار عدم رغم به اما. دارد هم داد رخ. ق 131 سال حدود
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 چون اند،شده منسوخ و نيستند عالمت( ع)قائم ظهور براي سياه هايپرچم روایات گفت توان

 : فرمود( ص)اهلل رسول مثالً : دهدمي خبر تاریخ در سياه پرچم دو از که است دست در روایاتي

 

 مشرق از کوچکي سياه هايبيرق مدتي از پس و آیدمي بيرون مشرق از عباسبني سياه هايپرچم

مي پيروي مهدي از و جنگندمي یارانش و ابوسفيان فرزندان از مردمي با که شودمي آشکار

 12.کنند

 

 و باسعبني براي یکي: هست خراسان از سياه پرچم دو که، مضمون بدین دیگر روایتي همچنين

 شعيب» نام به مردي جلودارشان و دارند تن بر سفيد لباس و سياه کاله هاپرچم آن صاحبان یکي

  13.است ماه 72 مهدي به حکومت واگذاري تا او قيام که است« صالح بن

 

نمي هم. ق 141 سال از قبل سياه هايپرچم افتادن اتفاق رغم به بدانيم، معتبر را روایت دو این اگر

 .کرد آنها بودن منسوخ به کمح توان

 

 

 :هانوشتپي

 .16 ح ،211 ص نعماني، الغيبه. 1

 .112 آیة ،(11) یونس سورة. 2

 .28 ص طبسي، الدین نجم مهدي، حکومت به اندازي چشم. 3

 .کليات از هفتم گفتار صادق، مصطفي ظهور، هاينشانه تاریخي تحليل. 4

 .همان: ک.ر. است شده ادعا یخيتار زکيه نفس چند و حسني ،12 سفياني، 5. 5

 .293 ص ،14 باب نعماني، الغيبه،: ک.ر. 6

 .267 ص ،19 ح همان،: ک.ر. 7

 .دوم فصل از اول گفتار صادق، مصطفي ظهور، هاينشانه تاریخي تحليل: ک.ر. 9

 .398 ص ،1 ج المهدي، االمام االحادیث معجم. 8

 .559 ح ،118 ص حماد، بن نعيم الفتن،. 11
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 .داند مي یکي را ظهور و فرج که است شایعي فرض پيش براي بخش این. 11

 .213 ص حماد، ابن الفتن،. 12

 .همان. 13

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  آخرالزمان در سفياني دایيان تحرکات:عنوان

  

 نام به ايقبيله از آنها در که خوریم برمي احادیثي به احادیث بين در آخرالزمان، حوادث باب در

 در که کلببني قبيلة. است شده داده نسبت قبيله این به مهمي وقایع و شده صحبت« کلببني»

 در مهمي نقش است، آمده ميان به سخن نيز« سفياني دایيان» عنوان به آن اعضاي از روایات

 .کنندمي بازي ظهور به نزدیک زمان و آخرالزمان وقایع

 

 

 بسياري اهميت از اسالمي، روایات دیدگاه از آنها بررسي و جهان و منطقه تحوالت شناخت

 زمينه جهت در که مسئوليتي متوجه و کرده زنگ به گوش را ما سو یک از مهم این. است برخوردار

 سخت پيشامدهاي با لهمقاب در دیگر سوي از و نمایدمي داریم( ع)زمان امام آقا ظهور براي سازي

 . کندمي یاري حضرت آن ظهور نزدیک ایام و آخرالزمان

 

 

 

 آخرالزمان در سفياني دایيان تحرکات

 نام به ايقبيله از آنها در که خوریم برمي احادیثي به احادیث بين در آخرالزمان، حوادث باب در

 در که کلببني قبيلة. است شده داده نسبت قبيله این به مهمي وقایع و شده صحبت« کلببني»

 در مهمي نقش است، آمده ميان به سخن نيز« سفياني دایيان» عنوان به آن اعضاي از روایات

 .کنندمي بازي ظهور به نزدیک زمان و آخرالزمان وقایع
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 بزرگ دشمنان از یکي) سفياني که هستند آخرالزمان اشرار از گروهي کلببني روایات، مطابق

 خبر که هستند بسياري روایات 1.نمایدمي یاري( ع)قائم حضرت با نبرد در را(( ع)مهدي حضرت

 به زیر در. دهندمي ملعون سفياني با« کلببني» قبيلة افراد از زیادي تعداد همکاري و بيعت از

 :گرددمي اشاره احادیث و روایات این از نمونه چند

 

 ماه در و رسد مي دمشق به اینکه تا کند يم شورش سوار 361 با سفياني: فرمودند( ص)پيامبراکرم

 2.کنند مي بيعت او با کَلب بني قبيله از نفر 31111 هم رمضان

 

 و است هایيعالمت و هانشانه را آن و»: است شده نقل طوالني روایتي ضمن( ع)اميرمؤمنان

 3.است کلببني قبيله از مردي آن فرمانده و است همراه سرخ درفش با سفياني خروج

 

 قرمز پرچمي سفياني، شورش و: ... فرمودند که کند مي روایت( ع)علي حضرت از نباته بن اصبغ

 مدینه و مکه به رو سپاهيانش از نفر هزار دوازده و است کلب قبيلة از مردي اش فرمانده رنگ،

 ستنابينا چپش چشم: گویند مي« خزیمه» او به که است اميه بني از مردي آنها فرمانده که کنند مي

 پرچم کند، مي مردان شبيه را خود. است پوشانده را چشمش مردمک روي ضخيمي سفيدي و

 وي. کند منزل اموي ابوالحسن نام به شخصي خانة در مدینه در اینکه تا گرداند برنمي را خویش

 فرستد؛ مي اند شده جمع او دور به شيعيان که( ص)پيامبر خاندان از مردي دنبال به را گرداني

 که سفيدي بيابان به راه ميانة در. کنند مي مکه به رو غطفاني مردي فرماندهي به انسپاهي

 باشند، دیگران براي( عبرتي و) نشانه بناست که نفر دو جز و روند مي فرو زمين کام در رسند، مي

 4«.است برگردانده پشت به را دو آن صورت خداوند که ماند نمي باقي کسي

 

 نقش و اشاره کلببني به آخرالزمان، به مربوط روایات از زیادي تعداد شد، مالحظه که همانگونه

 .اندنموده بيان آخرالزمان در را آنان مخرّب

  

 

  کيستند؟ کلببني
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 اسالمي فرق از یکي به ظاهراً بعدها و بوده نصراني معاویه عصر در که بودند ايقبيله کلببني

ـ ) اللعنـ عليه ـ یزید تولد ازدواج، این حاصل که کرد توصل قبيله این از زني با معاویه. گرویدند

 گرچه 5.گرویدند« دروزي» فرقة به یزید، مادر با معاویه ازدواج از بعد هاقرن طایفه، این. بود

 این افراد. دارد انحرافي کامالً عقایدي امّا است، اسالمي فرق از یکي که کندمي ادعا فرقه این

 اساس که اندناميده موحّدون را خود طریقت عنوان و هستند« درزي» نام به شخصي پيرو فرقه،

 6.(است مطرود کامالً  اسالم نظر از که اي مسئله. )است روح تناسخ و حلول بر عقيدةشان

 

 دعوت به فاطمي ششم خليفة ایام در اینکه تا بودند مصر فاطمي خلفاي پيرو زماني مدت طایفه این

 به که)« اهلل بامر الحاکم» به خود اعتقاد در« دروزیه». شدند حقمل باطنيه به« دروزي نشتگين»

 رفته باال آسمان به و کرده غيبت وي که گویندمي و گشته متوقف ،(است شده کشته دیگران عقيدة

 7.گشت خواهد باز مردم ميان به دوباره و

 

 شرقي بيابان) هرمل منطقة در هستند، کلببني قبيلة به منتسب اکثراً که دروزي طوایف عمدة

 البته 9.اندگزیده سکنا لبنان از هایيبخش و سوریه غربي جنوب اردن، غربي بيابان ،(فلسطين

 طور به. اندکرده مهاجرت استراليا و آمریکا اروپایي، کشورهاي به نيز هادروزي از زیادي تعداد

 هستة امّا 8کنند؛مي زندگي جهان سراسر در دروزي ميليون یک حدود که شودمي زده تخمين کلي

مي اشغالي فلسطين و لبنان سوریه، اردن، کشور چهار مابين مرزي مناطق در طایفه این اصلي

 .است مناطق بقية از بيش لبنان و سوریه کشورهاي هايدروزي تعداد که است ذکر به الزم. باشد

 شناخته هادروزي نام اب امروزه که افرادي که گفت توانمي خالصه طور به مطلب، این به توجه با

 .است شده یاد کلببني عنوان با آنها از روایات در که هستند کساني همان شوند،مي

 

 است، شده بيان آخرالزمان در سفياني دایيان یا کلببني تحرکات دربارة که روایاتي بنابراین

بني به سفياني اندایي عبارت انتساب علت اینکه دیگر نکتة. باشدمي دروز قوم احوال به مربوط

 یا کلببني تلویحي صورت به باشد،مي معاویه بن یزید نسل از ملعون سفياني که است این کلب،

 11.باشدمي کلببني قبيلة از سفياني جدة زیرا هستند؛ سفياني دایيان کنوني، هايدروزي
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 شده داده نسبت زمانآخرال در کلببني قبيلة به فراواني هايخباثت روایات در شد، گفته کهچنان

 عرصة در آلوديخباثت و آميزشيطنت هايحرکت نيز امروزي هايدروزي اینکه عجيب. است

 و صلح در مسلمانان بقية با و نيستند شرّ  اهل آنان از تعدادي گرچه. دهندمي انجام منطقه تحوالت

 خصوص به ـ لمانانمس بقية با آشکاري دشمني آنان از زیادي تعداد امّا کنند،مي زندگي صفا

مي اشاره سفياني با آنان از کثيري تعداد همراهي به نيز روایات اینکه جالب. دارند ـ شيعيان

 به سخني کنند،مي همراهي را سفياني کلب،بني طوایف اعضاي تمامي اینکه از هرگز ولي نمایند،

 زیرا است؛ کلببني فطوای بر دروز انطباق بر دیگري تأیيد خود مسئله، این. آورندنمي ميان

 از اندکي تعداد ولي. دارند آشکاري دشمني شيعيان، و مسلمانان با هادروزي اکثر نيز امروزه

 در که همانگونه کنند؛مي سپري را آميزيمسالمت زندگي شيعيان و مسلمانان بقية با نيز آنان

 همراهي را سفيانيـ  آنها همة نه ـ کلببني طایفة افراد اکثر گردد،مي مالحظه نيز، زیر روایت

 :فرمودند رابطه این در( ص)اکرم پيامبر: نمایندمي

 

 از نفر هزارسي هم رمضان ماه در. رسدمي دمشق به اینکه تا کندمي شورش سوار 361 با سفياني»

 11«.کنندمي بيعت او با کلببني قبيلة

 

 هايشرارت در آنها بقية ها،دروزي از اندکي تعداد جز به شد، ذکر که همانگونه بنابراین

فتنه از بسياري در هادروزي ردپاي نيز حاضر حال در اینکه عجيب.دارند کليدي نقش آخرالزمان،

 بالطبع و است، نکرده خروج سفياني حاضر حال در گرچه. گرددمي مالحظه خاورميانه منطقة هاي

 و سياسي تحرکات رسدمي نظر به اامّ است، نپيوسته وقوع به( هادروزي) کلببني فتنة ترینبزرگ

 حرکت آغاز و سفياني خروج صورت در که رودمي پيش سمتي به حاضر، حال در هادروزي نظامي

 محل اینکه تر عجيب نکتة. نيست انتظار از دور او با هادروزي بيعت و همراهي او، توسط شيعي ضدّ

 نيز مسئله این که است( شام یا یابس يواد) سفياني خروج محلّ  به نزدیک بسيار ها،دروزي زندگي

 .نمایدمي دوچندان را آنها سوي از فتنه بروز احتمال و هادروزي بر کلببني انطباق

 

 در کلببني هادروزي نظامي ـ سياسي تحرکات بررسي به شد، ذکر که مطالبي به توجه با حال

 :پردازیممي حاضر حال
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 سوریه در هادروزي

 در مهمي نقش و دارند نفر هشتصدهزار معادل جمعيتي سوریه در هايدروز حاضر حال در

 از زیادي تعداد کنوني زمان در که نحوي به. کنندمي بازي کشور آن نظامي و سياسي معادالت

 منطقة در سوریه دروزي ساکنان بيشتر. کنندمي خدمت سوریه، بعثي ارتش در دروزي افسرهاي

 12.کنندمي زندگي سوریه بيغر جنوب بخش در و« الدروز جبل»

 

 

 اردن در هادروزي

 در و« حوران» منطقة در عمدتاً افراد این که کنندمي زندگي دروزي هزاربيست اردن کشور در

 حاضر حال در 13.ساکنند« اشغالي فلسطين و لبنان سوریه، با مرز هم» اردن غربي شمال بخش

 و وقایع در زیاد احتمال به امّا نيستند؛ برخوردار نظامي و سياسي مهم وزنة از اردن در طایفه این

 در شده ذکر« خشک درة یابس؛ وادي» زیرا کرد؛ خواهند بازي مهمي نقش آخرالزمان هايفتنه

مي خشک سرزمين معني به نيز« حوران» کلمة اصل در و 14است« حوران» وادي همان روایات،

 15.باشد

 

 

 لبنان در هادروزي

 متأسفانه و دارند کشور این داخلي نظامي و سياسي موازنة در مهمي بسيار قشن لبنان، هايدروزي

 لبنان در عمده طایفة دو. شودمي دیده کشور، این هايفتنه و جنایات از بسياري در آنان ردّپاي

 :از عبارتند که دارند عهده بر را هادروزي رهبري

 جنبالط طایفة. 1

 ارسالن طایفة. 2

 

 واقع« شوف» منطقة در طوایف این عمدة و است نفر سيصدهزار بر بالغ بنان،ل هايدروزي جمعيت
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 . است شده واقع سوریه مرز مجاورت در منطقه این 16.کنندمي زندگي« لبنان جبل» در

 

 نژاد از اصالتاً که وي. باشدمي« جنبالط وليد» عهدة بر هادروزي اصلي رهبري حاضر، حال در

 شيعيان سزسخت دشمنان از و 17است گرفته عهده بر را لبنان دروزي اعراب رهبري باشد،مي کرد

 نظر از وي. باشدمي نصراهلل حسن سيد شخص و اهلل حزب و امل شيعي هايجنبش لبنان،

 را آميزيتوهين سخنان ـ. م 2117ـ  اخيراً حتي و است بيمارگونه و جدي تزلزل دچار شخصيتي

 19.است کرده بيان نصراهلل حسن سيد شخص نيز و رانای اسالمي انقالب معظم رهبر به نسبت

 بري نبيه تصویر اینکه دليل به فقط او که است مشهور که بس همين وي شخصيت تزلزل دربارة

 گرفت، قرار لبنان تلویزیوني صفحة روي بر وي از بيشتر ثانيه چند ،(امل شيعي جنبش رئيس)

 تحت دست به اسلحه نيروهاي. شدند کشته و خميز نفر هاده آن، طيّ در که انداختراه به جنگي

 ماروني مسيحيان و شيعيان عليه لبنان، داخلي هايجنگ طول در را بيشماري جنایات وي امر

 در که است لبنان در اقتصادي هايپرونده اصلي متهمان از یکي وي اینکه دیگر نکتة. دادند انجام

. است زده جيب به دالر ميلياردها لبنان، به خارجي مالي هايکمک از استفاده سوء با آن طيّ

 همسر اکنون و رفتمي شمار به لبنان در زیبایي ملکة نمایشگرهاي از یکي تر،پيش او همسر

 در بيروت نشين دروزي منطقة در را موسيقي و رقص فاسد جشنوارة مراسم مسئوليت جنبالط،

 حزب حاميان و متحدان از یکي خير،ا هايسال طيّ  در جنبالط 18.دارد عهده بر« الدین بيت»

 لبنان شيعيان عليه همواره او هايگيري جهت و بوده« مارس چهارده جریان» و لبنان فاسد حاکم

 ملي اعتصابات و اسرائيل، و لبنان روزة 33 جنگ جریان در که نحوي به است؛ بوده جدي و بارز

 او، امر تحت هايدروزي و جنبالط د،بو شده انجام لبنان حاکم حزب عليه که جنگ از بعد سراسري

 اهلل حزب با مخالفت به ـ ماروني مسيحي و سني شيعه، از اعمـ  هالبناني اکثر ملي ارادة برخالف

 لبنان خواهترقي سوسياليست حزب ریيس که جنبالط وليد 21.پرداختند حاکم حزب از حمایت و

 و اردن دولت با اي دوستانه رابطة مچنينه وي. دارد« سينيوره فواد» با نزدیکي رابطة باشد،مي

 . است کرده برقرار اسرائيل

 

 شبه صورت به را« الریس رامي» خود نمایندة جنبالط وليد ،.(م 2119 مارس) 1396 اسفند در

 رژیم مقامات با مذاکره براي ـ اسرائيل با پيمانهم عربي کشورهاي از ـ اردن طریق از مخفيانه
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 نخست« اولمرت ایهود» گرم استقبال مورد الریس اینکه ترعجيب. کرد لاسرائي راهي صهيونيستي

 الي» رستوران در او افتخار به را شامي ضيافت اولمرت که نحوي به گرفت؛ قرار اسرائيل وزیر

  21.نمود برگزار« آویو تل» شهر« اولي

 

 :نمایدمي اثبات را نکته چند لبنان، هايدروزي و جنبالط حرکت این

 انگيزانة فتنه حرکت کشور، این در وحدت حفظ لزوم و لبنان داخلي اوضاع آشفتگي به وجهت با. 1

 تالش دهندة نشان اسرائيل، به آنان سوي از اي نماینده اعزام و او، طرفدار هايدروزي و جنبالط

 .است لبنان به خيانت و اسرائيل به خدمت جهت در بيشتر انگيزي فتنه براي آنان

 به اردن مرز طریق از جنبالط نمایندة فرستادن اسرائيل، و لبنان مرزهاي بودن بسته به توجه با. 2

مي اردن خائن و سفاک دولت با لبنان هايدروزي و جنبالط حسنة ارتباط دهندة نشان اسرائيل،

 .باشد

 

 ه،شيع از اعم لبناني، هايگروه اکثر که زماني در همآن جنبالط، نمایندة از اولمرت استقبال. 3

 نشان اند،نموده اعالم اسرائيل با را خود خصومت و اهلل حزب از را خود حمایت مسيحي، و سني

 با نزدیکي بسيار روابط که هستند هایيگروه معدود از لبنان، هايدروزي و جنبالط که دهدمي

 امر تتح هايدروزي و جنبالط شرارت بر سند ترینمهم خود مسئله این. دارند قدس اشغالگر رژیم

 .باشدمي وي

 

 در که است نموده تهدید بارها بلکه نکرده؛ قناعت سياسي، انگيزي فتنه به جنبالط حاضر حال در

 خواهد دست لبنان، نامشروع دولت مخالفان سایر و اهلل حزب با نظامي درگيري به لزوم، صورت

 چنگ به را اهلل بحز هايموشک که شد مدعي جنبالط احمقانه، ادعاي یک طيّ  که آنجا تا زد؛

 22.بياورد دست به نتوانست جنگ، روز 33 طي در اسرائيل که هایيموشک همان. آورد خواهد

 

 بسيار نقش جنبالط، رهبري به لبنان هايدروزي فرمودید، مالحظه که همانگونه ترتيب بدین

 این در اخليد صلح برقراري موانع ترین جدي از یکي و دارند منطقه و لبنان اغتشاشات در زیادي

 .باشندمي کشور



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 

 

 اسرائيل در هادروزي

 در هادروزي این عمدة که 23کنندمي زندگي اسرائيل در دروزي هزار بيست و یکصد حدود در

 معادالت در مهمي نقش و 24هستند ساکن ـ اشغالي فلسطين شرقي شمال بيابان ـ رمله منطقة

 .کنندمي بازي کشور این نظامي و سياسي

 

 هايدروزي امّا شوند،مي شناخته دروزي اعراب عنوان به هادروزي مناطق، اکثر رد گرچه

 25.نمایندمي معرفي مستقل گروه یک را خود و کرده جدا مسلمان اعراب از را خود اسرائيل،

 مهمي نقش کشور، این نظامي هايصحنه در چه و سياسي هايصحنه در چه اسرائيل، هايدروزي

 ارتش در توانندمي که هستند اعرابي تنها هادروزي نظامي، عرصة در که نحوي به کنند؛مي بازي

جنگ در حتي اینکه عجيب نکتة. برسند نيز ارشد فرماندهي مقام به حتي و کنند خدمت اسرائيل

 سرزمينشان از فلسطيني مسلمان اعراب شدن رانده به که اشغالي فلسطين منطقة 1849 سال هاي

سال بين در 26.جنگيدندمي هااسرائيلي عليه و بودند هااسرائيلي پيمانهم هادروزي شد، منجر

 به زمان آن از امّا است؛ بوده اختياري اسرائيل در دروزي اعراب خدمت ،1856 تا 1849 هاي

 دروزي، ارتشيان و سربازان منصب و مقام 27.است شده اجباري اسرائيل در هادروزي خدمت بعد،

 قوي بسيار ارتباط دهندة نشان مسئله این 29.است اسرائيل یهودي ارتشيان و سربازان با مشابه

 به ـ مسلمانان به اسرائيل هايدروزي خيانت. باشدمي اسرائيل اشغالگر و فاسد دولت با هادروزي

 بيست رساندن شهادت به را خود افتخار اسرائيل، هايدروزي که است حدي تا ـ شيعيان خصوص

 آنها جنگ، این در که کنندمي ادعا و دانندمي 2116 روزة 33 جنگ طيّ  در اهلل حزب رزمندة

 نشان لبنان شيعيان به نسبت را اسرائيل هايدروزي کينة و حقد مسئله این 28.ندادند اي کشته هيچ

 در جاسوسي جرم به اسرائيل دروزي تاجر یک« عظام» 1886 درسال اینکه دیگر نکتة. دهدمي

 ارتباط بر دیگري شاهد مسئله این که 31گشت محکوم زندان سال هشت به و شد دستگير مصر

 دولت به هادروزي خدمتيخوش پاس به. است کشور این فاسد دولت با اسرائيل هايدروزي

 دروزي 355 بزرگداشت براي« الکرمل دليات» منطقة در را یادبودي بناي دولت این اسرائيل،

 از همواره هااسرائيلي که دهدمي نشان مسئله این که است دهکر بنا اسرائيل ارتش در شده کشته



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

  31.کنندمي یاد خود هميشگي متحد یک عنوان به هادروزي

 

 و سياسي مهمّ مناصب به مختلف، کشورهاي در ساکن هايدروزي کنوني دورة در ترتيب بدین

 با خصومت و انگيزي نهفت جهت در خود، قدرت این از مواقع، اکثریت در و اندیافته دست نظامي

 خروج سفياني هنوز حاضر حال در گرچه بنابراین. اندجسته بهره شيعيان خصوص به و مسلمانان

 سفياني خروج صورت در که رسدمي نظر به هادروزي هايگيري جهت به توجه با امّا است، نکرده

 خون به تشنه سفياني، مانند زیرا بود؛ خواهند سفياني مهمّ  متحدان از یکي هادروزي ملعون،

 اسالمي، روایات مطابق اینکه توجه قابل نکتة. دارند اسرائيل با نزدیکي ارتباط و بوده شيعيان

  32.گرددمي حمایت یهود سوي از نيز سفياني

 

 عهدة بر هاجنگ از بسياري در سفياني لشکر فرماندهي روایات، از برخي مطابق اینکه دیگر نکتة

 بسياري کنوني، عصر در اینکه عجيب 33.باشدمي امروزي هايدروزي همان یا کلببني از شخصي

 از بسياري و دارند نظامي مهمّ مناصب اسرائيل، باالخص و اردن، سوریه، لبنان، در هادروزي از

 از سفياني خروج صورت در که نيست بعيد هيچ بنابراین. اندرسيده ارشد فرماندهي مقام به آنها

 در را او و پيوسته سفياني لشکر به بخواهند دروزي فرماندهان این ، ـ سوریه رفاً ص نه ـ شام منطقة

 .نمایند یاري شيعيان عليه جنگ

 

 از یکي روایات مطابق که( یهودي حکومت) اسرائيل دولت که دارد وجود امکان این خصوص به

 و سربازان از که را خود ارتش لشکرهاي از تعدادي بخواهد 34است، سفياني مهمّ پيمانانهم

 زبانشان هادروزي اینکه ویژه به بفرستد؛ سفياني کمک به است، شده تشکيل دروزي فرماندهان

 نيز آنها عمدتاً  که سفياني سپاه با توانندمي اسرائيلي یهودي سربازان از بيش مطمئناً و است عربي

 .کنند برقرار ارتباط و تعامل هستند، زبان عرب

 

 زنگ به گوش در تواندمي جهان، و منطقه وقایع دقيق رصد و آخرالزّمان هايپيشگویي به توجه

 موارد، این از بسياري در حتي. باشد تأثيرگذار( ع)منجي ظهور براي شيعيان و ما آمادگي و بودن

 شيعيان سایر نيز و اسالمي نظام سياسي و نظامي تردقيق هايگيري جهت به تواندمي هاانطباق این
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 . نماید کمک آخرالزمان اشرار لمقاب در جهان
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  مسيحيت تبليغ امروزین ابزارهاي:عنوان

  

 و مسيحيت تبليغ)« تبشير» هستند، روروبه آن با اروپا مقيم مسلمانان که ايپدیده ترینخطرناک

 که گزاف به نه سخن این. افتد کارگر آنان، از ياريبس در توانسته که است( مسيح دین به فراخواني

 مسلمان جوانان و کرده سفر فرانسه به بارها من. امکرده تجربه و دیده را آن خویش چشمان با

 نکتة و! اندگشته مسيحي مسيحيان، خود از بيشتر حتي و شده مسيحي که امدیده را بسياري

 .اندگشته( مسيح مبلغ یعني) آن عامل به بدیلت خود تبشير، مخاطب از آنها اینکه، خطرناک

 

 جوانان از دسته این روي خود، اهداف به رسيدن براي عربي، مغرب کشورهاي در مسيحيان

 بيشتري توانایي غربي، مسيحيان از کار، این در چون کنند؛مي حساب شده، مسيحي تازه مسلمان
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 مقيم هايمغربي وسيلة به کشورها، این ندانشهرو با( مسيحيان) آنان عربي هاينگارينامه دارند؛

 . هستند مغربي و اسالمي نام با امضاهایي داراي نيز معموالً که اروپاست

 

 است، شده مواجه ناکامي با ها،مسلمان کردنمسيحي در مسيحيت گویدمي که ادعا این به نباید ما

 نگاه خرگوشي خواب در را هاانمسلم تا شده علم عمداً که است دروغي یا ادعا این کنيم؛ توجه

 همه از خبربي افراد که است توهماتي از برخاسته یا نسازد جدي خطر این متوجه را آنها و دارد

 شمال و کلي طوربه آفریقا در اینک هم که خطرناکي هايتوطئه متوجه و کنندمي تکرار را آن جا،

 یا لوحساده هايآدم بر جز که ترسواس و آشکار آنچنان و شودمي تدارک اخص، طور به آن

 . نيستند نمانده، پوشيده کسي بر احمق،

 

 به تبدیل مسيحيت، تبليغات و تبشير با اسالمي، کشورهاي از بسياري که دارد آن از حکایت تاریخ،

 آنها، در مانده باقي مسلمانان و اندکرده گم را خود اسالمي هویت و شده مسيحي کشورهاي

 . اندگشته دیگر سوي از خارجي هايتوطئه سندان و سو یک از داخل تبشير پتک گرفتار

 

 و بود اسالمي هايمملکت مجموعة از عبارت آغاز، در که برد نام فيليپين از توانمي مثال عنوان به

 اکثریت که است مسيحي کشوري اکنون، ولي دادند،مي تشکيل آن در را اقليتي تنها مسيحيان

 به نياز که اندشده هایيبدبختي چنان با اقليتي به تبدیل مسلمانان و ستنده مسيحي آن شهروندان

 و! است بيان به حاجت چه است، عيان آنچه اصطالح به و نيست کاغذ کردن سياه و آنها بيان تکرار

 بگویيم هرچه اند،گشته مسيحي سپس و بوده مسلمان ابتدا که آفریقایي قبایل از بسياري مورد در

 . است کم

 

 شامل) عربي مغرب در مسيحيت تبليغ و تبشير کار اروپا، مقيم مغربي مسلمانان وجود علت به

 و گرفته خود به خطرناکي روال ،(موریتاني و ليبي تونس، مراکش، الجزایر، چون کشورهایي

 اقليتي ایجاد پي در آنها که رسيده جایي به کار و است آورده دست به چشمگيري هايپيروزي

خواست چه هدف، این تحقق صورت در اقليتي چنين که است معلوم. هستند منطقه این در مسيحي

 . است وخيمي پيامدهاي داراي مسلماً هاخواست این و کرد خواهند مطرح را هایي
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 تبشير جدید هايشيوه به ترجدي چه هر توجه چارچوب در را مسئله این داریم وظيفه ما بنابراین،

 در آفریقا شمال در فعاالن و اروپا مقيم شدةمسيحي اعراب سوي از که( دیگران کردن مسيحي)

 خطرناکي هايراه برخي به رو، پيش بررسي در. دهيم قرار مطالعه و بحث مورد اجراست، حال

 در آفریقا شمال در را گيريپي تالش مسيحيت، تبليغي حرکت آنها طریق از که کرد خواهيم اشاره

 ددمنشانه یورش این با رویارویي در اسالمي هايطرح ناکامي از حکایت متأسفانه و گرفته پيش

 و ثمربي هايتالش یکدیگر، ميان بيهوده هايدرگيري به بيشتر دار و گير این در مسلمانان. دارد

 جز آن، تقویت و تحکيم و وحدت و امت به خدمت جاي به که پردازندمي افکاري و هااندیشه پخش

 . ندارد حاصلي آنها، بيشتر هرچه پراکندگي و مسلمانان تفرقة

 

 : قرارند این از گفته پيش هايراه

  تبشير، در اسالمي اصول از گيريبهره. 1

  کریم، قرآن به تبشيري مبلغان استدالل. 2

  رویکرد، این در اسالمي هاينام با شدن پنهان. 3

  کریم، قرآن آیات در تردید و شک ایجاد. 4

 جایزه، اعطاي و کتاب ارسال از گيريبهره. 5

  حضوري، دیدارهاي و بازدید به دعوت. 6

 . نگارينامه در پافشاري. 7

 

 تبشير در اسالمي اصول از گيريبهره. 1

 هايکاستي از تبشيري، مبلغان که است آن مسيحي، تبشيریان شدة برمال هايبرنامه جمله از

 به مسلمانان اعتقادات اساسي اصول از رده،ک سوءاستفاده مسلمانان فرهنگي هايضعف و تمدني

 را اساسش متزلزل، را آن هايپایه تا کنندمي گيريبهره اسالمي، باورهاي عرصة به ورود منظور

 را آن خردمندان و کندمي رد را آن سليم، منطق که ـ مسيحي عقاید نفوذ براي کانالي و ویران

 . کنند فراهم مسلمان، و ربع مخاطب براي آشنا هايپوشش با ـ پذیرندنمي
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 را خود که دارد وجود مسيحي تبشيري ـ تبليغي مرکز یک کند؛مي ترروشن را موضوع مثال، چند

 اینکه به اشاره کمترین بدون را مرقس انجيل و نامدمي« تبليغ و پژوهش الملليبين انستيتو»

نامه راه از و منتشر کوچکي ةجزو صورت به« عيسي حضرت داستان» عنوان به تنها و است« انجيل»

 رایگان، طور به اروپایي، کشورهاي مقيم هايمغربي آدرس و آفریقا شمال مقصد به ویژه به نگاري

 برادران» و« !عرب برادر اي» چون جذابي هايعبارت با جزوه این پيشگفتار در. کندمي پخش

 الرحمن اهلل بسم» عبارت با فتارپيشگ این اینکه ترخطرناک همه از ولي. کنيممي برخورد« !عرب

 تکرار را آن خود ادعية و نماز در و آشناست مسلمانان براي که دعایي با و شودمي شروع« الرحيم

 عبارت با و شودمي همراه« الهدایة و الجود و االنعام منه و الحمد له اهلل إلّا إله ال»: یعني. کنندمي

 . گرددمي ختم ،«ينالعالم رب یا آمين»: یعني اسالمي مألوف

 

 کنندةگمراه انجيل صفحات تمام در است، آن مسيحي محتواي بيانگر« یسوع» نام که آنجا از

 او براي کامالً و انگيزدبرنمي ايشبهه و شک هيچ مسلمانان نظر از که نامي با« یسوع» نام مزبور،

 !!گرددمي تعویض« عيسي» یعني است، عادي

 

 انجيل، معروف و مشهور نام با نه« جدید عهد» ارائة تبليغات، این در ازيسگمراه نمودهاي دیگر از

 عنوان با را« لوقا انجيل» آنها. باشدمي است، یوناني اصل در آنکه لغوي مدلول و معني با بلکه

 این به اياشاره حاوي ايدیباچه یا پيشگفتار هيچ بدون( خوش خبرهاي)« السارة االخبار»

 یوناني لغوي مفهوم به چسبيدن و همگان براي آشنا و مشهور نام از عدول لتع یا اسمي جایگزین

 . کردند منتشر آشناست، مقدس کتاب بررسي متخصصان براي تنها آنکه

 

 مراکشي، سالة چهارده دختر یک براي اينامه فرانسه،( Luynes)« ليون» شهر از مسيحي مبلغان

 هاعبارت این و« اکبر اهلل» عنوان با شدهچاپ پيوستي داراي نامه، این: فرستادند« سال» شهر ساکن

 تسبيحاً  و ًً\صال و ،)بکلمـ األشياء کلّ خالق العالمين، ربّ هلل الحمد الرحيم، الرحمن اهلل بسم»: بود

 لقوم آلیات ذلک في ان تصویراً فابدع صورته، علي خلقنا و ترابٍ من صنعنا لمن سجوداً، و شکراً و

 و الضالل من ینقذ هو له، شریک ال الصمد، الفرد األحد، الواحد هو، إلّا إله ال نأ أشهد و یعقلون،

 . «المستقيم الصراط إلي یهدي و للصواب یوفّق
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 مخاطب که شودمي منتشر( شيران بچه)« االشبال» عنوان با ايمجله اسپانيا، در« ماالگا» شهر از

 شودمي آغاز قرآني اهلل بسم با مجله این. آنهاست کردن مسيحي قصد به عربي مغرب کودکان آن

مي استناد قرآني آیات به فریبکارانه ايگونهبه مسيحيت، هايآموزه و باورها صحت اثبات براي و

 اسالم کنند گمان که است ايشيوه به مسيحيت به مسلمان کودکان کشاندن مجله، این قصد. کند

 . دارندبرمي گام دین این راه در و داشته هایيآموزه چنين

 

 

 کریم قرآن به تبشيري مبلّغان استدالل. 2

نسبت و دروغ اظهاراتي مثالً و گيرد خود به دیگري شکل فریبکاري، این است ممکن کههمچنان

 کتاب در که آنچه با مسيح حضرت مورد در قرآن اینکه ادعاي مثل باشد، قرآن به ناروایي هاي

 و مسيح کشيدن صليب به)« قيامته و المسيح صلب» کتاب در دارد؛ همخواني کامالً آمده، مقدس

 مسيح حضرت: گویندمي قرآن و مقدس کتاب»: است آمده« جلکرایست ژان» نوشتة ،(او رستاخيز

 1.«است داشته فراواني و بزرگ هايمعجزه فلسطين، در ساله سه حضور طيّ

 

 داشته بزرگي هايمعجزه مسيح حضرت که القولندمتّفق مقدس کتاب و قرآن که بپذیریم اگر حال

 !است؟ بوده سال سه مدت به فلسطين در او حضور که شده اشاره قرآن کجاي در 2است،

 

 آیات صافات، سورة) کریم قرآن به نيز( ع)یونس حضرت داستان خصوص در کتاب، همين در

 در مسيح تحضر استدالل مورد که ـ پيامبر 3یونان آیة با ايمقایسه تا شده استناد( 138-149

 باشد؛ داده صورت است؛(  4-6: 9 ،«یونان سفر» و 12-41: 38« متي انجيل») وي رستاخيز اثبات

شگفتي و هامعجزه مسيح است، آمده مقدس کتاب در و قرآن در که آنچه طبق»: نویسدمي آنگاه

 نرسوال اعمال» ،(111 آیة مائده، سورة: )است داشته اسرائيل ملت ميان در متعددي هاي

22:2».4 

 

 کند ثابت کرده سعي آن در که« انعاش أم قيامة» عنوان با« دیدات احمد» جزوة به پاسخ در و
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: گویدمي کرده، رد را نظریه این جلکرایست ژان آمد، فرود صليب باالي از زنده مسيح حضرت

 و يانمسيح و است قرآن در نه و مقدس کتاب در نه درست اساس و پایه هرگونه فاقد نظریه این

« احمدیه» فرقة پذیرفته، را نظریه این که ايفرقه تنها و اندجسته تبرّي آن از دو، هر مسلمانان

 من»: دهدمي ادامه و 5.«است شده وارد آن به بودن غيرمسلمان تهمت پاکستان در که است

 دسمق هايکتاب با« دیدات احمد» که اندشده متوجه اینک هوشيار مسلمانان که هستم مطمئن

 6.«ندارد حقيقي آشنایي مسيحي

 

 کشاندن صليب به از پس یسوع قبر روي سنگ)« غلتاند؟ را سنگ کسي چه»: پرسش به پاسخ در و

 و( 295 آیة بقره، سورة) دارند ایمان فرشتگان و خداوند به مسلمانان همة»: گویدمي ،(ادعایي

 بود، ساکن آن در« لوط» که شهري ساختن ویران براي که بودند فرشتگان که پذیردمي قرآن

 از مقدس کتاب در که است« سدوم» همان شهر این و( 34-31 آیات عنکبوت، سورة) کردند اقدام

 7.است شده یاد آن

 

 بلکه مالئکه، وجود به ایمان تنها نه قرآن،»: که مضمون این به کندمي غلطي گيرينتيجه آنگاه

 هيچ بنابراین و داندمي مسلّم مسلمانان براي را زمين و مردم امور بر آنان تحکّم و قدرت به ایمان

 را سنگ که بود فرشتگان از یکي: باشد معترض انجيل سخن این به که ندارد وجود مسلماني

 9.«غلتاند

 

 آمرزش زاري و گریه با پيامبر داود»: است آمده 8،«کنيد؟مي فکر چه مسيح دربارة» کتاب در و

 قرآن یا مقدس کتاب در اگر ولي طلبيد، مغفرت خداوند درگاه از نيز خليل ابراهيم خواست،

 بار، یک براي حتي مسيح حضرت سوي از طلبيمغفرت بر مبني ايآیه یا دليل هرگز کنيد جستجو

 11.«یافت نخواهيد

 

 : گویدمي خود مجيد قرآن هرچند

 او بندگي از که هر و زني مقرب فرشتگان و زندنمي سرباز هرگز باشد، خداوند بندة اینکه از مسيح»

  11.«آورد گِرد خویش نزد( رستخيز روز) را همه آنان که زودا کند، سرکشي و زند سرباز
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 که است متعال خداوند بندگي نهایت و کامل خضوع بر دليل(( ع)مسيح) حضرت آن استنکاف عدم

 آمرزش هک است آن بر مسيحيت. است دائمي توبة طلب و طلبي آمرزش فراواني مستلزم خود،

 نعمت با طلبي، آمرزش... « »جدید اسکندر» کشيش بيان به و است خداوندي هاينعمت از طلبي

 : است همين نيز( ع)عيسي حضرت دربارة کریمه آیة مفاد و 12«آیدمي دست به

 

 13.«دادیم قرار اينمونه اسرائيل،بني براي را او و دادیم نعمت او به که نبود ايبنده جز او» 

 کریم قرآن از استفاده با نيز را مسيحيت هايآموزه و عقاید حتي( تبشيري و مسيحي مبلغان) آنها

مي تهي اخالصي، و صداقت هرگونه از را استداللشان و است آشکاري تناقض که کنندمي ثابت

 . سازد

 

 به ،خویش عقاید اثبات در ها،مسيحي هنگام چه که، است این شود،مي مطرح اینجا در که پرسشي

  کردند؟مي استناد کریم قرآن

 

 خود، مدعيات اثبات راه در مسيحي مبلغان زمان چه: دارد پي در را دیگري انگيزشبهه پرسش این،

  اند؟بوده مسلمانان از دلجویي پي در

 

 عصمت به اعتقادي اصوالً ها،مسيحي آنکه حال کنند، هضم را رفتار این توانندمي چگونه مسلمانان

 !گيرند؟مي مسخره باد به را مسلمانان شعایر و عقاید و نداشته یمکرقرآن

 

 در این. گيردبرمي هایيپرسش چنين راز از پرده سازي،گمراه و فریبکاري جدید شيوة این ولي

 مسيح، کشيدن صليب به و تثليث ادعاي کریم، قرآن دارند اعتراف مسيحيان، که است حالي

 اذعان مسئله این به هایشانکتاب از بسياري در آنها کند؛مي رد را، آنان عقاید دیگر و وي الوهيت

 . دارند

 

 از پس ،15هاکتاب این که 14معتقدند آنها ولي»: پردازیممي زیر قول نقل به تنها مثال، عنوان به
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 اند،داده دست از را خود وجودي ضرورت فرستاد، فرو محمد بر را خود کامل کتاب خداوند، آنکه

 و اوست خدایي و فرزندي منکر حال همان در ولي پذیرد،مي باکره مریم از را مسيح تولد قرآن،

 مسيح به خداوند که دارند قبول مسلمانان همة و کندمي اشاره شفا، در مسيح هايمعجزه به

 را صليب فراز بر مسيح مرگ قرآن، ولي کند،مي زنده را مردگان بدان که کرده موهبت نيرویي

 شکل به خداوند، قدرت به او یاران از یا مسيح دشمنان از یکي که است مدعي و ودشمي منکر

 و شد کشانده صليب به وي، جاي به خطا به او و( است مسيح که) بردند گمان آنها و آمد در مسيح

 16.«شتافت ـ آنجاست در اکنون که جایي ـ آسمان سوي به زنده مسيح که گویدمي

 

 

  اسالمي ايهنام با شدن پنهان. 3

 اسالمي القاب و هانام با امضا از مسلمانان، و اعراب با تبشيري هاينگارينامه در تبشيري مبلغان

 نامه، امضاي کردیم، یاد آن از پيش اندکي که مغربي دخترک با نگارينامه در. کنندمي استفاده

 نام« الشماع محسن» نيز( من کتاب)« کتابي» تبشيري مجلة سردبير. است بوده« عبداهلل شيخ»

... و« مسلم» ،«عبدالقادر»: چون نویسندگاني امضاي شاهد نيز« المعرفة مفتاح» مجلة در. دارد

 هاينگارينامه. زنندمي قلم« عبدالرحيم»: چون هایينام با افرادي« المنار» مجلة در. هستيم

 ،«خالد» ،«علي» ،«محمد»: هستند اسالمي که شودمي انجام امضاهایي و هانام با شخصي

 . قبيل این از و« العلوي»

 

 : کندمي دنبال را هدف دو شگرد، این که است روشن

  شدن مسيحي چه جامعه، از کامل شدن جدا دشواري اوّل

 ما دليل گردد؛مي تبشيري حرکت تعطيلي باعث مسلماً و است همراه وحشتناکي غربت احساس با

 که پذیردمي مسلمان فرد که هنگامي حتي...»: آنهاست سخن این نيز استدالل و تعليل این در

 روابطش و سازد برمال را خود ایمان آشکارا که است دشوار او براي است، دهندهنجات تنها مسيح،

 تبشيري مبلغان سوي از اسالمي هاينام با شدن پنهان ترتيب، بدین و 17.«بگسلد قبلي جامعة با را

 . است راه سر از مشکل این برداشتن ضامن شدگان، مسيحي سوي از اسالمي هاينام حفظ و
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فعاليت آنجا از و کندمي تشویق را اسالمي جامعة با آنان آميختگي در شگرد، این حال، عين در

 خصوص این در ما، دليل. سازدمي ترآسان و ترروان را مسيحي هايخوانيروضه و تبليغي هاي

 که کند ثابت تا کندمي حفظ را خود اسالمي نام انجيلي، يسايکل اسقف... »: آنهاست سخن این نيز

 و شجاعت با و آورد ميان به سخن مسيح به خود ایمان از علناً مسلمان یک شودمي ایران در

 دنبال اقدامي چنين در آنها که است دومي هدف همان این و 19«کند خدمت( مسيح به) شهامت،

 . کنندمي

 

 خود مسيحي گفتمان اعمال منظور به آن، هايویژگي و مسلمانان و اباعر اجتماعي عرف از آنها

 هر نظر در که تحقيرآميزي هايزشتي و عرف این منفي هايجنبه بر البته و کنندمي گيريبهره

 به هازشتي همة انتساب و مستقيم گفتمان زیرا گذارند؛مي انگشت است، انگيزنفرت عاقلي مسلمان

 حاصلبي برخوردي به منجر مسلماً ـ است بري آنها از اسالم که ـ نادان نانمسلما به نه و اسالم

 مغرب در مسيحي مبشران سوي از که است فرانسه زبان به رماني برخورد، این مثال. گرددمي

 Samuel» نوشتة« Ourane» عنوان شود؛مي پخش فرانسه، مقيم هايمغربي ميان و عربي

Grandjean»نام به ايبيچاره و رانده نابيناي کودک زندگي بيانگر و حقيقي درام یک ؛ 

«Ourane »ستم و آزار مورد شدت به شدید، فقر و نابينایي دليل به که است الجزایر جامعة در 

 دین پذیرش با و رسدمي دادش به تبشيري مبلغان بشارت اینکه تا گرفته قرار مردم تحقير و جامعه

 . آیدمي در آن مخلص مبلغان شمار در و یابدمي اتنج بدبختي این از ،(مسيحيت) آنان

 

 

 قرآني آیات در تردید و شک ایجاد. 4

مي رهنمون خطرناکي شبهة و شک ایجاد به را آنان مسيحي، تبشيري مبلغان گفتة پيش هايگام

 و هوشمندانه بسيار شيوة به البته« کریم قرآن» یعني مسلمانان مقدس کتاب ترینمهم در چه. سازد

 شود، حاصلبي برخوردهاي به منجر است ممکن که مستقيمي هايروش از اجتناب با و زیرکانه

 . کنندمي شبهه و شکّ ایجاد

 

 از برادراني)« کردستان من اخوان» کتاب در که آنچه به خصوص، این در مثالي ایراد براي
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 از اسالم هايتباساق اصطالح به آن، در که کنيممي اشاره انگليسي کشيشي نوشتة( کردستان

 با 18.است شده داده توضيح آن، جز و زرتشتيان کتاب و مسيحي آميزبدعت هاينوشته و تورات

 قرآن» را آن قرآن، از سخن در( ریاکاري با) خود تبشيري هايکتاب در آنها بينيممي حال این

 استنباط آن از متکلّفانه طلبد،مي هایشانآموزه و مایلند خود که را آنچه و کنندمي توصيف« کریم

 هايکتاب جدي پژوهشگران هاينوشته به را آنان ادّعاها، این ردّ  در ما ولي. نمایندمي برداشت و

 برابر، در و کرده ثابت را قرآن بودن بشري ناممکني علمي، دالیل با که دهيممي حوالت آسماني

 که طوري به. اندبرگرفته پرده مقدس، کتاب در وارده فراوان خطاهاي از ـ علمي دالیل با باز و ـ

 متعال، خداوند سوي از خطا صدور زیرا آورد؛ ميان به سخن آنها در تحریف وقوع از توانمي

 عنوان با« بوکاي موریس دکتر» فرانسوي اندیشمند کتاب ها،کتاب این جملة از. است عقلي محال

 : است زیر

«L’homme d’ou vient - il: Les veponses de La Science et des ecritures 

Saintos» 

 

 

  جایزه اعطاي و کتاب ارسال از گيريبهره. 5

 و پخش منظور به عربي مغرب کشورهاي در تبشيري هايفروشيکتاب تأسيس در مسيحي مبشران

 هدف اب هایيبرنامه با کشورها، این دولت زیرا شدند، مواجه ناکامي با خود هايکتاب فروش

 به هایيفروشيکتاب یا هاکتابخانه تأسيس به اقدام آنها دليل همين به. کنندمي مخالفت تبشيري،

 در مثال عنوان به. کردند تبشيري، صرفاً  اهداف با واقع در و فکري ـ فرهنگي رویکرد با ظاهر

 همين از طربا شهر در« پنجم محمد» خيابان در« دمنه و کليله» فروشيکتاب ،(مراکش) کشورم

 شده، یاد خيابان در آن شاخص موقعيت دليل به را فروشيکتاب این هاست؛فروشيکتاب قماش

 چشمگير کامالً خياالن، این روزمرة عابران انبوه براي زیرا شناسند،مي بزرگ و کوچک از همگان

 : از عبارتند فروشيکتاب این به نگاهي چنين در من دالیل. است

 

بين تبشيري سازمان» همکاري با« لوزان تبشيري کميتة» که کنفرانسي به شده هارائ گزارش در. 1

 امریکا متحدة ایالت کولورادوي ایالت در« آیري گلين» شهر در. م 1879 سال پایيز در« المللي



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 مسيحي مطبوعات و مقدس کتاب پخش گذشته، هايسال اندک طيّ »: است آمده کرد، برگزار

کتاب و است بوده محدود دیگران، دست به مسيحي مبشران اعطایي هايهنسخ به تنها و کم بسيار

 از مردم از کمي شمار بودن، دایر صورت در یا بوده بسته یا ،«مقدس کتاب انجمن» هايفروشي

 هايکتاب حاوي تونس، در دیگري و مراکش در موجود فروشيکتاب تنها و کردندمي بازدید آنها

 تداوم امکان منظور به الئيک هايکتاب از بزرگي بسيار مجموعة کنار در هم آن کمي، بسيار

 21.است قانوني صورت به فعاليت

 

 نوشته کازابالنکا شهر در« Service Biblipue au Maroc» نام به تبشيري مرکز یک به اينامه. 2

 آنها از و کرده مطرح مسيحي مسائل و هاکتاب برخي خصوص در توضيحاتي سري یک و بودم

 جوابية نامة در. دارند ارسال برایم عربيکاتوليکي ترجمة با مقدس کتاب از اينسخه بودم واستهخ

 تمام مسرت با! زهري خالد آقاي» :است آمده. م 1885 نوامبر 11 تاریخ در من، به مرکز مدیر

کتاب مسيحيت، دربارة بودید خواسته ما از کردیم؛ دریافت را شما. م 1/11/1885 مورخ نامة

 آوریممي عمل به را خود تالش تمام ما که رسانيممي شما اطالع به. دهيم قرار شما اختيار در ایيه

 مقدس کتاب به که آنچه هر از اطالع از زبان عرب خوانندان دیگر همچون مراکشي خوانندگان که

 این اجازة مراکش دولت تأسف، کمال با ولي نمانند، محروم خود مادري زبان به شودمي مربوط

 فروش معرض در بيگانه زبان به تنها را هاکتاب همة ما دليل همين به و دهدنمي ما به را کار

 درخواستي نسخة ارسال عدم از و نداریم را عربي هاينسخه فروش اجازة زیرا ایم؛گذارده

 هايفروشيکتاب تمامي در فرانسه زبان به مقدس کتاب که سازیممي خاطرنشان ولي. متأسفيم

 « ...دارد وجود رباط، در« دمنه و کليله» فروشيکتاب جمله از راکشم

 

 وي از و داشتم او با دیداري مراکش، مقيم التين آمریکاي مسيحي مبشر یک با مکاتبه پي در. 4

 شدم؛ جویا« المقدس الکتاب قاموس» و( تورات) قدیم عهد هايکتاب دریافت نحوة دربارة

 . کنم خریداري« دمنه و کليله» فروشيکتاب از را آنها که کرد راهنمایي

 

 از بسياري آن هايقفسه در که شودمي متوجه بزند، فروشيکتاب این در گشتي که کسي هر. 5

 . است گرفته جاي تبشيري، هايکتاب
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ـ « دمنه و کليله» فروشيکتاب: کنيم گيرينتيجه قاطعانه که داردمي آن بر را ما ها،داده این همة

 است تنگ بسيار روزنه، این که آنجا از و است تبشيري هايهدف داراي ـ آن امثال دیگر اريبسي و

 جلب در بخشينتيجه و مؤثر شيوة تبشيري هايکتاب رایگان ارسال روش دارد، کمي کارآمدي و

 . بود خواهد گسترده سطحي در جدید، خوانندگان نظر

 

 

 

 حضوري دیدارهاي و بازدید به دعوت

 وي، به مسيحيت از اندکي اطالعات اعطاي و مسلمان و عرب مخاطب در تردید و شکّ جادای از پس

 مؤمنان» دیدارهاي و گرفته شکل« معنوي مشارکت» واقع در و مشارکت از گفتن سخن با عملي گام

 : جمله از است، مشارکتي چنين گرتوجيه انجيل، آیة چندین. شودمي شروع یکدیگر، با« مسيحي

 

 را خود اموال و امالک و بودندمي شریک چيز همه در و زیستندمي هم با دارانیمانا همة و»

 دل یک به هيکل در روزه هر و کردندمي تقسيم احتياجش قدر به کس هر به را آنها فروخته،

 خوردندمي دليساده و خوشي به را خوراک و کردندمي پاره را نان هاخانه در و بودندمي پيوسته

 بر را ناجيان روزه هر خداوند و گردیدندمي عزیز خلق، تمامي نزد و گفتندمي حمد ار خدا و

 22.افزودمي کليسا

 

 هايراه و هانعمت جمله از معنوي، هاينشست که سازدمي خاطرنشان« جدید اسکندر» کشيش

 دتریننيرومن از معنوي دیدارهاي و هانشست که است مسلم»: گویدمي او است؛ گناه بر چيرگي

 آورده وجود به مسيحيت، زندگي در پيشرفتشان و مؤمنان رشد براي خداوند که است ابزارهایي

 23.«است

 

 اهميت که شودمي ارسال او براي هایيجزوه مخاطب، به مشارکتي چنين به ورود پيشنهاد از پيش

 یکي: کنيممي اشاره آنها، از عنوان دو به که دهندمي توضيح را برادرانه محبت و معنوي پيوند این
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 ،«واحد جسم ایدة» ،«محبت اهميت»: چون هایيموضوع دربردارندة« برادرانه محبت» عنوان با

موضوع که است« معنوي پيوند» عنوان با دیگري و ،«عملي محبت» ،«واحد جسم پيوستگي موانع»

 ،«بازدیدها و هاافتضي و دیدارها» ،«جانبه دو اعتماد» ،«آشنایي»: است گرفته بر در را زیر هاي

 .«هشدار و تسامح» و« عبادتي اجتماعات» ،«تعميد» ،«جماعت نماز» ،«اهلل) کلمـ بررسي»

  

 هاجزوه این دوي هر. دهدمي نشان را آنها واقعي محتواي آشکارا جزوه، دو این محتوایي عناوین

 مشارکت به فراخوان. است« اسپانيا ماالگاي» در پروتستاني \الحيا) کلمـ) مدرسـ انتشارات از

 نيز معموالً که گيردمي صورت مسيحي انجمن یک به ورود براي مستقيم دعوت طریق از معنوي،

 . است توجهي قابل هايجایزه اعطاي با همراه

 

 

 

 نگارينامه در پافشاري

 با که طرفي سوي از آنها مسيحي هايبرنامه به دادن تن از که گيردمي صورت زماني مکاتبه قطع

 و قرباني که زماني و هانگارينامه ابتداي در ولي. باشند شده مأیوس اند،کرده نگارينامه وي

 غریزي هايکنجکاوي به پاسخ یافتن دنبال به و بيشتر هرچه اطالع هيجان اوج در نظر مورد طعمة

 ريپافشا است، آسان و مشخص کامالً ارسالي جزوات و هادرس هايپرسش به پاسخ و است خویش

 دم و شوندمي جویا را پاسخ در تأخير علت پياپي، هاينگارينامه با آنها و است چشمگير کامالً آنها

 . گردندمي توضيح خواهان دم، به

 

 

 

 

 :هانوشتپي

 تقریب جهاني مجمع کنفرانس علمي هيئت دبيرخانه اسالمي، کشورهاي در مسلمانان: از برگرفته ?

 .اسالمي مذاهب
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 .مغربي پژوهشگر و محقّق زهري؛ خالد دکتر.1

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  خدا مرگ و پاتر هري:عنوان

  

 داستاني صورت به که ظلماني باورهاي و اخالقيات با جوان خوانندگان از نسلي( ذهن) اشباع

 گرایينسبيت ترویج آثار، این کمترین. داشت خواهد مدتي طوالني آثار است، آمده در جذاب

  است شده تبدیل اخالقي گرایينسبيت دیکتاتوري به تنها نه فرهنگي، اقسام در که است اخالقي

 

 

 

 

  

 

 تاریخ، این. دارد ادامه جادویي قدرت گونههيچ بدون جهان و رفت، و آمد جوالي، یک و بيست

مي« مرگ یادگاران و پاتر هري» نام با پاتر هري هايکتاب از جلد آخرین و هفتمين انتشار روز

 نسخه ميليون چهارصد به نزدیک و شده ترجمه زبان 66 به کنون تا کتاب این قبلي جلد شش. باشد

. یافت خواهد افزایش شود، تکميل پاتر هري دنياي که زماني تا رقم این و است داشته فروش

 هايکتاب اي،جعبه ویرایش چرمي، جلد با مخصوص ویرایش ثلم کتاب؛ این جدید هايویرایش

 جوالي، یازدهم در این، بر عالوه. است انتشار حال در نيز... و مصور دیجيتال ویرایش و صوتي

( هافيلم این از دیگري هايدنباله شاید و) دیگر فيلم دو شکبي و شد پخش پاتر هري فيلم پنجمين

 است تاریخ رزمي و حماسي زمينة در فراملي، ايحادثه این رفته، هم روي. شد خواهند پخش نيز

 . کند رقابت آن با تواندمي« بابل» کتاب تنها که

 

 دنياي بر مجموعه این که تأثيري خاطر به اوّل، کردم؛ استفاده رقابت کلمة از دليل چند به من
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 این کل، در. کندمي القا خود نطرفدارا به نيرومندانه که ايبينيجهان دليل به بعد، و دارد مدرن

 هايشخصيت توسط که باشدمي ایمان و اخالق مورد در درام، مسيح ضد بيانية نوعي مجموعه

 بشر امروزي هايویژگي که هایيشخصيت است؛ یافته تجسم آن تخيلي و ستودني داشتني،دوست

 مورد در. است هاانسان ما مورد در مجموعه این سراسر. اندرسانده خود حدّ آخرین به را دوستي

 دربارة تر،دقيق طور به کل؛ داناي و آگاه عنوان به انسان و« هموساپينس» به غرب اخير تمایالت

 بایستي گيتي، پهنة در خود هویت کردن پيدا براي که انساني. خدا بدون انسان یا« دئو هموسين»

. شود فرستاده نابودي به مرگبار نفرین واسطة به مبادا تا باشد دانش و قدرت دنبال به قيمتي هر به

 زیادي، حدّ تا و باشد متکي خودش به باید رو این از و است شده رها و تنها که کندمي احساس او

. شود ملتزم و متعهد کنند،مي یاري نهانش هویت پيشرفت و آشکارسازي در را او که کساني به

 براي و دارد قرار خطر حدّ  باالترین در ند،کمي تالش اشنهایي هدف به دستيابي براي او وقتي

گونه به و زیاد بسيار هايمرگ راه، این در. دارد رو پيش را بسياري مخاطرات اشفاني زندگي

 . دارد وجود مختلف، هاي

 

 خواهيدمي اگر»: نویسدمي« تایم مجلة» در ايمقاله در 2117 سال جوالي 23 در لوگراسمن

 و اصلي هدف مقاله، این در او. «خدا: است آسان آن پاسخ ميرد،مي سيک چه پاتر هري در بدانيد

 این خاصّ  موضوعات مورد در زیادي مسائل. است کرده بيان را پاتر هري مجموعه ايریشه

 کامالً نباید خوب داستان یک که نکته این. است شده نوشته و دارد وجود نوشتن براي مجموعه

 که کنيم تعمّق کوچک حقيقت این مورد در باید امّا نيست؛ ارانک قابل باشد، مسيحي یا مذهبي

 از مطلق طور به که باشندمي هایيفعاليت ،(سحر و جادو) مجموعه این اصلي طرح و کلي استعارة

 باورهاي و اخالقيات با جوان خوانندگان از نسلي( ذهن) اشباع. است گردیده حرام خداوند سوي

 کمترین. داشت خواهد مدتي طوالني آثار است، آمده در ابجذ داستاني صورت به که ظلماني

نسبيت دیکتاتوري به تنها نه فرهنگي، اقسام در که است اخالقي گرایينسبيت ترویج آثار، این

. است اخالقي گرایينسبيت اعتياد به شدن تبدیل حال در بلکه است شده تبدیل اخالقي گرایي

 آن به که ايماده واقع، در و باشدمي سخت معتاد براي تياداع بدون زندگي اعتيادها، تمامي مانند

 . شودمي تبدیل معتاد زندگي به است، معتاد
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 تثبيت هویت، از اساسي سطحي بر خدایان، از شده دزدیده آتش و جادو« پروميتوسي» طبيعت

 توانندمي که کندمي ایجاد ما هايجوان اذهان در را شناختيروان تصور این به ميل و است شده

مکانيسم و کنندمي تعریف خودشان که اخالقي مرزهاي و حدود تمامي با باشند،« خدایان مانند»

 مسيحيان از بسياري. نيست گوپاسخ خودشان خواست و ميل از باالتر قدرت هيچ به که پاداشي هاي

 و فریب این ،داستان محوري شخصيت زیرا اند؛پذیرفته پاتر هري مجموعة واسطة به را مطلب این

 خدایان همچون باید شما»: که است بخشيده تجسم شده سانسور حالتي در را هميشگي اغواي

عميق سطوح در که روابطي به توجه کمي با را داستان این اگر حال، این با. «باشيد نازنين و نجيب

 هم کامالً هري که یابيدمي در کنيد، مطالعه دارد وجود آن فریبنده هايطرح و هاشخصيت تر

 نجيب نسبتاً شخص یک عنوان به هري شخصيت هفتم، جلد داستان اوج در. نيست نازنين و نجيب

 جلد از که هایيکينه و هادروغ ها،شتم و ضرب از سلسله یک گذراندن از بعد البته یابد؛مي پایان

 شکل و تکامل به شرایط، این از چگونه هري که فهميد نخواهيم هرگز ما. است مانده باقي ششم

 . رسدمي دهد،مي نجات را دنيا که است ساحري که خود عيار تمام

 

 در که دهندنمي هایشانبچه به را هایيکتاب عاقلي مادر و پدر هيچ که داشت نظر در باید همچنين

مي دليرانه« بد» فاحشة و هرزه هايانسان با« خوب» فاحشة و هرزه هايانسان از گروهي آن،

 امّا. است داستان دهندةتکان و محرّک نيروي عنوان به گريفاحشه و جنسي اعمال آن در و جنگند

 مسموم موادّ و موضوعات چرا بپرسيم، خود از است بهتر یا باشد؟مي آزاد و معاف سحر و جادو چرا

 و منطقي کار این اینکه گو دهيم،مي ادامه کار این به و کرده وارد خود فرهنگ مصرفي مواد به را

 بلندمدت آثار آرسينيک، اسيد از پر ظرف یک در سبزیجات کمي مقدار وجود آیا. است عادي

 بسياري چنينياین هاياستدالل. کندمي توجيه را غذایي رژیم بر ماده این خوردن از ناشي منفي

 . کنيم توجه گراسمن بينش به دهيد اجازه امّا دارد، وجود

 

 بسيار را موضوع مطمئناً خدا؟ مرگ»: بود خواهد چنيناین انخوانندگ از بسياري پاسخ و واکنش

 منفرد پدیدة یک مورد در تنها ما فرهنگي، هايپدیده از گسترده دریایي ميان در! ایدکرده بزرگ

 ندارد وجود هافيلم و هاکتاب این در بسياري مثبت هايارزش آیا نيست؟ گونهاین کنيم،مي بحث

 در تماماً  مجموعه این آیا و باشد؟مي فداکاري و شجاعت اهميت کنندةتقویت و دهندهآموزش که
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 چه به و گذشتي؟ نوع چه عشقي؟ نوع چه امّا. است گونهاین لحاظ یک از بله،« نيست؟ عشق مورد

 دشمنان به نسبت بدخواهي و بداندیشي تفاخر، توزي،کينه سودمندي مورد در مجموعه این نيتي؟

 محرمانه، دانش از استفاده دنبال به راه این در و است شوند،مي انگاشته دشمن که آنان و حقيقي

 تهدید را شما که آنچه هر مقابل در دفاع براي محض شانسي خوش و اهانت حيله، و مکر دروغ،

 پيام براي« کورنوکوپيا» یک مجموعه این. باشدمي ایستد،مي شما هايخواسته مقابل در و کندمي

 دیده پيام این همچون دیگري چيز هيچ. «کندمي توجيه را وسيله هدف،»: باشديم نيز دیگري غلط

 پشتيباني شما اهداف از و کنيدمي راحتي احساس آنها با شما که کساني جز کسي هيچ به. شودنمي

. کرد اعتماد تواننمي باشيد، داشته خوب احساس خودتان مورد در شوندمي باعث و کنندمي

محافظه افراد. است پذیرتوجيه باشند، بد دیگران و باشيد خوب شما که صورتي در دیگران کشتن

 از. )باشندمي مجازاتي هرگونه الیق و هستند بدي واقعاً هايانسان جادو، ضدّ هايمتعصب و کار

 .( باشدمي بخشلذت سيلز دور مجازات رو، این

 

 هنگامي ،«مورت ولد» بزرگ بهکارت مثال براي. است جادو طرد و کردن رد شيطان، غایي هدف

 دور از شود،مي تبدیل است شده ترک خود جادوي مخالف پدر توسط که معلول پسر یک به که

 جادو با که هنگامي که دارد، وجود جوان افسانة یک داستان فضاي در آن، از پس. شودمي خارج

 این جلدهاي از یک هر در رفته رفته و شودمي تبدیل نهفته غالباً و توانا عامل یک به شود،مي تلفيق

 محوري هايشخصيت خانوادگي، رستگاري و خوشي در آخر، جلد پایان در و کندمي رشد داستان

 و سخت آزموني شود؛مي روروبه شيطاني تقریباً اشرار با هري بله؛. رسدمي خود اوج به داستان

 ناپذیرشکست غریب و عجيب هايانسان بر شود؛مي متحمل را هاپریشاني و مبارزات از ناپذیرپایان

 از جدیدي نسل و شودمي داربچه و کرده ازدواج جيني با دهد؛مي نجات را جهان شود؛مي پيروز

 به شاید بود، هجونامه یا طنز یک این اگر. آوردمي وجود به را کوچک هايساحره و جادوگران

 این است؛ کرده ارائه جدّي کامالً ايمسئله عنوان به را خود داستان این امّا. خندیدیممي آن

 آميخته مثبت هايارزش از برخي با سادگي به آشکار، هايدروغ و مهلک ناقص، حقایق فستيوال

 ضدّ و قهرمان براي نامناسب نویسندگي هايشيوه و جذاب هايپردازينقش برخي با است؛ شده

 هایيخصيصه و عناصر رغمعلي. است دهش استفاده سرخورده یتيم طفل یک از مجموعه، قهرمان

 این در نيز تحقير از عميقي فرهنگ جسورانه، آميزطعنه سخنان و باهوشي طبعي،شوخ مثل
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 . پوچ و مرگبار بسيار باشند؛مي لرزاننده و جذاب بسيار داستان سراسر. دارد وجود مجموعه

 

 و روحاني) مقدس کنيم،مي ندگيز آن در که دنيایي اگر نيست؟ گونهاین. است این اصلي مسئلة

 آن دادن تغيير براي توانيممي که کاري هر بایستي ما آنگاه است، مرگبار و پوچ بلکه و نبوده( منزه

 همة که طورهمان. باشيم خودمان خداي بایستي ما و ندارد وجود خدایي ظاهراً. دهيم انجام

 و وظيفه یک این. باشيم خودمان پدر باید ما باشد، نداشته وجود پدري اگر دانند،مي یتيم کودکان

 اگر و است انجام قابل باورنکردني هايقدرت برخي کمک با امّا است، کسي هر براي دشوار کار

 است، مادي جادوي این و مادي دنياي وراي اندکي که باشد داشته وجود چيزي اینها همة از بعد

 از هایينشانه پاتر، هري مجموعة در. خير ناًمطمئ داستان، طبق باشد؟ داشته حقيقت تواندمي آیا

 دیده ندارند، باالتري اخالقي مرجع گونههيچ که متافيزیکي و غيرمادي ابعاد و دیگر قلمروهاي

 گواهي. باشندمي رولينگ توسط شده گذاريپایه شناسيکيهان براي هایيویترین اینها امّا. شودمي

 آرامي به اسرارآميز بينيجهان یک اینکه بر مبني ارد،د وجود داستان سراسر در سخت شهادتي و

 و هابدعت مجموعة از جدیدي شکل این حقيقت، در. آمد خواهد وجود به شک بدون امّا

 مسيحي ـ یهودي نمادهاي هايباقيمانده که باشدمي جدید عرفاني فلسفة یک و قدیمي الحادهاي

 براي. است آميخته درهم مرگ از پس( عالم) و يزندگ دیني مفاهيم با را آنها و کرده اقتباس را

 و هري کاذب مرگ و خود مرگ ار پس دامبلدور، هري، مدیر و مربي آخر، جلد اواخر در مثال،

 امّا. کندمي مالقات هري با دیگر، دنيایي به مربوط و تار محيطي در آخر، مبهم رستاخيز از قبل

 که اشاصلي هدف بيان براي نویسنده توسط درتن به متافيزیکي، مراجع دیگر و مورد این حتّي

 ها،دوستي بشر گونهاین. است شده استفاده باشد،مي دوستي انسان مطلوب کمال از تجليل همان

 آن از دئو، هموسين براي بهتري روحانيت که آنچه هر و ـ روحانيت از انواعي وجود بدون

مي ارائه خداوند به اخالقي گویيپاسخ بدون و غيرطبيعي هايهيجان و هاپاداش که روحانيتي

 را مسئله این است ممکن. دهد ادامه خود حيات به زیادي مدت تواندنمي ـ باشد داشته کند،

 جهان مذاهب، از دیگر بسياري همانند مذهب، این در. سکوالر دوستي بشر مذهب بدانيد؛ متناقض

 در داشتني دوست قهرمان یک آنگاه. دارد نياز خود ناجي به و باشدمي تهدید حال در شدت به

 کندمي عمل گونهاین قهرمان نيز داستان هفت این در. کند رشد باید او بکند؟ باید چه موقعيت این

 به هاقدرت این به هرگز داستان در. شودمي نزدیک خود ذاتي خدایي نيمه هايقدرت تحقق به و
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 ضمني طوربه صورت، این در چون است؛ نشده اشاره خداوند قدرت به شبيه هایيقدرت عنوان

 مراتب سلسله هيچ پاتر، دنياي در آنکه حال کند،مي تصدیق را ترمتعالي و باالتر قدرت نوعي

 . ندارد وجود آفرینش در مطلقي

 

مي مرگ مورد در عمدتاً من هايکتاب»: که است کرده بيان هایشمصاحبه از یکي در رولينگ

 بر تفوق براي ولدمورت دائم فکر و ذهني اشتغال. شوندمي آغاز هري نوالدی مرگ با آنها. باشد

 جادو از استفاده در کسي هر هدف که قيمتي، هر به ابدیت، به رسيدن براي او تالش و است مرگ

 مرگ بر غلبه خواهان ولدمورت چرا که دریافتم من رو این از. دارد وجود کتاب این در باشد،مي

 . «هراسيميم مرگ از ما همة. است

 

 است نبردهایي اثر در معموالً  که دارد وجود جلد هفت این در خشن مرگ نوع هزاران حقيقت، در

 این در که مخلوقاتي دیگر و انساني هايشخصيت شمار. باشندمي زهر و جادو نفرین، شامل که

 از یک هيچ دانم،مي من که آنجایي تا و شودمي خارج خواننده دست از شوند،مي کشته مجموعه

 با تنها و مرگ پادشاهي است، مرگ قلمرو پاتر دنياي. ميرندنمي طبيعي مرگ به هاشخصيت آن

 و مرگ مجموعه، این سراسر در. یافت برتري آن ابدي حاکميت بر توانمي مرگ ابزار از استفاده

 هر پایاني حل راه و نهایي تهدید مرگ این، بر عالوه. اندکرده برقرار ناگسستني پيوندي قدرت،

 و تبهکار براي که شيطان، اسنپ سوروس توسط دامبلدور شش، جلد در مثال، براي. است مشکلي

 یک اسنپ که شویممي آگاه هفت جلد در. شودمي کشته کند،مي کار ولدمورت بزرگ، شریر

 فاش هم این. است بوده وفادار هري و دامبلدور به مخفيانه طور به که است بوده دوجانبه جاسوس

گفت و ـ درد بدون و آسان مرگي ـ بکشد را او که است خواسته اسنپ از دامبلدور که شودمي

 . است پزشک کمک به خودکشي و آسان مرگ توجيه مانند عجيبي طور به مورد، این در آنها وگوي

 

 با راههم و تجربه با تدریج به شما. است مهم بسيار مرگ بر تفوق در هستيد، کسي چه بدانيد اینکه

 هستيد آني از بيشتر که( فهميد خواهيد) و شد خواهيد کشف ممنوعه، محرمانة هايدانش مطالعه

مي برایتان را خودتان که دارید را اسراري به دسترسي حقّ  شما حقيقت، در کردید؛مي فکر که

 ارید،د شجاعي و حامي همتایان که زماني تا. شودمي آشکار دیگران براي شما ارزش و نمایاند
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 هايقدرت و شویدنمي فراموش هرگز ولي گيرید،مي قرار ترس و چاپلوسي نفرت، عشق، مورد

 آزاد شما ذاتي جادویي هايقدرت آگاهي، شدن افزوده با. شودمي داده شما به اضافي مخفي

 ینا از باید البته. شد خواهد تبدیل نيرومندي العادهفوق جادویي نيروي به تمرین با و شد خواهد

 بزرگ، دشمن و شيطان این و دارند وجود بيرون در پستي واقعاً  دشمنان زیرا کرد، استفاده نيروها

مي اگر رو این از. دارد هایيقدرت شما مثل هم او و دارد قرار بزرگي گذرگاه در شما از پس

 هايقدرت آوريوحشت و ترسناکي به هایيقدرت که است مهم بسيار دهيد، شکست را او خواهيد

 در امّا خيزید،برمي دوباره و خورد خواهيد زمين پرداخت، خواهيد نبرد به شما. باشيد داشته او

 . شویدمي جهان ناجي شما. شد خواهيد پيروز پایان

 

 بدون امّا است،« ایلياد» کهنگي به که است درآورده انساني درام شکل به را داستاني رولينگ

 و هم در هایينقش با امّا است،« بوولف» کهنگي به. انساني هايانگيزه به نسبت هومر عميق بينش

 و فروتني از تولکين تعریف بدون امّا باشد،مي« هاحلقه ارباب» با معاصر منحرف؛ هایيدرس

 سناریوي یک از را داستانش تا است کرده استفاده محنت و رنج از او. حقيقي پاکدامني و حکمت

. کند ترپيچيده شر، و خير مقدم خط تغييریافتة صرفاً  سناریوي حتي یا بدها، برابر در هاخوب ساده

 است ریخته هم در را افقي و عمودي خارجي، و داخلي مرزهاي تمامي خالقيّت، و هوشمندي با او

 شخصيت، این خواست. باشدمي داستان محوري شخصيت پویاي ضمير تقدیر درخشنده، عامل تنها و

 این رفته رفته و قدرت براي ـ اينيچه نوع از ـ ميلي و آرزو تا است ندنما زنده براي آرزو بيشتر

 تقویت عامل یک قدرت، آن، در که کندمي پيدا سوق هویت یک براي آرزویي سوي به خواسته

 و داشتنيدوست پسر یک را هري شخصيت رولينگ امّا. است خواسته این براي ضروري کننده

 بسياري مانند او. هستند آشنا شخصيت این با جوان خوانندگان از بسياري. است ساخته بازیگوش

 و خواهران و گسسته هم از هایيخانواده و اندشده رها نحوي به که است ما زمان جوانان از

 به کودکان این دیگر، طریقي به یا اندرفته بين از چنين سقط واسطة به که دارند غایبي برادران

 گوناگون انواع خاطر به آنها. اندمانده تنها سازي،عقيم و داريبار از گيريپيش هايروش علت

 تحقير قلدر هايبچه توسط نيز برخي و برندمي رنج تنهایي از شده، شمرده ارزشکم توجه، عدم

 به هویت، نداشتن خاطر به که هستند دیگري بدبخت کودکان قلدر، هايبچه این. )شوندمي

.( کنند ثابت را خودشان بتوانند دسترس، در راه تنها این از ات گویندمي زور ترضعيف کودکان
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 دراکو هرموینزها، و هاهري هستند؛ آنجا کودکان این همة. کنيد نگاه را تانمحلّه مدرسة حياط

 و دیگر سن به سني هر از و باشدمي انساني حالت یک این. چاپلوسانشان گروه و شریر هايمالفوي

 کمي تفاوت ـ نپذیرد را بخشش نگهدارندة نيروي انسان که جا هر ـ ردیگ فرهنگ به فرهنگي هر

 . دارد

 

 بدون را کار این او البته شود،مي پيروز شوندمي روروبه او با که گوناگوني شياطين بر هري

 ارادگيبي روي از یا سپس و هستيم او تشویق حال در که بينيممي ما. دهدمي انجام رحم و بخشش

 از دور به راهي آزادي، مسير هاکتاب این. کنيممي حمایت آنها از یا پذیریممي را هاکتاب این

 که شده محصور هایيمحوطه و حصارها زنجير حلقة ثروت، نفي زندگي، از طرفداري رنج،

مي را راه هري. باشندمي کنند،مي محدود رحمانهبي را کودکان همة یعني ما محبوب کودکان

 ما انگيزد؛برمي را دیده رنج مردم براي ما غریزي ترحم حسّ بازنده، یبايز کودک این داند،

 در که داریم آرزو ما همة که طورهمان درست بينيم،مي پيروز موانع، از عبور هنگام را هري

 تمام بازیگر چه و داریم دوست را او ما. هستيم هري شما و من بله،. باشيم گونهاین خودمان زندگي

 و خوب پسر یک. پذیرآسيب و شجاع شيرین، صورتي! شده انتخاب فيلم در نقش این براي عياري

شگفت طور به او. رسدمي جواني دورة به هري که بينيمي ،«مرگ یادگاران و پاتر هري» در. زیبا

 مانع خواهدمي و دارد مهرباني و شفقت احساس ضعفا به نسبت او. است رسيده بلوغ به انگيزي

 دیگران و او خواهندمي که کساني دست از را جادویي هايچوب و شود مهلک الهايب و هانفرین

 پاسخ و کندمي نکوهش را هري لوپين رموس که است حدي تا مسئله این. بيندازد بکشند، را

 از بعد حتي. کندمي دریافت او، نه است ولدمورت روش مردم کشتن اینکه بر مبني را هري دفاعي

 نفرین با که است نزدیک و کندمي حمله او به گروهش با هري، قدیمي گرجهشکن دراکو، اینکه

 پيشرفت این که است ممکن. دهدمي نجات را دراکو او بزند، آتش را هري فایندفایر بار خشونت

 امّا کند، نااميد اند،بردهمي لذت او قدیمي انتقامي روش از که را آنهایي هري، شخصيت در جدید

 را هاجریان و هاشخصيت ظاهري رویة سوي آن که را هري طرفداران موقعيت نيز ینا حال، این با

 رولينگ عقيده این هري»: کندمي بيان منتقد دیویدهادون که طورهمان. کندمي تقویت بينند،نمي

مي واقعيت کامل طور به را هستند رستگاري و اصالح به نياز بدون و« خوب ذاتاً» کودکان که

. کنند استفاده« هوشمندانه» قدرتشان از که بگيرند یاد و کنند رشد که دارند نياز تنها هاآن« .بخشد
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 . جادو جز به ندارد وجود نخستيني گناه هري، دنياي در

 

 را است داده نشان ما به هري که راهي چرا ایم،شده حبس ترسناک و تنگ دنيایي در ما اگر

 آرزو کنند،مي انکار را مطلب این که آنهایي حتي و هاانسان همة مثل ما که وقتي نکنيم؟ بررسي

 آن جاي به که ايطبيعي غير نيروهاي بندة نباید چرا داریم، مافوق و برتر قدرت یک به ميل و

 قدیمي واژة یک یاد را شما است ممکن که است ايواژه بندگي شویم؟ اندشده ارائه اصيل تعالي

 رؤیاپردازي و بافيخيال آزادي مورد در است، زنجير در برده یک که هنگامي. بردگي بيندازد،

 مانند نيز ما زمان شده اسير هايانسان. کنندنمي محو را او زنجير پوچ، هايخيال این امّا کند،مي

 و اندمانده باقي کنند کسب دنيا این محدود ابعاد در توانندمي که لذتي هر با قدیمي، بردگان

 مشرکين ممالک در وفور به گذشته در که طورهمان مجهولند، و زودگذر ذّاتيل با معموالً  نيز اینها

 تحریک و ذهني خوشگذراني با است ممکن باشند،مي پاتر دنياي اسير که آنهایي. است شده اثبات

 نظيربي نمایش وسيلة به و ترس و افسانه خون، و عصبانيت واسطة به آدرنالين، ترشح و عواطفشان

 توجه امّا باشد؛ دور دارند که واقعي شرایط از شانتوجه و باشند شاد شمندانه،هو ابتکارات و

 مورد ها،طرح از پيچيده بسيار بافت این طریق از غرب، تمدن سنتي نمادهاي که باشيد داشته

 زیرا. اندگرفته قرار نمایيوارونه بارها حتي و تکذیب ناجور، پيوند و تغيير استفاده، و سوءاستفاده

 و هالغزش ساختار حتي و نيست رسدمي نظر به که طورآن و معتبر چيز هيچ خيالي، دنياي این در

 نویسداستان یک. خواهدمي نویسنده خيال و وهم که بردمي جایي همان به را ما فکري خطاهاي

 است بااستعداد نویسداستان یک رولينگ امّا. بنویسد را داستان این از کمي حتّي تواندنمي ضعيف

 بسياري وسيلة به انسانيت، و تمدن اساسي اصول گسستن هم از و تجزیه در او، عظيم موزون اثر و

داستان) این» که دليل این به است؛ کرده سرگرم و داشته گرامي را ما او زیرا است؛ شده تصدیق

 . «هستند عشق مورد در تماماً( ها

 بدون حقيقي عشق و باشد داشته وجود يحقيق عشق که شودمي ممکن زماني تنها حقيقي آزادي

 است، کرده بيان خيالي ادبيات مورد در ايمقاله در تولکين که طورهمان. نيست ممکن صداقت

 اینکه به توجه بدون بایستي کند، تغذیه سالم طریقي به را تخيل و تصور خواهدمي که اينویسنده

 وفادار واقعي دنياي اخالقي نظم به باشد، تواندمي العادهخارق چقدر خيالي دنياي یک جزئيات

 امّا کرد، کنریشه کلي به است، داده قرار ما وجود در خداوند که را طبيعي قانون تواننمي. باشد
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. شود ما اعمال آن از پس و ضمير آگاهي، انحراف به منجر تا داد شکل تغيير شدیداً را آن توانمي

 که است آن سالم افسانة امّا است بربسته رخت مادي نظم زا حد چه تا افسانه یک که ندارد اهميتي

 حتي و هایمانهمسایه داشتن دوست با باشيم؛ داشته دوست سالم نحوي به را یکدیگر بياموزد، ما به

 صحيح کار این که بپذیریم و بگيریم یاد را آنها داشتن دوست که کنيم تالش الاقل دشمنانمان،

 آزادي به( انتخابي نفرت با همراه) انتخابي عشق امّا. شوديم ممکن بخشش با کار این. است

پایه وجود بدون آزادي احساس و آن مفهوم وجود بدون عشق احساس کار، این. شودنمي منتهي

 قهرمان ـ ندارد وجود اصالً که است پدري یا ـ باشدمي غایب پدر یک خدا اگر. باشدمي آن هاي

 و اميال به عشقشان با و منحرفشان وفاداري با اند،مانده تنها ياحساسات چنين با آن خوانندگان و

مي خود کردن تباه و مرگبار نفریني اینها، انکار که کنندمي حس و خود نشدني سير آرزوهاي

 این و وفادارند پاتر هايکتاب هايارزش به شدت به مردم از بسياري که است دليل این به. باشد

مي نابودي و تحليل حال در هاکتاب این در هاارزش از دیگر بسياري که دگيرنمي نادیده را مسئله

 عليه بارها و دهندمي نشان خود از سرسختي چنين پاتر دنياي مدافعان که است دليل این به. باشند

 و آزادي دشمنان پاتر، دنياي منتقدان آنها، تصور به. شوندمي عصباني و برافروخته منتقدان

 است، افزایش حال در دموکراسي و آزادي مورد در لفاظي که طورهمان درست. دباشنمي اصالت

 در نيز« هاارزش» مورد در لفاظي باشد،مي کاهش حال در دیگر مهم مسائل مورد در که حالي در

. است شدن مهجور حال در است، دامنيپاک و ایمان همان که ترحقيقي مسئله و است افزایش حال

  کرد؟ خواهد بيدار را فریب این پردازخيال گانبرد این چيزي چه

 

 

 : نوشتپي

 .16ش غرب، سياحت از نقل به. www.lifesitenews.com: منبع ?

----------------------------------------------
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  شيطان فرزندان:عنوان

  

 بودیم شنيده. شنودنمي و بيندنمي 21 قرن دنياي این توي که چيزهایي چه آدم! الخالقجلّ 
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 تا حتي. کشاندمي خود دنبال به شده، که طریقي هر به و کندمي وسوسه را ايعده هميشه شيطان

 خود از غریب و عجيب حرکات و کلمات سري یک و شوندمي جمع هم دور نفري چند که آنجا

نمي. نشنيدید مطمئناً را یکي این خدایي امّا. تيمپرس شيطان ما گویندمي هم بعد و آورنددرمي

 درست بله« شيطان کليساي». خودتان با کردنش باور ولي گویم،مي باشد نه؟ یا بگویم دانم

 جمع هم دور آنجا در پيروانش و شود، کليسا داراي شيطان جناب که بود مانده همين! خواندید

 .دهند انجام را او پرستش مراسم و شوند

 

 اکتفا کليسا به فقط اینها. آوریدمي در شاخ تعجب از حتماً بگویم، را این اگر. باشيد داشته را بعدي

 اندنوشته هم مقدس کتاب یک خود، مبارک دست با و اندگذاشته فراتر این از را پا بلکه اند،نکرده

 !  گویندمي« شيطان انجيل» آن به که

 

 هم زیادي مریدان دنيا سراسر در که نوین پرستي شيطان قهفر این گذاربنيان حال شرح از اگر حاال

 داند،مي شيطان کليساي اعظم کاهن را خود که آقا این. رویدمي باال راست دیوار از بگویم دارد،

 فراري خانه از و کندمي رها را دبيرستان نوجواني دوره در است، شيطان انجيل کتاب نویسنده و

 در. آوردمي روي نوازندگي به هم بعد. پيونددمي سيرک گروه یک به سالگي 17 سن در و شودمي

 تشکيل در مستر این. شودمي استخدام آمریکا پليس جنایي دایره در عکاس عنوان به نهایت

 ...! بماند که است داشته ناموفق ازدواج سه و نزده سرش به گلي هم فرزندان تربيت و خانواده

 

 جمعه هايشب هفته هر را خود سري هايسخنراني  ابتدا او. است شيکاگو شهر متولد الوي آنتوان

 او به فردي گفتند،مي« اسرارآميز دایره» آن به که جلسات این از یکي در اینکه تا  دادمي انجام

 و است بوده یهودي دهنده پيشنهاد این اتفاقي طوربه البته. داد را جدیدي آیين تأسيس پيشنهاد

 و است اسرائيل پرچم ستاره همان شبيه اختالف، کمي با پرستانشيطان عالمت اتفاقي بطور هم باز

 مسؤليت کرد، احساس الوي جناب که بود پيشنهاد آن از بعد. گيردمي قرار دایره یک در هم گاهي

 بود این! شد نخواهد بخير عاقبت بشریت کند، کوتاهي اگر    و. اندگذاشته اش عهده بر را مهمي

گفت شيطان، یاداشت دفتر شيطان، پرستش آیين. نوشت مختلفي هايکتاب و زد البا آستين که

 سپس او. بودند جمله آن از...  و من اهریمني برادر هاينيایش شيطان، باران شيطان، وگوهاي
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 مثال طوربه. باشد نوین پرستي شيطان زندگي براي راهنمایي که کرد وضع را شيطاني قانون 11

 ! «کن رفتار رحميبي با و شفقت بدون او با است، تو مزاحم مهمانت اگر»:  یدگومي سوم قانون

 

 به بخوانيد) مرد سانفرانسيسکو ماري سنت بيمارستان در ریه تورم اثر بر 1887 سال سرانجام،

 فرزندان او از بعد.  کردند گذارينام هالووین روز عنوان به را او مرگ روز و(. رسيد هالکت

 است حدّي تا آمریکا جامعه در فرقه این نفوذ البته. دادند ادامه او راه! باوفایش انمرید و! خلفش

 فرقه این جزو رسمي طوربه یا نيز، آمریکا دولت سران از تعدادي شواهد برخي براساس که

 تعجب! بوش جورج آمریکا، کنوني جمهورریيس جمله از. دارند نزدیکي ارتباط آنان با یا و هستند

------. ریزدمي هنر یک انگشتش هر از. است حریف فن همه بوش جورج جناب بله،. نکنيد

----------------------------------------------

 ---------------------------------

  مهدویت حوزه در تفریطي و افراطي رویکردهاي:عنوان

  

 

 

 

 

 یکدیگر با کامالً ایران در اسالمي پيروزي از پس و پيش دوران در مهدوي رویکرد هايشاخصه

 مهدوي غالب رویکرد هايشاخصه( ره)خميني امام نهضت گيرياوج از پيش تا. است متفاوت

 :از بودند عبارت

 نامشخص ايآینده در که بخشينجات و« موعود منجي» عنوان به تنها( ع)مهدي امام به توجه. 1

 دهد؛مي پایان بشر يهانابرابري و هارنج دردها، همة به و آیدمي

 

 وضع بهبود و امور اصالح براي روشني اندازچشم هيچ داشتن بدون ،«ظهور عصر» بر نگاه تمرکز. 2

 ؛«غيبت عصر» در جامعه
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 موعود؛ منجي ظهور شدن ترنزدیک و فرج تعجيل براي دعا در« منتظران وظایف» شدن خالصه.3

 از( تبري)« جویي برائت» مفهوم و موضوع از غفلت و( تولي)« ورزي والیت» بر صرف تأکيد. 4

 .حاضر عصر در نفاق و شرک و کفر مظاهر

 

 مهدویت حوزة در را جدیدي باب خود، بدیع  نظرات و هادیدگاه طرح با( ره)خميني امام حضرت

 مطالعة. ساخت اساسي تغيير و دگرگوني دستخوش را مهدوي رویکرد هايشاخص و گشود انتظار و

 :از عبارتند هاشاخصه این ایشان دیدگاه اساس بر که دهدمي نشان ایشان آثار و اقوال

 

 به نسبت که حاضري و حيّ امام و« خدا حجت» آخرین عنوان به( ع)مهدي امام به توجه. 1

 نيست؛ تفاوتبي نيز مسلمانان حال وضعيت

 

 سازيزمينه هدف با موجود وضع اصالح براي تالش ضرورت و« غيبت عصر» نداشتن دور نظر از. 2

 ظهور؛ براي

 

 یا فرج تعجيل براي دعا به وظایف این ندانستن منحصر و منتظران تکاليف و وظایف توسعة. 3

 حضرت؛ آن با مالقات درخواست

 

 سرآغاز و انتظار و مهدویت اندیشة کارکرد و جایگاه به نگرش در مهم عطفي نقطة رویکرد این

 . بود غيبت دوران در شيعه سياسي شةاندی مبناي عنوان به اندیشه این طرح

 

 در عدالت برقراري براي تالش و ساززمينه حکومت تشکيل بر تأکيد رویکرد این ویژگي ترینمهم

 .بود( ع)مهدي امام ظهور شرایط آوردن فراهم جهت در حرکتي عنوان به جامعه

 

 مهدویت و انتظار باب در راحل امام آفرین تحول اندیشة طرح از دهه سه از بيش گذشت با امروز

 تبليغي هايفعاليت گسترش و رشد دليل به اسالمي، ایران در رویکرد این ارزشمند آثار مشاهدة و

 دو این مطالعة. روبروست تفریطي و افراطي رویکرد دو با ما جامعة مهدویت حوزة در فرهنگي و
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 حضرت دیدگاه از گرفتن فاصله با رویکردها از یک هر که دهدمي نشان آنها مصادیق و رویکرد

 بررسي و نقد قابل خود جاي در که اندآورده فراهم را جدیدي وضعيت ظهور هايزمينه امام

 . است

 

 به آنها، تخریبي آثار و تفریطي و افراطي رویکردهاي این نامناسب پيامدهاي و آثار به توجه با

 . پردازیممي رویکرد دو این بررسي به اجمال

 

  اسالمي انقالب از پيش انفعالي هايیدگاهد به بازگشت. 1

 و مهدوي مباحث طرح براي شده حاصل مناسب فضاي از گيريبهره با ايعده اخير هايسال در

دیدگاه طرح به انتظار، و مهدویت موضوع به عمومي اقبال به توجه با و( ع)زمان امام از وگوگفت

 انزواگرایانه، فردگرایانه، رویکرد که کنندمي الشت و پرداخته، زمينه این در خود هاياندیشه و ها

 زنده دیگر بار بود، حاکم ما جامعة بر اسالمي انقالب از پيش که را انتظار به غيرمصلحانه و منفعالنه

 .کنند

 

 از گيريکناره به را مخاطبانشان خود منابر و مجالس و آموزشي تبليغي، هايبرنامه در اینان

مي مخالفت غيبت زمان در اصالحي اقدام گونه هر با و دعوت جتماعياـ  سياسي هايفعاليت

 .کنند

 

 حداکثر و ندارند خود جامعة برابر در مسئوليتي هيچ غيبت زمان در منتظران گروه، این نگاه در

 .است حضرت آن با مالقات براي تالش و( ع)مهدي امام ظهور براي دعا آنها، وظيفة

 

 با جامعه و فرد اصالح که آن اصلي فلسفة از را انتظار ما جامعة در رویکرد این گسترش و رشد

 هایيویژگي دوبارة بازگشت براي را زمينه و کرده خالي است، مصلح ظهور براي آمادگي هدف

ویژگي. کندمي فراهم جامعه به موجود وضع به دادن تن و پذیريستم انفعال، رکود، سکون، چون

 بر رخت ما جامعه از( ره)راحل امام بخش رهایي اندیشة مدد به و اسالمي انقالب پي در که هایي

 .بستند
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 ( ره)خميني امام هايدیدگاه انگاشتن نادیده.2

 هايتوانمندي و هاقابليت بر چه اگر است، شده مطرح اخير هايسال در که دیگري رویکرد در

  ـ سياسي وظایف بر و توجه جمعي تالش و حرکت براي انتظار اندیشة

 که شودمي القا گونه این نادانسته یا دانسته ولي شود،مي تأکيد غيبت عصر در منتظران اجتماعي

 عصر در اسالمي حکومت استقرار و تشکيل در اندیشه این هايتوانمندي به گذشته سال سي در

 .است شده توجهيبي غيبت

 

 اندیشة احياي در( ره)خميني امام بدیلبي نقش و جایگاه ناآگاهانه یا آگاهانه رویکرد این مبلغان

 سازيزمينه هدف با غيبت دوران در اسالمي حکومت تشکيل نظریة» طرح و حاضر عصر در انتظار

 .کنندمي معرفي ایده این طراح را خود و گيرندمي نادیده را« ظهور براي

 

 یکي هب خطاب همایش این دبير امسال، شعبان نيمة در شده برگزار هايهمایش از یکي در

 نگاه» ،«ساززمينه دولت» هاينظریه مبتکر و طراح عنوان به ایشان از کشور، سياسي مسئوالن

زمينه این در که خواهدمي ایشان از و کرده یاد« (ع)زمان امام مدیریت» و« مهدویت به راهبردي

 .بپردازد سخن ایراد به ها

 

 خواهندمي دليل هر به که است کساني با بلکه نيست، محترم مسئول آن با اینجا در ما سخن روي

 چه اگر دهند؛ جلوه مهدویت موضوع به راهبردي نگاه مبتکر و ساززمينه دولت ظریة طراح را خود

 .باشد اسالمي جمهوري نظام پایه بلند مسئوالن موقعيت و جایگاه از کردن خرج با

 

 یادآور را نکته چند ینجاا در است، داده رخ شده یاد سخنان در که خطاهایي شدن روشن براي

 :شویممي

 

 ساززمينه دولت از بحث پيشينه( الف

 در و 1349 سال در) پيش سال چهل به نزدیک ساززمينه دولت نظریة که نيست پوشيده کس هيچ بر
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 با و شد تبيين آن اصولي و فقهي کالمي، مباني و مطرح( ره)خميني امام سوي از( فقه خارج درس

 .یافت عيني تحقق ایشان ساله بيست سياسي تمجاهد و علمي تالش

 

 که غيبت عصر در اسالمي حکومت تشکيل دربارة( ره)خميني امام نظریة بر را خود چشم ما اینکه

 نيز آن فقهي و کالمي مباني همة و استوار( ع)مهدي امام ظهور براي سازيزمينه بر آن اساس

 و شده مطرح تازگي به ساززمينه دولت نظریة: که کنيم نمود وا چنين و ببندیم است، شده تبيين

خدشه موجب عمل در است، نداشته مهدویت مباني با ارتباطي هيچ تاکنون اسالمي جمهوري نظام

 مستحکم نظري مباني از نظام این شدن جدا و اسالمي جمهوري نظام مشروعيت مباني شدن دار

( ره)امام حضرت ویژه به غيبت، عصر در اسالمي حکومت پردازاننظریه همة زیرا شود؛مي خود

 امام از فقها عام نيابت اساس بر و شيعي والیت و امامت نظریة پرتو در را حکومتي چنين مشروعيت

 جمهوري اساسي قانون پنجم اصل در که است دليل همين به و کنندمي توجيه و تبيين( ع)زمان

 جمهوري در ـ فرجه تعالي هللا عجّل ـ عصر ولي غيبت زمان در»: است شده تصریح اسالمي

 مدیر، شجاع، زمان، به آگاه تقوا، با و عادل فقيه عهدة بر امّت امامت و امر والیت ایران اسالمي

 .«گرددمي آن دارعهده هفتم و یکصد اصل طبق که است مدبر

 

 ايبر ايمقدمه را اسالمي جمهوري نظام و اسالمي انقالب خود سخنان در بارها( ره)خميني امام

 این کنيم تالش باید ما که کردندمي تأکيد و دانسته ظهور این ساززمينه و( ع)مهدي امام ظهور

 1.برگردانيم( ع)موعود مهدي حضرت یعني آن؛ صاحب به را امانت

 

 حکومت تشکيل ضرورت و فقيه والیت نظریة اثبات براي( ره)خميني امام که هم هایياستدالل در

 نگاه و انتظار و مهدویت اندیشة بر نظریه این بودن مبتني کنند،مي ئهارا غيبت عصر در اسالمي

 2.هویداست هستي عالم در الهي هايحجت جایگاه به شيعه خاص

 

 دولت مباني تحکيم و جامعه در انتظار اندیشة احياي بهانة به که بود مراقب بسيار باید بنابراین

 به است، ردیابي قابل خوبي به( ره)خميني امام گفتار و آثار در که را بحث این پيشينة منتظر،

 . نگيریم نادیده ایران، اسالمي جامعة در اندیشه این احياي در را ایشان نقش و نسپاریم فراموشي
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 موضوع به توجه زمينة در( ره)راحل امام فراوان تأکيدهاي وجود با که داشت توجه باید البته

 و پژوهشي آموزشي، فرهنگي، هايدستگاه و ادهانه ،3(ع)مهدي امام جهاني دولت و مهدویت

 و نداشته زمينه این در مطلوبي کارنامة گذشته دهه سه طول در اسالمي جمهوري نظام تبليغي

 . کنند ادا را زمان حجت و حاضر و حيّ امام حقّ  اندنتوانسته

 

  مهدویت به راهبردي نگاه طرح سابقة( ب

 اوّل جلد انتشار با و 1391 سال در بار نخستين مهدویت، به( استراتژیک) راهبردي نگاه ضرورت

 پيش که حالي در. )شد مطرح موعود، فرهنگي مؤسسة سوي از انتظار استراتژي بر درآمدي کتاب

 آمده کتاب این مقدمة در(. بود شده منتشر مقاالت از ايمجموعه قالب در مجموعه این این، از

 امر در موضوع این اهميت تذکر در سعي بلکه نيست، تژیکاسترا و کالن طرح حاوي اثر این»: بود

 با که« انتظار» مهم موضوع به اشاره با دارد، اسالمي انقالب از پس ایراني جامعه عمومي هدایت

 برخوردار« کالن استراتژي» یک به شدن تبدیل براي ايویژه استعداد از خود شيعي خاص مفهوم

 . «است

 

 این مختلف وجوه شده، منتشر 1393 و 1391 هايسال طول در که هم کتاب این 3 و 2 جلدهاي در

 .است شده تبيين استراتژي

 

 را انتظار استراتژي تا گام به گام» کتاب 96 سال در عصر موعود انتشارات ،1396 سال در این جز

 .است کرده منتشر نویسنده همين از

 

 به دارند، آگاهي بحث این پيشينة از خوبي به که کساني چگونه که دارد بسيار تأمل جاي بنابراین،

 اوست، محوري شعار عدالت و حق که امامي نام به و بندندمي هاواقعيت بر را خود چشم دليل هر

مي معرفي کشور در مباحث این طرح تازپيش را خود ناروا به و گرفته نادیده را عدالت و حق

 . کنند
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 (ع)زمان امام مدیریت از نارسا برداشت( ج

 

 :گفت باید شده یاد همایش دبير سوي از شده مطرح نکتة سومين دربارة

 

 بدیلبي و مهم نقشي آفرینش جهان در خدا حجّت عنوان به( ع)مهدي امام که نيست تردیدي

 خداي که آنچه دیگر بيان به. است بندگان به خداوند معنوي و مادي هايفيض همة واسطة و دارد

 شودمي ساري و جاري مردم بر عصر حجّت و امام مجراي از فرموده مقدر هستي، جهان در تعالي

 اباعبداهلل حضرت مطلقة زیارت در که روست همين از. دارد احاطه عالم امور همة بر ایشان و

 امامان دیگر و مقدّس وجود آن به خطاب است، شده نقل( ع)صادق امام از که( ع)علي بن حسين

 :گویيممي( ع)هدایت

 

 او آنچه( همـ در پروردگار ارادة 4بيوتکم؛ من تصدر و إليکم تهبط أموره مقادیر في ربّ ال ارادة»

 .«شودمي صادر شما هايخانه از و شده محوّل شما به است داشته مقدّر

 

مي رخ عالم در آنچه همة و خداست حجت دست به هستي جهان مدیریت گفت، توانمي بنابراین

 یا درست کارهاي همة که نيست معنا آن به سخن این ولي ،اوست قدرت و اراده تحت در دهد

 انجام اقتصادي و سياسي فرهنگي، مختلف هايعرصه در خویش ارادة و تدبير با که را نادرستي

 امام مدیریت تحت در کارها این همة که کنيم وانمود چنين و دهيم نسبت حضرت آن به دهيممي

 .است شده انجام( ع)حضرت آن خواست به و( ع)زمان

 تداعي ذهن به را شبهه این اینکه بر افزون هستي، عالم در( ع)زمان امام مدیریت از قرائت این

پاره اجراي براي خاص نيابت و  سفارت وکالت،( ع)مهدي امام طرف از افراد برخي که سازدمي

 به اص،خ نایب آخرین به خطاب( ع)مهدي امام شریف توقيع در که امري یعني ـ دارند امور اي

 دارد پي در نيز را خطر این ـ 5اندشده برشمرده افترازن و دروغگو آن مدعيان و شده نفي شدت

مي داده نسبت( ع)زمان امام به ايگونه به که ما نادرست هاياقدام برخي واسطة به مردم که

 موجود اقتصادي و اجتماعي مشکالت همة مسبّب را ایشان و شوند بدبين حضرت آن به شود،

 .بدانند
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 :هانوشتپي

 : است زیر شرح به زمينه این در( ره)راحل امام سخنان از هایينمونه. 1

 له ارواحنا ـ بقيةاهلل حضرت ظهور براي مقدمه و بشود جهاني انقالب یک انقالب این که اميدوارم»

 (99 ص ،16 ج نور، صحيفة. )«باشد ـ الفداء

 ستم زیر هايتوده در عظيم انفجاري که باشد الهي ايبارقه و جرقه انقالب این که است اميد»

. «شود منتهي ـ الفداء له ارواحنا ـ بقيةاهلل حضرت مبارک انقالب فجر طلوع به و نماید ایجاد

 (75 ص ،15 ج همان،)

 و اسالمي بزرگ نهضت به نهضت این بشود متصل و برسيم حقيقي مطلوب به ما که اميدوارم من»

 (175 ص ،12 ج همان،. )«هست( ع)عصرولي نهضت آن

 در را اسالم نيز جهان مسلمانان و کنيم پياده مملکت این در هست که طور آن را اسالم شاءاهللإن»

 ظهور براي باشد مقدمه و بشود برطرف دنيا از جور و ظلم و زور و... کنند پياده خودشان ممالک

 (171 ص ،15 ج همان،. )«ـ  الفداء له ارواحنا ـ عصرولي

 پرچمداري به اسالم جهان انقالب شروع نقطه ایران مردم انقالب)...(  که بدانند باید ما مسئوالن»

 (119 ص ،21 ج همان،. )«است ـ الفداء له ارواحنا ـ حجت حضرت

 مقصود منزل سر به را الهي امانت این بتوانيم تا فرماید رها شيطاني قيدهاي از را ما همه خداوند»

 ،18 ج همان،. )«کنيم رد ـ الفداء له ارواحنا ـ موعود مهدي حضرت امانت، صاحب به و برسانيم

 (. 11 ص

 .475 و 474ص ،2ج البيع، کتاب الخميني، الموسوي اهللروح: ک.ر. 2

 : فرمایدمي بياناتشان از یکي در( ره)خميني امام. 3

 شروع نقطة ایران مردم قالبان نيست، ایران به محدود ما انقالب که بدانند باید ما مسئوالن»

 همة بر خداوند که است ـ الفداه ارواحنا ـ حجت حضرت داريپرچم به اسالم جهان بزرگ انقالب

 و اقتصادي مسائل دهد، قرار حاضر عصر در را فرجش و ظهور و نهد منت جهانيان و مسلمانان

 خيانتي و بزرگ خطري کند، منصرف دارند عهده بر که ايوظيفه از را مسئولين ايلحظه اگر مادي

 چه هر ادارة در را خود توان و سعي تمام اسالمي جمهوري دولت باید. دارد دنبال به را سهمگين

 جهاني حکومت ایجاد که انقالب عظيم اهداف از را آنها که نيست معنا بدان این و بنماید مردم بهتر
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 (119 ص ،12 ج نور، صحيفة. )«کند منصرف است اسالم

 .الجنان مفاتيح قمي، عباس شيخ ؛2 ح ،577 ص ،4 ج الکافي، کليني، یعقوب بن دمحمّ. 4

 .243 و 242 ص الغيبة، کتاب طوسي، شيخ: ک.ر. 5

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  کند؟مي اداره را هارسانه کسي چه:عنوان

  

 هايبرنامه و هافيلم سازندگان که دیدندمي و شدندمي بيدار صبح روز یک هايآمریکای اگر

 باشند،مي عربي هاينام داراي همه آمریکایي، مجالت و هاروزنامه همچنين و آنها تلویزیوني

 بر آنچه هر به آنها وضعيتي، چنين در. «!اندکرده اشغال را ما کشور»: گفتندمي خود با مسلماً

 تردید و شک دیدة با خواندند،مي هاکتاب و مجالت ها،روزنامه در یا دیدندمي ویزیونتل صفحة

 .نگریستندمي

 

 

 

 : اشاره

 حتي. است شده اثبات و مسلم امر یک امروز هاليوود همچنين و آمریکا هايرسانه بر یهود سيطرة

 و نژادگراتر گروهي هيچ که است حالي در این و ندارند امر این اظهار از ابایي یهودیان، از برخي

 . نيست خود منافع و اهداف به نيل براي هایهودي از ترشده دهيسازمان

 

 قوة از حتي که است شده تبدیل غرب جهان در نيرو ترینقوي به آن، کنوني وضعيت در مطبوعات

 قدرت این: نماید مطرح را سؤال این است مایل انسان. است قدرتمندتر نيز قضائيه و مقننه مجریه،

 1876 سال در که شبکه، فيلم است؟در پاسخگو کسي چه به و است شده انتخاب کسي چه توسط

خزنده خطر گيردمي تصميم ،«هارسانه دیوانه پيامبر» به ملقب بيل، هاوارد شد، اسکار جایزة برندة

 طریق از ار ها،عرب وسيلة به آمریکا تلویزیون تصرف یعني کند،مي تهدید را آمریکا که اي
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 شده نوشته چایفسکي پدي توسط فيلم، این سناریوي. سازد برمال نفت فروش از حاصل دالرهاي

 توسط آمریکا تلویزیوني هايشبکه کنترل و خرید براي مرموز ايتوطئه است کرده سعي وي. است

 . درآورد نمایش به سينما پردة بر را هاعرب

 

 که است ايدیوانه خبرِ  گویندة است، نموده ایفا فينچ پيتر فيلم این در را وي نقش که بيل، هاوارد

 دربارة هيجان با که حالي در بيل مثال، براي. آوردمي زبان بر موضوعي هر دربارة را خود افکار

 جنون مرز به دیگر»: گویدمي فریاد با کند،مي صحبت آمریکایي زندگي در فساد و هاعدالتيبي

 . «کرد نخواهم تحمل را وضعيت این ادامه دیگر. است شده یزلبر صبرم کاسة و امرسيده

 

 هايرسانه کنترل حسين، صدام تبار عراقي آمریکایي حاميان اگر افتادمي اتفاقي چه کنيد تصور

 در را آمریکا ملي تلویزیوني هايشبکه کنترل آنها که کنيد تصور یعني. داشتند دست در را آمریکا

تلویزیون سرگرمي هايبرنامه و خبر نویسندگان و توليدکنندگان بان،صاح اکثریت و داشتند دست

مي نفوذ آمریکایي هر خانة داخل به که است نيرویي تلویزیون،. دادندمي تشکيل را آمریکا هاي

. یابندمي آگاهي و اطالع جهان وقایع مورد در رسانه، این طریق از عمدتاً  هاآمریکایي و کند

 تحت عظيم، نيروي این اگر نمودمي تهدید را آمریکا خطري چه کنيد تصور توانيدمي بنابراین

 هنوز دیگر هايرسانه تلویزیون، جز به اگر. گرفتمي قرار صدام رژیم حامي عراقي اقليت کنترل

 خطري عنوان به را تلویزیوني هايشبکه بر عراقي اقليت تسلط هم باز شک بدون بودند،مي آزاد

 ملت هايآزادي سلطه، این که کردندمي اعالم حتي آنها. کردندمي توصيف آمریکا براي بزرگ

 بر عراقي اقليت کنترل به تا نمودمي تصویب را قانوني کنگره، احتماالً و کندمي تهدید را آمریکا

 آزاد مردم اگر که کردندمي گوشزد آمریکا ملت به پرستانميهن. دهد خاتمه تلویزیوني هايشبکه

. شد نخواهد پياده جامعه در دموکراسي کنند، پيدا دست طرفانهبي و واقعي اخبار به تا نباشند

 نظرنقطه و دیدگاه یک تنها کنترل تحت تلویزیون قدرت هرگاه که نمودندمي تأکيد همچنين آنها،

 و متفکران عالوه، به. برد خواهد بين از را بيان آزادي یعني ها،آزادي تمام بنياد گيرد، قرار

 مردم افکار خارجي، قدرت یک به هایيوابستگي با غيرآمریکایي افراد اینکه از انشمنداند

 . آمدندمي خشم به و شدندمي برآشفته داشتند، خود سيطرة تحت را آمریکا
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 خبري نامةهفته سه که کنيد تصور: بودندمي عراقي اقليت این دست در نيز هارسانه بقية اگر حال

 بيشترین داراي روزنامه سه و« ریپورت ورلد اند نيوز یواس» و« نيوزویک» ،«متای» یعني معروف،

 به« پست واشنگتن» و« ژورنال استریت وال» ،«تایمز نيویورک» یعني آمریکا، مردم بين در نفوذ

 ذهن در همچنين. شدندمي اداره هاعراقي توسط عمده، هايروزنامه و مجالت دیگر اکثریت عالوة

 نيز کتاب توزیع حتي و کتاب انتشار هاليوود، فيلم صنعت بر عراقي، اقليت این که دکني مجسم خود

 قضائيه قوة ها،دانشگاه در و بودند داريبانک و تجارت در کالني ثروت داراي داشتند،مي سيطره

 صدام حاميان که کنيد تصور اینها، همة از ترمهم. بودند کرده تصاحب را کليدي مناصب دولت، و

کمک از عظيمي حجم آوريجمع مسئول و داشتندمي واشنگتن در را نفوذ گروه ترینقوي ن،حسي

 متعصب، عراقي یک که کنيد تصور. بودند خواهجمهوري و دموکرات حزب دو هر براي مالي هاي

  بود؟ خطرناک آمریکا براي وضعيتي چنين آیا. بود سفيد کاخ در ملي امنيت شوراي رئيس

 

 هايبرنامه و هافيلم سازندگان که دیدندمي و شدندمي بيدار صبح روز یک اهآمریکایي اگر

 باشند،مي عربي هاينام داراي همه آمریکایي، مجالت و هاروزنامه همچنين و آنها تلویزیوني

 بر آنچه هر به آنها وضعيتي، چنين در. «!اندکرده اشغال را ما کشور»: گفتندمي خود با مسلماً

 تردید و شک دیدة با خواندند،مي هاکتاب و مجالت ها،روزنامه در یا دیدندمي یونتلویز صفحة

 صدام عراق، به مربوط مسائل دربارة شده منتشر اطالعات با آمریکا مردم مخصوصاً. نگریستندمي

 زمان مدت از پس. کردندمي برخورد محتاطانه خيلي خاورميانه، درگيري و اسالم حسين،

 جنون مرز به دیگر»: آوردندمي بر فریاد بيل، هاوارد همانند هاآمریکایي از يبسيار کوتاهي،

 .«کرد نخواهم تحمل را وضعيت این ادامة دیگر. است شده لبریز صبرم کاسة و امرسيده

 

 وسيلة به عمدتاً بلکه نبود، روسي حقيقت در روسيه انقالب که بردم پي مطلب این به من که زماني

 با ساله یکصد درگيري که یهودیاني ـ بود شده مالي حمایت و رهبري دهي،انسازم ها،یهودي

 گذاشته سرپوش مؤثر طور به گونهاین تاریخي، مهمّ حقيقت چنين بر اینکه ازـ  داشتند روسيه مردم

 و روسيه در مسيحي هاميليون کشتن از آگاهي و مطالعه از پس. شدم حيرت دچار بود، شده

 سریال فيلم، اندکي تعداد چنين چرا که پرسيدم خود از ها،کمونيست توسط شرقي اروپاي

 امّا است، شده نگاشته یا توليد و تهيه واقعه، این دربارة مقاله یا کتاب مستند، فيلم یا تلویزیوني
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 من سپس. است گرفته قرار پایانبي ايرسانه پوشش و توجه مورد ها،نازي توسط هایهودي کشتن

 در ماریتا شهر اهل فيلدز، ادوارد دکتر توسط که کردم مطالعه را« بُلت ساندر» نامةروز از اينسخه

یهودي سلطة مدارک، و اسناد ارائه با و دقت با فيلدز دکتر. شودمي منتشر و چاپ جسرجيا، ایالت

 اثبات به را« سي.بي.اي» و« سي.بي.ان» ،«اس.بي.سي» آمریکا اصلي تلویزیوني شبکة سه بر ها

نامهزندگي شامل که کردم بررسي را فيلدز دکتر استفاده مورد منابع دقت، با من. بود دهرساني

 انجام به را اماوليه تحقيقات من که زماني در. بود شده چاپ هایهودي خود توسط که شدمي هایي

 عهده به را« اس.بي.سي» ریاست پلي ویليام. بود« سي.بي.ان» رئيس سارنُف ریچارد رسانيدم،

 که زماني شدم زدهحيرت بسيار من. کردمي اداره را« سي.بي.اي» سُن گلدن لئونارد و شتدا

 آنها همة به و دارند فعاليت صهيونيستي هايسازمان در سه هر هستند، یهودي آنها سه هر فهميدم

 به سپس. است شده اعطا جوایزي اسرائيل طرفدار و صهيونيستي یهودي، متعدد هايگروه طرف از

 هم« تایمز نيویورک» آمریکا روزنامة ترینمهم مدیرمسئول و امتياز صاحب که بردم پي حقيقت این

 هر از بيش که ايروزنامه است؛ صادق نيز پست واشنگتن روزنامة مورد در مطلب این. است یهودي

 مةروزنا پرتيراژترین مالک همچنين ها،یهودي. دارد نفوذ آمریکا فدرال دولت بر دیگر، روزنامة

 دارند؛ سيطره هاليوود بر یهودیان هاستسال که فهميدم. هستند ـ ژورنال استریت وال ـ آمریکا

 اللهجهصریح حاميان از که ،«شيندلر فهرست» فيلم کارگردان اسپيلبرگ، استيون چونهم یهودیاني

 فيلمي ترینپربيننده باشد؛مي« هالوگاست» فيلم کارگردان همچنين وي. است صهيونيستي اهداف

 . است شده ساخته هانازي توسط اروپایي هايیهودي کشتار دربارة کنون تا که

 

 آمریکا هايرسانه بر خود سلطة به هایهودي آنها در که کردم مطالعه را نشریاتي بعد هاسال

 را گابلر، نيل نوشتة خودشان، به متعلق امپراتوري یک کتاب همچنين من. نمودندمي مباهات

. است شده بيان تفصيل به آمریکا فيلم صنعت بر هایهودي شدن مسلط چگونگي آن، در هک خواندم

 ریچارد اقتصادي مشاور اشتاین، هربرت پدرش، و است یهودي سناریونویس یک که اشتاین بن

 بيان صریح طور به درآورد، تحریر رشتة به که کتابي در بود، آمریکا اسبق جمهوررئيس نيکسون

 آنها اینکه و هستند یهودي هاليوود اندرکاراندست و مجریان غالب کثریتا که است کرده

 همچنين وي. باشندمي آمریکا اصيل جامعة هايسنت حفظ و مسيحي هايارزش مخالف سرسختانه

همين راستي به: کنند؟مي اداره را هارسانه هایهودي آیا»: عنوان با نوشت ايمقاله 1887 سال در
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 نشنال» مجلة سردبير پيرس، ویليام دکتر هفتاد، دهة در«دارد؟ اشکالي چه مگر است، طور

 در را سلطه این وجود و پرداخت تحقيق به آمریکا هايرسانه بر یهودیان سلطة مورد در ،«ونگارد

. نمود ثابت کافي مدارک و اسناد با« کند؟مي حکومت آمریکا بر کسي چه»: عنوان با ايمقاله

 فيلم اوّل شخصيت و چایفسکي پدي هولناک کابوس که بود این شدم، قفوا آن به که حقيقتي

 با متحد، امّا کوچک اقليت یک. بود شده تبدیل واقعيت به بيل، هاوارد یعني وي، ساختة« شبکه»

عرب امّا است، مسلط آمریکا هايرسانه بر خود التأسيس جدید ملت به آميزتعصب تعهدي احساس

 ها،روس ها،انگليسي ها،فرانسوي ها،آلماني ها،ایرلندي دارند؛ يقدرت چنين که نيستند ها

 هم هاکاتوليک یا هامُرمُن ها،مسيحي ها،مسلمان. نيستند هم هاایتاليایي یا هادانمارکي ها،سوئدي

! است شده تشکيل جهان هايچایفسکي پدي از گروه، این که است شگفتي جاي بسي. نيستند

 تا است کرده سعي زیرکانه اسرائيل، رژیم و صهيونيستي هايآرمان رحرارتپ طرفدار چایفسکي،

 را خود فيلم بينندگان اند،رسانيده انجام به قبالً هایهودي آنچه انجام به هاعرب ساختن متهم با

 آمریکا هايرسانه بر کرد، توزیع و توليد و نوشت را شبکه فيلم که ايقبيله همان. بشوراند آنها عليه

 از بسياري که است درست مطلب، این. دارد سيطره غرب، جهان کل هايرسانه بر راستي به و

 صهيونيست یک یهودي فرد هر که کنمنمي ادعا من همچنين. نيستند یهودي هارسانه در شاغل افراد

. شوندمي اداره هایهودي وسيلة به آمریکا هايرسانه که است این اصلي نکتة ليکن است، متعصب

 براي هایهودي از ترشده دهيسازمان و نژادگراتر گروهي هيچ که است اهميت حائز نيز نکته ینا

 باور تواندمي عاقلي انسان هيچ آیا ها،واقعيت این به توجه با. نيست خود منافع و اهداف به نيل

 امپراتوري یک» گابلر آنچه در را تفریحي هايبرنامه حتي و هاگزارش و اخبار ها،یهودي که کند

 نمایند؟ ارائه خود منافع و اهداف از تأثيرپذیري بدون است، ناميده« خودشان به متعلق

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  گريبهایي و استعماري هايکانون:عنوان

  

 کابينة در. داد رخ ایران در طباطبایي ضياءالدین يدس و ميرپنج رضاخان 1288 اسفند سوم کودتاي

 فواید وزیر 12موقرالدوله محمدخان علي نام به ایران بهائيان اوّل درجه سران از یکي ضياء سيد

 اعطا ایشان به کودتا پيروزي در بهائيان خدمات پاس به نيز مقام این. شد فالحت و تجارت و عامه
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 .شد

 

 

 

 پيوند شدند، منتقل عکا بندر به همراهانش و( بهاء) نوري حسينعلي ميرزا که ميالدي، 1969 سال از

 به 1فلسطين سرزمين در گريبهائي مرکز و یافت تداوم غرب یهودي مقتدر هايکانون با بهائيان

 نوشتة به. شد بدل بریتانيا استعماري دستگاه در شرکایشان و ایشان بغرنج عمليات براي مهم ابزاري

 : آدميت فریدون

 

. آمد در ایران در انگليس سياست پيشرفت عوامل از یکي عنوان به جهود عنصر چون بهائي عنصر 

 به انگليس سياست ميراث همان و پيوستند فرقه این به کساني نيز جهودان از اینکه طرفه

 2.رسيده نيز آمریکایيان

 

 زمان، این در. یافت تداوم بهائي، فرقة بر( عبدالبهاء) افندي عباس ریاست دوران در پيوند این

 آغاز ميالدي 1991 و 1971 هايده از که فلسطين، در یهود دولت تأسيس راهبرد تحقق در بهائيان

 عباس نمونه، براي. یافت بازتاب ایشان اسناد در تعلق این و کردند شرکت جدیّت با بود، شده

خانداني از یکي به که مؤید، حبيب به( ایران در مشروطه انقالب با مقارن) 1817 سال در افندي

 :گفت چنين داشت، تعلق شده بهائي یهودي هاي

 

 نمود، خواهند بازگشت اراضي این به یهود قوم قریبعن. است مقدسه اراضي است، فلسطين اینجا

 تردید و شک و است الهيه صریحه مواعيد از این. یافت خواهند سليماني حشمت و داوودي سلطنت

 و آباد شد، خواهد بدایع و صنایع مرکز اراضي این تمامي و... شودمي زیزع یهود قوم. ندارد

 3.نيست آن در تردیدي و شودمي پرجمعيت

 

 در اصلي گذارانسرمایه و گردانندگان روچيلد، خاندان اعضاي با افندي عباس دوران، این در

 مستر»: نویسديم مؤید حبيب نمونه، براي. داشت رابطه فلسطين، در یهودیان استقرار طرح
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 و آورد مبارک حضور به و درآورده نقش قلم با را مبارک تمثال. است ماهري نقاش آلماني روچلد

 نوشته و ترجمه آلماني به تا فرمایند مرقوم تذکار محض عکس این زیر در کلمه چند نمود استدعا

 4.«شود

 

 متنفذان سوي از فراوان يغاتتبل با که آمریکا و اروپا به افندي عباس 1813ـ1811 هايسال سفر

 ميان عميق پيوند این از آشکار است نشاني بود، همراه غرب دنياي مطبوعاتي و سياسي محافل

 چنين را سفر این توطئه، نظریة کتاب در آمریکا و دراروپا مقتدري هايکانون و بهایي فرقة سران

برنامه کامالً سفري آمریکا و اروپا به افندي عباس 1813ـ1811 هايسال سفر»: کردم توصيف

مي نشان یافت، حضور آن در افندي عباس که مجامعي و سفر این جریان بررسي. بود شده ریزي

« پيغمبر» این تا کوشيدندمي و داشتند حضور ماجرا این پشت در مقتدري هايکانون که دهد

 تئوسوفيستي، ـ يماسون آرمان« انساني جدید مذهب» پيدایش نماد عنوان به را شرقي نوظهور

 تئوسوفي، جهاني انجمن نمایش این اصلي کارگردان که کندمي ثابت بررسي این. کنند معرفي

 به افندي، عباس دربارة وسيعي تبليغات سفر، این در... بود غرب ماسوني عالي محافل از یکي

 و ومانير ملکة که بود حدي به تبليغات این گرفت؛ صورت تئوسوفيسم، رهبران از یکي عنوان

. داشتند مکاتبه او با عنوان این به و شناختندمي« تئوسوفيسم رهبر» عنوان به را وي ژوليا دخترش

ظل پسر الدوله جالل چون ـ ایران فرهنگي و سياسي رجال برخي با سفر این در افندي عباس

 امحمدميرز زاده،تقي حسن سيد شاه، ناصرالدین داماد معيرالممالک دوستمحمدخان السلطان،

 حمایت که ماجرا، این. کرد مالقات ـ غيره و بختياري اسعد سردار خان عليقلي قزویني، خان

 و عثماني سياسي محافل بر داد،مي نشان گريبهائي از را معاصر جهان قدرت عالي هايکانون

 5.«یافت تازه اهميتي و وزن سفر این از بازگشت از پس افندي عباس و نهاد تأثير نيز مصر

 

 داد رخ زماني در درست او از گسترده هايحمایت و آمریکا و اروپا به افندي عباس پرهياهوي سفر

 به مشروطه، انقالب نامدار رهبر دو مازندراني، عبداهلل شيخ و خراساني مالمحمدکاظم آخوند که

 کردن منزوي و سياسي و اجتماعي صحنه از آنان اخراج براي تالش و بودند ضربه زیر در شدت

 انزوا در مازندراني عبداهلل شيخ و خراساني آخوند تحریکات، این نتيجه در. بود خود اوج در آنها

 بر خائف» و« درمانده و خسته» مازندراني تعبير به که موقعيتي در سياسي، و رواني شدید فشار و
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جمادي 28 در مازندراني عبداهلل شيخ که اينامه در 6.گفتند بدرود را زندگي بودند،« خود جان

 به تحرکات این نوشته، تبریز، خواهمشروطه تجار از بادامچي، محمدعلي حاجي به. ق1329 الثاني

 : شده داده نسبت دارند، حضور آن در بهائيان که ،«سري انجمن»

 

 آقاي االسالمحجت حضرت یعني نفر، دو ما به الحقيقهفي را مقاصدشان پيشرفت از مانع چون... 

 و شد نشر و طبع مطالب بعض طهران سرّي انجمن از و دانستند منحصر حقير، و انيخراس اهللآیت

 اهلل لعنهم ـ بهائيه و دارد شعبه بالد همه به و مرکز که مذکور، سري انجمن لهذا کردیم، جلوگيري

 صورتان مسلمانان دیگر دسته یک و ارامنه هکذا و دارند عضویت انجمن آن در محققاً همـ  تعالي

 انجمن از هستند، داخل هم اندکرده تقليد فرنگيان فاسده مسالک از که اسالم احکام به فيدم غير

 حاال تا نفر دو ما نفوذ که درآمده رأي دارند غيره و اشرف نجف در که( اي)شعبه به مذکور سري

 السمج. بکوشند نفوذ این سلب در باید است، مضر بعد به این از و نافع بود مقابل در استبداد که

 شوندمي محسوب طلبه صورت به که عوامي اشخاص. گردید منعقد اشرف نجف در داریم خبر سریه

 عادیه اسباب غير به مکاتباتي... دارند اقامت اشرف نجف در اغراض همين به و داخل شعبه این در

 و سنفو همه این و کشيدیم چه براي را زحمت همه این... خائفيم هم جانمان بر که آمده دست به

 خيانتکار نفر چند همين واسطة به مقصودي ضدّ  نتيجة چه به کار آخر و کردیم فدا چه براي اموال

 األحقر. برکاته اهلل)رحمـ و عليکم السالم. المله عن هذالغمه تعالي اهللکشف. شدیم گرفتار دشمن

 7.المازندراني عبداهلل

 

 بریتانيا دولت سود به ايجدي اتياطالع کارکردهاي بهائي فرقة جهاني اوّل جنگ دوران در

 تصميم عثماني نظامي مقامات جنگ اواخر در گویا که رسانيد بدانجا را کار اقدامات این و داشت

 بعد، اندکي. نمایند منهدم را عکا و حيفا در بهائيان اماکن و کنند اعدام را افندي عباس گرفتند

 9.نيافت تحقق طرح این و خورد شکست عثماني

 

 واگذارد بریتانيا دولت به را فلسطين قيموميت متفقين عالي شوراي جهاني، اوّل جنگ پایان از پس

 سرزمين این در فلسطين عالي کميسر نخستين عنوان به ساموئل هربرت سر 1821 ژوئن 31 در و

 معروف خانواده به و بود صهيونيسم نامدار و برجسته فعاالن و اندیشمندان از ساموئل. شد مستقر
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 در 8«ساموئل شاه» مقتدرانه حکومت ساله پنجاه دوران در. داشت تعلق مونتاک ـ وئلسام

 حکومت اوایل در و داشت وجود افندي عباس و او ميان نزدیکي همکاري و دوستي فلسطين

 به را 11«بریتانيا امپراتوري طریقت شهسوار» عنوان بریتانيا دربار که بود فلسطين در ساموئل

 جنگ دوران در بهائيان خدمات از قدرداني پاس به نشان این اعطاي 11.کرد اعطا افندي عباس

 . بود

 

 رخ ایران در طباطبایي ضياءالدین سيد و ميرپنج رضاخان 1288 اسفند سوم کودتاي بعد، اندکي

 محمدخان علي نام به ایران بهائيان اوّل درجه سران از یکي ضياء سيد کابينة در. داد

 در بهائيان خدمات پاس به نيز مقام این. شد فالحت و تجارت و عامه وایدف وزیر 12موقرالدوله

 بنيانگذار.( م1891ـ1819) باليوزي موقر حسن پدر موقرالدوله. شد اعطا ایشان به کودتا پيروزي

 روحاني ملي محفل ریاست 1861ـ1837 هايسال در که است. سي.بي.بي رادیو فارسي بخش

 از یکي عنوان به را باليوزي بهائيان، رهبر افندي، شوقي 1857 سال در. داشت عهده بر را بریتانيا

 . کرد منصوب« امراهلل ایادي»

 

 1288 کودتاي نگارنده، پژوهش طبق. داشت فعاالنه نقش ایران 1288 کودتاي در ساموئل خاندان

 بکهش که بود طرحي طبق بر اصوالً ایران در پهلوي سلطنت تأسيس سرانجام و رضاخان صعود و

 زمان در ایران، در بریتانيا هند حکومت اطالعاتي سازمان کمک به بریتانيا یهودي زرساالران متنفذ

 رباني روحيه. بخشيدند تحقق هند، در( ریدینگ لرد) یهودي اسحاق روفوس سر فرمانفرمایي

 :نویسدمي رباني، شوقي آمریکایي همسر ،(ماکسول)

 

 او براي ودیه عواطف از مملو اينامه( شوقي) گرفت، ارهکن کار از ساموئل هربرت سر که موقعي

 بين حسنه روابط سلسله در گردید محکمي حلقه آن از ايجمله هر که فرمودند ارسال و مرقوم

 محترم شخص آن حسنه نيات و عاليه هايمساعدت از نامه این در. کشور این حکومت و امر مرکز

 غوامض و مسائل با شدن مواجه مواقع در ایشان که مایندنمي گوشزد و فرمایندمي قدرداني اظهار

 و وقت هر در جهان بهائيان که گرفتندمي را شرافت و عدل جانب گاه همه بهائي دیانت به مربوط

 این جواب در( ساموئل) ایشان... کنندمي یاد قدرداني نهایت با دقيقه مالحظات این از مکان هر
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 تماس بهائيت با اینکه از نهایتبي کشور این زمامداري سال پنج مدت در»: که داشتند مرقوم نامه

 ممنون امور ادارة طرز به نسبت شانحسنه نيات و آنان نظر حسن از دائماً و مسرور داشتند

 13«.بودند

 

  ایران در غربي مؤسسات و بهائيان

 هايخانهسفارت انکارگزار عنوان به را بهائيان از توجهي قابل تعداد قاجاریه، متأخر دوران در

 نهادهاي از دیگر برخي و تلگراف کمپاني روسيه، استقراضي بانک انگليس، شاهي بانک اروپایي،

 و انگليس شاهي بانک اصلي مالکان که دهيم توضيح است الزم. شناسيممي ایران در فعال غربي

 هاساسون. بودند یهودي زرساالر سرشناس هايخاندان از برخي ایران در روسيه استقراضي بانک

 خاندان دو این. بودند استقراضي بانک اصلي مالکان هاپولياکوف و شاهي بانک اصلي مالکان

 یاکوب» داماد« گباي روبن» نمونه، براي. داشتند نزدیک رابطة یکدیگر با یهودي نامدار

 14.ساسون دیوید بنياد شرکاي از پدرش و بود« پولياکوف

 

 و است مفصل بسيار ایران در غربي هايدولت هايخانهسفارت  در هائيبها و هابابي عضویت سابقة

سفارت استخدام به که بودند بهائياني و بابيان نخستين از نوري خاندان خویشان و اعضا از برخي

 ميرزا ارشد برادر نوري، حسن ميرزا به باید ویژه به ميان این در. درآمدند فوق هايخانه

 مجيد ميرزا به نيز و بود روسيه سفارت منشي که کرد اشاره ازل، صبح یحيي ميرزا و بهاء حسينعلي

 ميرزا بعدها و یافت ادامه آهي خاندان در سنت این. بهاء حسينعلي ميرزا شوهرخواهر آهي، خان

 مجيد پدر آهي ابوالقاسم ميرزا. بود روسيه سفارت منشي نيز بهاء، خواهرزادة آهي، ابوالقاسم

 افندي عباس نمایندگان و باب خویشان) افنان خاندان اعضاي. است پهلوي راندو رجال از آهي،

 وکيل) 15افنان محمدتقي ميرزا حاجي و داشتند نزدیک رابطه روسيه سفارت با نيز( ایران در

 . بودند یزد و بمبئي در روسيه تجاري نمایندگان پسرانش و برادران و( الدوله

 

 روسيه سفارت متنفذ اعضاي از( افنان خاندان تجاري شرکاي زا و بهائي) شيرواني حيدرعلي آقا

 در روسيه دولت التجارة وکيل افنان محمدتقي ميرزا حاجي که بود او حمایت با و بود تهران در

 در روس استقراضي بانک خدمت وارد تهران، بهائيان اعاظم از ورقا، خان عزیزاهلل 16.شد بمبئي
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 : شد تهران

 

 واسطه یگانه او و نمود حاصل او به را احترام و محبت و اعتماد غایت( بانک درمقت رئيس گروبه،)»

 و خانه و گرفت قرار پرقدرت بانک آن با کشور متنفذین محترمين و امور اولياي و رجال فيمابين

 بر سوار غالباً و گردید فراهم مخصوص سرطویله و زیبا اسب با درشکه و شهر علياي قسمت در اثاثيه

 امور فتق و رتق پي بانک مخصوص اينشانه و هالباس با هيکل قوي سواران با و خود کهدرش آن

 . «بودند احترامش از ناچار هاالدوله بهمان و الملک فالن و گذشتمي

 

 منشي سپس و بود روسيه سفارت کارمند مدتي نيز خان، عزیزاهلل ميرزا برادر ورقا، خان اهللولي

 بانک مترجم( بهائي) االدب لسان ميرزا محمدمهدي شاهزاده 17.شد رانته در عثماني سفارت اوّل

( مازندران و گيالن مقتدر بهائي الملک ابتهاج پسر) ابتهاج ابوالحسن 19.بود تهران در شاهي

 حکومت مالي هايشخصيت مقتدرترین از یکي به بعدها او. بود انگليس شاهي بانک کارمند

 . کرد ذکر توانمي فراوان هاينمونه زمينه این در. شد بدل پهلوي محمدرضا

 

 هابابي حامي زننده گاه و آشکار شکلي به را ایران در اروپایي هايخانهسفارت قاجاریه دوران در

 ،(زاده شهيد خاندان نياي) معروف بهائي قوچاني، اکبرعلي شيخ نمونه، براي. یابيممي هابهائي و

 حاکم ـ الدولهآصف خان عبدالوهاب ميرزا دستور به جرم نای به و داشت ارتباط اروپایيان با

 این به نوشت ـ خراسان گمرکات رئيس ـ کاستن به اينامه زندان از او. شد زنداني ـ خراسان

 : مضمون

 شما، از اندگرفته سخت بستگانم و عيال و اهل بر و اندنموده قيام من ایذاي بر وطن ابناي چون»

 توانيدمي اگر که کنممي خواهش باشيد،مي ایران دولت خدمتگزار و هستيد طرفبي شخصي که

 فشار تحت مرا کسان الدولهشجاع سبب چه به که نمایيد تحقيق و کنيد جلوگيري قانوني مجراي از

 را خود فرزند و زن دست نيست فرماحکم چيزي مرج و هرج جز مملکت این در اگر و داده قرار

 18.«برم پناه هخارج دول از یکي به گرفته

 

 و اسکویي حيدرعلي ميرزا. است آذربایجان بهائيان شدن زنداني ماجراي دیگر، نمونة یک
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 رهایي فرانسه و روسيه هايکنسول مداخله با ولي شدند زنداني تبریز در مدتي بهائيان از گروهي

 رفته زندان به بانهش شخصاً  و« نمود تغير» تبریز، حاکم الدوله،شجاع به روسيه کنسول حتي. یافتند

 21.نمود پذیرایي و برد گريکنسول به خود شخصي درشکه با و کرد آزاد را بهائيان

 

 

 : هانوشتپي

 نام به هنوز و بود عثماني امپراتوري از بخشي و سوریه ایالت جزو زمان آن در فلسطين. 1

 . شدنمي خوانده فلسطين

 . 459ـ457 ص ایران، و اميرکبير. 2

 . 21 ص حبيب، خاطرات. 3

 . 238 ص همان،. 4

 . 74ـ68 صص توطئه، نظریة شهبازي،: به بنگرید. 5

 شایعه. دارد وجود خراساني آخوند فوت بودن غيرعادي بر دال ايبررسي قابل و متقن شواهد. 6

. داشتند را آخوند قتل قصد زماني بهائيان که دانيممي و داشت رواج نيز زمان همان در ایشان قتل

 رفتند عتبات به دیگر نفر یک و( بابلي) بارفروشي اسداهلل شيخ نام به بهائي فردي صبحي، وشتةن به

 خاطرات. )شدند« گرفتار و متهم مرحوم خراساني اهللآیت به نسبت سوءقصد جرم به» ولي

 (. 96 ص صبحي،

 . پ1ـ21 صص ،1811 اکتبر 31 ،1329 رمضان 29 ،15 ش ،19 س کلکته، المتين، حبل. 7

 امري، مطبوعات ملي مؤسسة تهران،. مودت نصراهلل ترجمه بدیع، قرن رباني، شوقي: به بنگرید. 9

. ميثاق دورة حوادث و عبدالبهاء حضرت حيات فيضي، محمدعلي ،281 ص ،3 ج بدیع، ؛122 ص

 . 258 ص بدیع، 129 امري، مطبوعات ملي مؤسسه تهران،

 شاه» عنوان با ساموئل هربرت سر از شوخي هب خود هاينامه از برخي در چرچيل وینستن. 8

 2111 از پس که بود یهودي اوّلين» ساموئل: آمده یهود دایرةالمعارف در. است برده نام« ساموئل

 شمار فلسطين بر ساموئل حکومت ساله پنج دوران در« .کرد حکومت اسرائيل سرزمين بر سال

 . رسيد رنف هزار 119 به نفر هزار 55 از سرزمين این یهودیان

11 .Knigth of the Order of the British Empitc. 
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11 .The Encyclopedia of Islam. vol. 1. p. 916 . 

 خارجه وزارت نماینده ،1989 سال در بمبئي در ایران سرکنسول الدوله موقر خان محمد علي. 12

 کودتاي از پس اندکي وي. بود 1815ـ1811 هايسال در بوشهر حاکم ،1811 سال در فارس در

 خویشان از یعني افنان، خاندان اعضاي از اینکه بر عالوه موقرالدوله. درگذشت 1288 اسفند سوم

 شيرازي، هادي ميرزا. داشت خویشي نيز افندي شوقي و افندي عباس با بود، باب، محمدعلي

 . بود موقرالدوله پسردایي شوقي، پدر و افندي عباس داماد

 ابوالقاسم ترجمه. همتابي موالي احوال ترجمه در یکتا گوهر(. ماکسول ،رباني) خانم روحيه. 13

  تهران،. فيضي

14 .Geolfiey Jones. Banking and Oil: The History of the British Bank of the 

Middle B   London. Cambridge University Press. 1987. p. 63 . 

 آبادعشق به سپس او. بود یزد در سال ساليان.( م1812ـ1931) افنان محمدتقي ميرزا حاجي. 15

 .درگذشت حيفا در. کرد االذکارمشرق احداث وقف را خود ثروت از بخشي و کوچيد

 . 431 ص ،1 ق ،9 ج الحق، ظهور تاریخ. 16

 . 486ـ481 صص همان،. 17

 .254 ص ،3 ج بهائي، شعراي تذکره. 19

 . 328ـ329 صص ،2 ج هدایت، مصابيح. 18

 .219ـ213 صص ،5 ج همان،. 21

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

 ( پایاني قسمت) آخرالزّمان اخبار به استراتژیک رویکرد:عنوان

  

. هستند بنديدسته قابل استراتژیک و گذارنشانه گونة دو به آخرالزمان روایات که گفتيم: اشاره

 جمع. 1: طلبدمي را ايویژه... و فرهنگي فکري، نيازهايپيش روایات، این به استراتژیک نگرش

. 3 ظهور، از تاریخي فلسفة درک. 2 سازي،زمينه با خداوند عيني و علمي تقدیر به اعتقاد بين

 . استنباطي و متدولوژیک نيازهاي
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 ريداو مقام براي کالمي ـ تفسيري چارچوبه. 2ـ 3

 

 جهت بنديجمع و آنها دالالت کشف. رسدمي آنها دربارة داوري به نوبت اخبار، گردآوري از پس

 اصول یک نيازمند نيز اینجا در. دهدمي تشکيل را داوري مرحلة ظهور، جامع مختصات استخراج

 آنها از برخي به که گردد اخذ سنت و قرآن محکمات از که هستيم تفسيري چارچوب و راهنما

 :شودمي شارها

 

 در ظهور از پس خصوص به آخرالزمان، اخبار در:  دنيا تا قيامت به ترنزدیک ظهور نشئه ـ الف

برمي هایيپدیده به... و قحطي بيدا،( زمين در رفتن فرو) خسف مثل مجرّبي هايپدیده کنار

 شدن طوالني, مغرب از خورشيد طلوع مثل( مجرّب غير) نيستند شده شناخته برایمان که خوریم

مي سوار ابرها بر, بيندمي مغرب در را خود برادر مشرق، در او، زمان در مؤمن فرد اینکه, روزها

 ... .و 1شوند

 

 خود خاص کالمي مبناي از ناگزیر تفسيري هر کرد؟ باید چه هاپدیده اینگونه داللت یافتن براي

 کنوني تکنولوژي تکامل از تمثيلي و مجازي تعابيري را بيانات این که است این اوّل رویکرد است

 همه که معنا بدین. است گرمعجزه رویکرد دیگر رویکرد! است شده تکامل ظهور عصر در که بدانيم

 اعجاز با لکن دارند مطابقي داللت همه. نمایدمي حضرت اعجاز به حمل را مجرّب غير هايپدیده

 .دهدمي رخ عادت خرق و

 

 نه و اندتکنولوژي یافته تکامل نه مجرّب، غير هايپدیده اینکه آن و است مطرح هم سومي رویکرد

 شود، عادت خرق اینکه جاي به یعني. است چنين ظهور نشئه عادت بلکه عادت، خرق و اعجاز

 .است رسيده کنوني دنياي نشئه از باالتري مرتبه به ظهور نشئه نواميس و عادت
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 :نمایيم توجهي تفسير سه این کالمي مباني به رویکرد این بيشتر توضيح از پيش

 یعني. است« انبيا شدة طي راه» مقالة در بازرگان مهندس دیدگاه همان اوّل تفسير کليدي مبناي

 ربطي اینها ساختندمي بسازند، را صنایع خواستندمي انبيا اگر. است انبيا شدة طي راه غرب، مسير

 امام لذا است، نيامده اینها آموزش براي یند اصالً ! ندارد دینيبي و دین و کفر و ایمان به

 که بازرگان منتقدان برخي اینکه عجب! کندمي استفاده پيشرفت همين از آمد که هم( ع)عصر

 فاسدش مبناي به اینکه بدون اند،کرده تفسير گونه همين روایات، این تفسير براي علمند اهل خود

 . باشند داشته توجه

 

 حقانيت اثبات براي فقط حداقلي اعجاز مقابل در) حداکثري عجازا دوم، تفسير محوري مبناي

 پر تا ظهور مراحل از یکهيچ او. است استثنا یک ادیان موعود  طریق بدین. باشدمي( خویش

 این! شودمي انجام اعجاز به همه و دهدنمي انجام معمولي تالش با را داد و عدل از زمين کردن

 اینکه. نيست هم دفاع قابل اصوالً استـ  استراتژي خلق در خصوص هب ـ فاسد توالي از غير تفسير

 دفاع قابل شتابندمي او یاري به فرشتگان یا نمایدمي استفاده معجزه از خود حقانيت اثبات در امام

 از اخص دليل، امّا است اعجاز توسعة در برداشت این مستند هم روایات همين قضا از و است

 بوده رسل و انبيا سایر براي غيبي امداد که گونه همان کنند،مي یاري ار او فرشتگان. مدعاست

 کندمي تبعيت خاص قانوني از نيز امداد(. نمایدمي توصيف را بدر در فرشتگان یاري قرآن) است

 امداد باشد، بيشتر شوندگان یاري خلوص و جهد و جدّ چه هر. است شوندگان یاري به مربوط که

 2.است مضاعف غيبي

 

 یارانش و حجت حضرت مضاعف تالش و جهد و جد به باز است بيشتر فرشتگان یاري ميزان اگر پس

 دوران از نيز معصومان خود حداکثري اعجاز نه نمایدمي حداکثري تالش اثبات این و گرددمي بر

 .اندگفته سخن تالش و کار در ظهور مشقت پر

 

 حاکم برطبيعت نواميس و قوانين از مرتبه مينه که گویدنمي رویکرد این سوم؛ رویکرد ماندمي

 از برتري مرتبة است معقتد بلکه رودمي پيش اعجاز با کار شده، خرق کرّات به آنها فقط و است

. نمایدمي ترنزدیک آن قوانين و قيامت به را ملک نشئة که شودمي حاکم آن بر طبيعت قوانين
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 ادلة هم و دارد فلسفي ادلة هم رویکرد این 3.است طباطبایي عالمه شریف بيان در سخن این ریشه

 در صعود قوس در تام تجرّد سمت به مُلک عالم, عرفاني مشارب و متعاليه حکمت اساس بر. نقلي

 از( راجعون إليه) است خویش مبدأ به دنيا رسيدن مرتبه قيامت، مرتبة و است تکامل و حرکت حال

 کهچنان نيست شده شناخته قبل مراتب براي که ودشمي مشاهده عالم در برتري فعليت رو این

 به مجرم شدن شناخته, جوارح شهادت مثل) نيست شده شناخته برایمان قيامت نشئه از آنچه

 حال. است قيامت نشئه« خصوصيت» بلکه باشدنمي اعجاز...( و جهنم و بهشت بودن زنده, سيمایش

 خدا روزهاي به را آنان اهلل؛ بأیّام فذکّرهم» آیه ذیل در. دارد را حقيقت آن از ايمرتبه نيز ظهور

 تعبير به. است قيامت و رجعت ظهور، روز اهلل، ایام دارد تصریح که است روایاتي 4«شو یادآور

 5.«واحدند حقيقت یک مراتب قيامت و رجعت ظهور،» طباطبائي عالمه بلند

 

 به رسيدن براي عالم. ما دنياي تا است ترنزدیک و ترشبيه قيامت به ظهور، نشئه خصوصيات یعني

 که است( ص)پيامبر سخن تفسير همين و است رجعت و ظهور مرتبة دو طيّ از ناگزیر قيامت مرتبه

 .افتد اتفاق ظهور تا گرداندمي طوالني را آن آنقدر خداوند باشد، باقي روز یک دنيا عمر از اگر

 

 ترسازگار هم دیگر روایات مجموعه با دارد نقلي و عقلي محکم مبناي اینکه بر عالوه رویکرد این

 .دهدمي جاي خود در هست دنبالش به دوم رویکرد را آنچه تمام که عالوه به است؛

 

 و« اسباب تکامل» نه است« انسان کمال» از حاصل مؤمن براي امکاناتي چنان رویکرد این اساس بر

 براي را امکانات وجود روایات،. ساندرمي را آن خالف هم روایت سياق البته که موجود تکنولوژي

 : کندمي ثابت مؤمنان

 

 در را برادرش حتماً است، مشرق در خود، که حالي در( ع)قائم( ظهور) زمان در مؤمن حقيقت، به

 ... .بيندمي مغرب

 زمين بيشتر صيرورت و فعليت. بود بالسویه مؤمن، و فاسق براي که بود شده متکامل تکنولوژي اگر

 مجاز نه اینها... و آن هايگنج و نبات اخراج, آن آباداني جلمه از و دارد را خود خاصّ رآثا نيز

  عادت خرق نه و است
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 گرفته نتيجه این گفتيم، سوم رویکرد دربارة آنچه از(: ع)بيتاهل اخبار عملي و علمي زبان ـ ب

 وقتي مثالً تا شوندمي هشناخت متداول معناي همين به عترت و قرآن غيبي اخبار همه که شودنمي

 اینجا! کنيم تطبيق... و الجثهعظيم چارپایي به را آن شمارد،مي دجال االغ براي عجيب اوصافي

 یکي عملي اخبار زبان با علمي، اخبار زبان اینکه آن و دارد وجود دیگر تفسيري مبناي یک نيز

 وقتي باید پس است بالسویه امروز و دیروز مکلًّّفان براي زیرا است عرفي عملي اخبار زبان. نيست

 زمان مخاطبان براي« صعيد», «کنيد تيمم پاک خاک بر پس 6طيّباً؛صعيداً  فتيمّموا»: فرمایدمي

 صدور زمان مخاطب عرفي فهم به باید نيز خطاب این متأخر مخاطبان. باشد شده شناخته صدور

 به عمل) محذور آن است واضح شد؟با چنين باید لزوماً  نيز علمي اخبار آیا ولي. نمایند رجوع

 غير زبان به نيست شده شناخته واقعيت آن صدور مخاطب براي چون بسا اي. ندارد را( تکليف

 بگویند، ميکروب از خواستندمي معصومان اگر مثالً. شود بيان کنایه و تشبيه قالب در و عرفي

. کنندمي استفاده شيطان مثل تعابيري از الجرم پس بشناسانند خود زمان مخاطب به آنرا چگونه

 آخرالزمان، اخبار تفسير در است، فرموده بيان االسرار کشف در( ره)خميني امام که تفکيک این

 .است فایده مفيد بسيار ظهور از پس هايپدیده خصوصبه

 این خوبي به الميزان تفسير مقدمة در طباطبایي عالمه: مصادیق نه حقایق براي اساسي وضع ـ ج

 بال نباید« هستند بال داراي فرشتگان» فرمایدمي قرآن وقتي. است فرموده تبيين را موضوع

 چون. نماید تبادر ذهن به فرشتگان تجرّد با ناسازگاري که شود تصور ذهن در آن مانند یا پرنده

« ترازو» کملة که طورهمان که معنا بدین. اندشده وضع حقایق براي بلکه مصادیق براي نه اسامي

 را سنجش کار همه امّا ندارند هم با شباهتي هيچ که رفته کار به متفاوتي مصادیق به قرون طيّ در

 که کند صدق قيامت عرصة در خاص خصوصياتي با آن از مجردي نوع بر تواندمي, دادندمي انجام

 شعور يدارا و مجرد موجودي بلکه نباشد معهود ترازوهاي از کدام هيچ شبيه امّا باشد« ميزان» باز

, «ميزان» که کرد حکم زود تواننمي پس. اوست کار کفر، و ایمان کيفيات سنجش که بوده

 و عرفي معناي همين که کرد حکم یا دارد مجازي و کنایي معناي قيامت در... و« بال»,«صراط»

 لپ بلکه! است شده کشيده بهشت تا جهنم روي هاپل این مثل پلي واقعاً یعني. دارد شده شناخته

 شناخته و عرفي معناي همين که کرد حکم تواننمي یا دارد مجازي و کنایي معناي نه امّا هست

 هست پل بلکه! است شده کشيده بهشت تا جهنم روي هاپل این مثل پلي واقعاً یعني. دارد را شده
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 .معهود مصادیق معناي به نه امّا

 

 :از عبارتند اخبار االیات کشف در تفسيري اصل سه

 موجود دنياي هاي پدیده با نباید را اندشده تصویر قيامتي هايپدیده شبيه که هایيدیدهپ. 1

 .است ترنزدیک نشئه بدان ظهور چون برد تأویل هابدان و شناخت

 نباید شده، گرفته آن از متفاوتي نتایج امّا شده بيان ما شدة شناخته واژگان با که را هایيپدیده. 2

 .داد قرار توجه مورد آنرا حقيقت باید بلکه نمود یلتأو معهود مصادیق به

 .شود گشایي رمز باید و است علمي اخبار شده، گفته رمز زبان به که را هایيپدیده. 3

  

 

 دالالت بنديطبقه براي نظامي. 3ـ3

(. فعل)پدیده از حاکمي یا( اسم) است ءشي از حاکي یا هستيم آن داللت کشف دنبال به آنچه

 :آخرالزمان هايپدیده شد، شارها چنانچه

 

 خسف و قحطي مثل( مجرب) اندشده تجربه یا ـ الف

 .شوندمي یابيداللت تفسيري اصول با که اندمجرب غير یا ـ ب

 

 :کرد تقسيم چنين ابتدایي بنديطبقه یک در توانمي نيز را اسامي

 : است بوده موجود صدور عصر در آنها متعلق ـ الف

 : موجودند هم ظهور عصر در. 1

 ... .و مقام و رکن کوفه، مثل: اوّل مصداق همان مطابق. 1ـ1

 ... و خراسان مثل: مصداق آن با غيرمطابق. 2ـ1

 

 ... .و صالح بن شعيب خراساني، سفياني، مثل: است نبوده موجود صدور عصر در آنها متعلق ـ ب

 در. باشد نصارا, روميان از منظور مثالً . دارد وجود تنزیلي مطابقي غير معناي احتمال برخي در ـ

 یکي صدور عصر در شرقي روم جغرافيایيمنطقه با معنا این همپوشاني است واضح صورت این
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 .نيست

 خراسان, خراسان مثالً مجازي و تنزیلي نه امّا دارد وجود مطابقي غير معناي احتمال برخي در ـ

 منطقه همان آیا کيانند؟ ترکان از ظورمن یا ظهور؟ عصر خراسان یا است( صدور عصر در) قدیم

 ؟… یا بود ترکان جایگاه عباسيان عهد در که کوچک

 

 است مطرح سئوال این 7...و, یماني, سفياني, خراساني مثل دارد عنواني داللت که برخي در ـ

 نعنوا ولي نيستند معروف عنوان بدین یا اند؟شده شناخته عنوان این به اینان ظهور، هنگام آیا که

 سفيانيمثالً  چيست؟ به صدق صحت که شودمي طرح سئوال این باز که دارد؟ صدق صحت برایشان

 !اوست؟ به متعلق تنزیالً  و ادعائاً یا باشد ابوسفيان خوني نژاد از باید حتماً

 

 با که است مطرح سئوال این نيز است مطرح( صالح بن شعيب مثل) شخصي نام که برخي در ـ

 از صالح بن شعيبمثالً  که خصوص به آن؟ ازاي به ما با یا است شده شناخته او براي ترکيب همين

 انبيا اسامي دانيممي که شودمي تقویت وقتي احتمال این شودمي معرفي نشين عرب غير ايمنطقه

 مثالً  است بوده دیگر گونه به اندداشته عربي غير زبان که گذشته ادیان در گذشته اولياي و

 هم ازایي به ما این احتمال آیا... هکذا و اندداشته نام شبير و شبر عبري در( ع)ينحس و( ع)حسن

 !دارد؟ وجود اینجا

 

 نمونه براي. نمایاندمي مشکل آن حلّ که دارد وجود روایات در تعارضاتي هم اسامي قسمت در ـ

, «معاویه», «مانعث», «عبداهلل» را او نام روایات: زد مثال توانمي را سفياني نام در اختالف

 8.اندبرشمرده پدرش براي را« عتبه», «هند», «عنبسه« »یزید» هاينام و 9گفته« عروه» و« حرب»

 نيز اینجا 11.رسدمي« معاویه بن یزید بن خالد» به گاه و« سفيان ابي بن عتبه» به او نسبت گاهي

 بدأ به اعتقاد دیگر الزمة. شود گشاگره تواندمي است، بداء به اعتقاد لوازم از که احتمال یک

 امام. است حتمي قضاي یک سفياني مقابلة اصل اینکه توضيح. است اشخاص در تغيير پذیرش

 : فرمود بارهاین در( ع)علي

 

 11.است سفياني هم آخر فتنه و است سفياني اوّل فتنه
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 غير عمر داراي هم سفياني مصداق باید یا دهد رخ بداء فرج، یا( عج) قائم ظهور اصل در وقتي امّا

 در اوّلي بر دليلي. نماید تغيير آن مصادیق و اشخاص, آن در بداء جریان با باید یا و باشد معمولي

 سندي، بررسي از پس رواین از. باشد دومي بر دليل تواندمي اسامي در اختالف امّا نيست دست

 .شود مسئله اصل به خدشه بموج اختالف این اینکه نه شودمي حل اینگونه ماندمي معتبر آنچه

 

 

 

 شده کشف مختصات بر مبتني هاياستراتژي. 4

 هااستراتژي بنديتقسيم. 1ـ4

 از ظهور دوران مختصات به توجه و سو یک از بالفعل و بالقوه امکانات به توجه با که هایياستراتژي

 :اندقسم دو شود،مي خلق دیگر سوي

 

 هستند؛ هم امروز زنيا پاسخگوي که هایياستراتژي ـ الف

 .نيست امروز تحققشان ظرف و نگرند فردا فقط که هایياستراتژيـ  ب

 

 براي باید که انجاميده بدین( یوحنا مکاشفات) مقدس کتاب از صهيوني قرائتي غرب جهان در

 رو، پيش دنياي از قرائت همين. شوند داده حکومت و سکونت اورشليم در یهود قوم مسيح، ظهور

( آرمگدون) نهایي نبرد چون دیگر سوي از. است شده اسرائيل حکومت تشکيل اتژياستر موجب

 به را اسرائيل,  اندکرده تفسير اتمي نبرد یک را( اشغالي فلسطين در واقع)« مجدون هر» منطقه در

 هايگویيپيش در که کشورهایي شدن ايهسته از و اندکرده تبدیل ايهسته ذراتخانه ترینبزرگ

 ممانعت شدت به بود، خواهند غربي تمدن مقابل تاریخ پایان در هاتمدن جنگ بر مبني تونهانتينگ

 چند آخرالزمان، دربارة ـ غلط یا صحيح از اعم ـ درک چند مثال، این در. آورندمي عمل به

 این مقابل در داردمي وا را ما هم آینده از اطالعي هيچ نداشتن. است داشته پي در کالم استراتژي

 یا قبل یهود اهل با ما مواجهة از روایات که حالي در باشيم، داشته را مناسب استراتژي ستراتژي،ا

 استراتژي اخذ موجب مسلح نيروهاي براي اگر غيبي خبر این 12.دهندمي خبر ما به ظهور، حين



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 تهيّأ هم و( اسرائيل تهدید مقابل در بازدارندگي قدرت نوعي) کندمي امروز نياز رفع هم شود فعال

 .فردا

 

 که است« تکنولوژي تکامل و تعویض» یا« فضا در زندگي» براي استراتژي اخذ مثل دوم قسم امّا

 در و نيست اجرا و تعميم قابل عمومي سطح در ولي شودمي انجام آن هايآزمایش و مطالعات

 .فرداست براي کار واقع

 

 همين یافتة تکامل, ظهور صنایع که مشدی نائل حقيقت این به آخرالزمان اخبار تفسير در اگر

 امروز ولو اسباب؛ تکامل نه است انسان تکامل حاصل که است عالم در نو طرحي و نيست تکنولوژي

 وجود تحقيق از ترارزش کم آن، دربارة تحقيق و مطالعه امّا هستيم صنایع این با زندگي به ناگزیر

 این. باشدنمي شود،مي آن مصرف هزینه و کرف همه این که فضا در سکوت امکانات و مریخ در آب

 و فکر عرصة در که هاگام همين شد، اشاره چنانچه. گرفت کم دست نباید را هاپژوهش و مطالعات

 آن به نسبت اشتياق و نياز ایجاد سپس و مخاطبان ذهني آمادگي موجب شودمي برداشته هنر

 .گرددمي آن پذیرش یا تحقق براي عمومي جنبش و خيزش و مقدمات سپس و غایت

 

 

 هااستراتژي خلق چارچوبة. 2ـ4

 امّا بالفعل و بالقوه موقعيت و امکانات از اطالع عالوه به آینده، در مربوطه مختصات از واضح درک

 وضع از گذار،نشانه اخبار در شده نصب هاينشانه و عالیم لحاظ کنار در مربوطه استراتژیک

 .هاستاستراتژي خلق چاردیواري شریعت، ابطضو آخر، در و مطلوب تا موجود

 

 اخبار از آن لوازم و ذاتيات کشف و( ع)عصر امام کریمه دولت تفسير: ساده نمونة یک با توضيح

 و جهت هم دولتي تحقق امکانات. دهدمي ما به را ظهور عصر سياست دنياي از نمایي آخرالزمان،

 و شيعي جامعه جمله از( مدرن دولت و ليبرال دموکراسي گيريجهت با نه) کریمه دولت با همسو

ده بين از. است واضح نيز راه این به مربوط هاينشانه. است داشته معاصر ایران که است آن مانند

قریه و آنها بين دادیم قرار و) سبا سورة 19 آیة ذیل( ع)صادق امام روایت به توانمي نشانه ها
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 مبارک هايقریه که کرد اشاره( …را آنها در سير کردیم رتقدی و را ظاهري هايقریه, مبارک هاي

 بين سير تقدیر خداوند که 13.کردند تأویل« فقها» به را ظاهري هايقریه و« بيت اهل دولت» به را

 پيدایش براي استراتژي این اخذ حال،. است نموده شيعيان براي مبارک قریة به رسيدن و آنها

 آن شرعي مضبوط, (ع)عصر امام کریمة دولت با راستاهم, فقها تزعام و والیت با شيعي هايدولت

 اختيار توانمي نه نمود؛ برپا دولتي چنان توانمي فقيه شرعي اختيارات حيطة در مثالً. است

 .نمایدمي تأمين را راستایي هم, اختيارات آن از کاستن نه و داد او به معصوم

 

 اصل مثال، در مناقشه که است این جهت است شده واضح دادنش رخ علت به که مثال این آوردن

 نظام هايدولت اگر. دارد جدي توجه جاي نيز مثال همين رسدمي نظر به گرچه نکند گم را بحث

 به بعد و یافته آن از درست درکي ابتدا و کنند تعریف کریمه دولت با همراستا را خود اسالمي

 لوایح و هاطرح, هاگذاريسياست, هاانداز چشم در دهند قرار خود استراتژي را رفتن آن سمت

 در, جاهلي و« دنائت دولت» خصوصيت جمله از مثال براي. دهدمي رخ تريکيفي تغييرات

 ال و حيلةً یستطيعون ال»  که است کسي قرآن در مستضعف و است اسالم اهل بودن استضعاف

 خود دیني رفتار و عقاید با جاري غلط مناسبات بين حائلي تواندنمي یعني. باشد« سبيالً یهتدون

 و اخالق و گيردمي خرافه و شبهه را عقایدش کند،مي نفوذ او به هاجهالت لذا نماید، برقرار

 و مسلمان« کرامت دولت» در مقابل در. شناسدنمي هم فراري راه و چاره فسق؛ و فساد را رفتارش

 و فسق مقابل در شودمي ناپذیر نفوذ او اسالم يیعن« أهله و اإلسالم تعزّبها» شوندمي عزیز دینش

 النّفاق بها تذلّ »: برد خویش اصالح به دست درون از است ناگزیر منافق و شودمي بردارخلل نفاق،

 براي کالن استراتژي خلق قدرت کریمه دولت لوازم از مجمل هنوز و کوچک تابلوي این« أهله و

هم آیا و نيست؟ استضعاف در جوان عفت و حيا ي،اسالم جامعه در دینداري و مسلماني عزت

 مسئلة هاده و ارتباط و پوشش نحوه اجتماعي، مناسبات که ندارد اقتضا کریمه دولت با داستاني

 !شود؟ آسان و تسهيل دینداري و افتد استضفاف در ایمان جاي به فسق که شود بنا طوري دیگر

 

 کند برخورد هم انقطاع و فترت به ولو ظهور، براي هایياستراتژي چنيناین اینکه پایاني نکته

 والیت از آسانتر و محدودتر والیتي که ـ فقها والیت تمرین مثال براي. دارد را خود کارکرد

 چنانچه: شودمي او تاریخي تربيت موجب و ماندمي شيعه تاریخي حافظه در ـ است معصوم
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 غيبت شروع و عسکریين سخت دوران در شيعه شد منجر کودکي در( ع)جواد امام امامت پذیرش

 و شد راضي او غيبت به و پذیرفت را نادیده و کودک امام. نشود پراکندگي و سردرگمي دچار

 امام و( ع)صادق امام از پس که حالي در شد، کاسته هاسازي فرقه و ها تفرق از اینکه جالب

: فرمود که است( ع)کاظم امام یشفرما همان از استفاده این. است بوده سازي فرقه اوج( ع)کاظم

 14.«است شده تربيت آرزو و انتظار با سال دویست طول در شيعه»
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  هارسانه جادوي:عنوان

  

 زنِدروغ این ،«دجال» دربارة اسالمي روایات در شده ذکر مالحظات و مشخصات از ايپاره اگر

 و شکل با را... و تلویزیون و سينما از اعم مدرن« رسانة» شدمي نبود، آخرالزماني فریبندة فریبکارِ

 دراز سویش به اشاره انگشت و برشمرد دجال مصداق عنوان به حاضر عصر در کردة بروز شمایل

 .کرد

 

 و مقوم و محصول حاصل، که مدرن، رسانة از دليساده با بخواهد کسي که گذشته آن زمان دیگر

 اسبابي را آن و کند یاد مظروف هرگونه فاقد ظرفي عنوان به است صفت دجال غربِ تاریخ الزمة

 اقتضائات از معني، و ذکر عالم از غفلت معني به سرگرمي هرچند. بشناسد سرگرمي و تفنن براي

. است نشسته تجربه به را فروپاشي و بحران امروزه که همان. است غربي اخير چهارصدسالة تاریخ

 عنوان که نيست سبببي. است گرفته خود به« قدرت» وجهة رسانه دوران، این در روي، هربه

 فاقد رسانه در نهفته نيروي انفجار و قدرت این. اندداده ما عصر به را« اطالعات انفجار عصر»

 . است گرفته وام دیگر جایي از را خود قدرت و است رحماني حيثيت

 

 و هاخانه زوایاي همة در نفوذ تا آن گسترة تأثير و قدرت این با جمعي و فردي امارة نفس همنوایي

 . جاستهمين از نيز پستوها

 منشأ هرچه ورنه، گيردمي نشأت جاهمين از هم مرز و حدبي افشاگري و دريپرده هتاکي،

 . دارد هم ستاریت الجرم باشد داشته رحماني

 

 آن انزواي الجرم، ها،تمدن و هافرهنگ عموم مقدرات و مقدورات بر غربي تمدن و فرهنگ غلبة

 وقت در تمدن آن دنياوي ذات. داشت پي در را آنها شدن سکوالریزه حتي و تحالهاس ها،فرهنگ

یکسویه فرهنگي، سازيیکسان و انجاميد هاتمدن سایر نمودن سکوالریزه و شدن دنياوي به غلبة

 . شد سبب را انسان بر تکنيک والیت و امامت عمومي، افقيهم عوالم، در اشتراک نگري،
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 و حاضر عصر انسان حيات هايالیه تمامي در آن حضور و هارسانه غلبة از وجه این مشاهدة

 و نویسنده« تافلر الوین» امثال مرداني تا بوده باعث آن جمعي و فردي حيات عناصر همة وابستگي

 .کند یاد الکترونيک انقالب عصر عنوان به عصر این از سوم موج کتاب در امریکایي پردازنظریه

 

 عصر این در هارسانه کههمان خيزد،برمي« فرهنگ شدن جهاني» از« ادياقتص سازيجهاني»

 و شيطاني شتابي عصر، این در هارسانه. شناسندمي مسئول برابرش در را خود و آنند دارعهده

 و نفس امارگي در که حدبي کثرتي. است رسيده انفجار مرز به و یافته حدبي سراسيمگي و عجله

 . رسدمي وحدت و نگيیگا به شيطاني تمناي

 فکر و ذکر بدون وحدت ظهور و ابليس اتفاق ها،رسانه غلبة از حاصله یگانگي و همسویي همگرایي،

 . است شده سبب را غفلت از آکنده و

 

 و( است رباني و رحماني وحدت از دوري و تکثر موجد خود که) فریبنده دجال ميان تشابه بيان

 . بود جا همين از دارد، را« قدرت» غلبة و رتکث خود با و خود در که« رسانه»

 

 حضور و عمل ميدان و نفوذ قدرت. نيست« هارسانه فتنة» از تربزرگ آخرالزمان در ايفتنه هيچ

 قبل هايسال در انسان حيات از عصر آخرین گيرهمه بالي به را آن یکم، و بيست قرن جادوي این

 . است ساخته مبدل ظهور از

 

 سلطه هايپایه تحکيم براي رسانه از( یهودي زرساالران و قدرت صاحبان) شيطان ياوليا استفادة

 . است ها«رسانه» شئونات دیگر از مستضعفان ساختن منفعل و

 

 : جویندمي بهره زیر موارد براي هارسانه از اجتماعي و نظامي سياسي، مناسبات تمامي در آنها

 

 (معارضين و اقوام همه ختنسا منفعل) بازدارندگي استراتژي اعمال. 1

  عمل از قبل شرایط سنجش. 2

  نظامي هاياستراتژي تحقق براي سازيزمينه. 3
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  غرب ساکنان دیدةآسيب و خوردهشکست روحية جبران. 4

 قدرت و ثروت اليگارشي برابر در آنان ساختن منفعل و مستضعفان و مؤمنان تمسخر و تحقير. 5

  تاریخي حقایق تحریف. 6

 

 اعالم و هانتينگتون گویيپيش حسب) اسالمي تمدن و شرق غلبة از هراس و ترس که عصر این در

 و شده عمل وارد مسلمانان ساختن منفعل و مغلوب براي هارسانه گسترده، دامن( هاتمدن جنگ

 : اندگسترده دام زیر مقاصد براي

 

 ایرانيان و مسلمانان اسالم، از نفرت ایجاد. 1

  اسالمي شرق به گسترده حملة براي وجاهت و مشروعيت کسب. 2

 مسلمان مذهبي فرق ميان پيش از بيش نفاق و رخنه ایجاد. 3

 ( دوم صليبي جنگ) بزرگ درگيري براي سازيزمينه. 4

 

 هايسال اولين از که دهدمي نشان غربي،( هافيلم) بصري و سمعي آثار هاينمونه و مستندات

 جزء« اسالمي شرق و اسالم ویژهبه و معنویت معني،» با مقابله و ضهمعار سينما، و دوربين اختراع

 مصادیق توانمي آثار این تمامي در کهچنان. است بوده غربي ايرسانه محصوالت الینفک

 . نمود معرفي و شناسایي را« تهدید و تحریف تحقير، تمسخر،»

 

 هراس به متعلق غربي، تمدن و بغر عليه« تهدید» عنوان به اسالمي هاينهضت و« اسالم» معرفي

 چون مرداني گویيپيش و بينيپيش حسب که است رویارویي آخرین از غرب آخرین

 تاریخ. انجامدمي جهان کل بر حق دولت ظهور و اسالم غلبة به خودشان ميان از نوسترآداموس

 و غربي امارة نفس والیت تاریخ به و شده آغاز کامل انسان الهي والیت و خدا نام به که جدیدي

 . بخشدمي خاتمه ابليس

 

 دربارة اسالمي کشورهاي هايرسانه در ثروت و امضاء صاحبان شناخت و درک ضعف متأسفانه،

 شناسایي و درک از آنان ناتواني و سو یک از بریممي سر به آن در که ايویژه تاریخي شرایط



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 از تا شده موجب ابزار این کارگيري به در ناتواني باالخره و امروز جهان در هارسانه جایگاه

 که روست همين از. شود استفاده سياسي هايبازي و تفنن و سرگرمي اسباب عنوان به« هارسانه»

مي مسلمان کالن و خرد جمعيت خورد به راحتي به را غربي ايرسانه محصوالت پروابي آنان

 . ندارند باکي هيچ عمل این از و دهند

 

 : پرسيد بتوان شاید

 در زمين ساکنان که موقعيتي و تاریخي شرایط از تعریفي چه عمومي هايرسانه گردانندگان. 1

  دارند؟ کنندمي سير آن

 

  دارند؟ کنندمي یاد آن از رسانه عنوان با که آنچه از تعریفي چه آنان. 2

 

  افزایند؟مي هاقالب تنوع و هافعاليت گسترة و حجم بر حکمت، و مصلحت کدام بر مبتني. 3

 

  دارند؟ خود مسئوليت حوزة و جایگاه از تعریفي چه موجود تاریخي شرایط و موقعيت در. 4

 

  قائلند؟ خود براي مبين امام خداوند، حيّ حجّت برابر در تکليفي چه. 5

 

 هايسال و غيبت عصر در آمادگي براي و دارند« سازانزمينه» و« سازيزمينه» از تعریفي چه. 6

  دارند؟ پيشنهادي چه ظهور از قبل بالي و پرفتنه

 

 با منطبق هارسانه روزيشبانه هايبرنامه و آثار صورت در مندرج و موجود مضامين و محتوا آیا. 7

  هست؟ گذار حال در انسان موقعيت ،نيازمندي خاستگاه،

 

  نمایند؟مي پراکنده و احوال آشفته گيج، چنيناین چرا. 9

 

 . هارسانه کنترل و کارگيريبه مدیریت، کهچنان نيست؛ ساده اهسؤال این به پاسخ
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 دربارة. است زدن گام از بهتر ایستادن و دویدن از بهتر رفتن آهسته تردید، دوراهة سر بر شکبي

 صورت باره این در جدي نقادي دهه، سه گذشت رغمعلي خودمان، کشور در فعال هايرسانه

 طرفةالعيني در هارسانه صاحبان. نيست آنها ميان در نيز پرسش لتحم و تاب کهچنان است نگرفته

 از پاي و بشناسد را خود حدّ تا شکنندمي فرقش بر را قلم کشند،مي اتهام چارميخ به را نوابي منتقد

 هر به اگر و بریمنمي سربه کران و کوران شهر در که دانست باید صورت، هر به. نکند دراز گليم

 رُخمان به دور چندان نه ايآینده در نياورند، رویمان به کنيممي که را آنچه دليل هر به و صورت

 اعلم واهلل. کشيد خواهند

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  صهيونيسم اهداف با آن ارتباط و غرب سينماي:عنوان

  

 آمریکا در چرا که کرد بررسي« کلمباین براي بوليگ» نام به فيلمي در مور، کلمای پيش سال چند

 این به نهایت در او! کشورها همه از بيشتر یعني شود؛مي انجام گلوله با قتل هزار یازده سال، در

. پراکنندمي آمریکا جامعة در هارسانه که است ترسي حاصل بار، فاجعه وضع این که رسيد نتيجه

مي حاکم تروریسم کنند،مي حمله آفات آید،مي سيل زودي به که کنندمي القا هارسانه رد مرتب

 .نمایانندمي سياه را جهان ترسانند،مي را هاآدم شدت به هافيلم. شود

 

 

 

 

 

  سينما منتقد و پژوهشگر مستغاثي، سعيد آقاي با وگوگفت
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 : اشاره

 حال در ایشان. است سينما حوزة در نامصاحب نظرصاحب و پژوهشگر مستغاثي، سعيد آقاي جناب

 . دارند عهده به را سينما خانة دبيري و سينمایي منتقدان انجمن مسئوليت حاضر،

 

 

 گرفته قرار غرب قدرت سران و صهيونيسم هايآموزه مسير در چگونه و اندازه چه تا غرب سينماي

 است؟

 انجمن که دهدمي توضيح و کندمي حبتص مقدس جام حقيقت دربارة ،«داوینچي رمز» فيلم

مي نگراني ابراز فيلم قهرمانان از یکي. است داشته نگاه مخفي هاسال را حقيقت این فراماسونري،

 اعم مختلف هنرهاي در هاسال ما نه،»: گویدمي سپس و برود یاد از حقيقت این است ممکن که کند

 ذهن در آنکه براي. ایمداشته نگاه را حقيقت این هایمان،فيلم و نویسي نامهنمایش موسيقي، از

 ایمآورده کودکانه برنامة و کارتون هزاران در را آنها شود، حک کودکي از مطالب این کودکان

 .(شوندنمي متوجه زیاد مستقيم غير اشارات دليل به دنيا مردم البته که)

 

مي ما هايبچه و آیندمي شما و من هايخانه به انيميشن صورت به شانمخفي هايآموزه اکنون

 پنهاننيمه مضامين با همراه هابرنامه این اینکه از غافل است، کارتون یک تنها گویيممي بعد و بينيد

 اندساخته« ماداگاسکار» نام به انيميشني نمونه براي. هستند فراماسونري و کاباليستي صهيونيستي،

 چهار که است چنين داستان. است شده پخش هم زیونتلوی از و شده دوبله فارسي به قضا از که

 به گریز هافيلم در.گریزندمي طبيعت دامن به و کنندمي فرار نيویورک وحش باغ از مختلف حيوان

 خودشان طبيعت به تا روندمي جنگل به اینها. شودمي معني هویت و خویشتن به بازگشت طبيعت،

 را همدیگر و شوندمي وحشي جنگل در حيوانات این دامها در. بيابند را خودشان هویت و برگردند

 از برگردي، خودت هویت و طبيعت به تو اگر که گویدمي مستقيم غير طور به فيلم این! خوردندمي

مي محتوم نتيجة این به حيوان تا چهار این سپس. شويمي وحشي روي، بيرون نيویورک وحشباغ

باغ نظارت تحت باشيم، وحشباغ این در باید ما گویندمي و برگردند وحشباغ به باید که رسند

 هنري آثار در و خواهندمي گونهاین را جهان آمریکا، و هاليوود قدرتمند سران یعني بانان؛وحش
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 براي باید و باشد باید گونههمين واقعاً  پرسدمي وشما من بچة وقت آن. کنندمي القا گونهاین هم

 .آیدمي هایشانفيلم در که است چيزهایي این دقيقاً! کنيم يزندگ وحشباغ در هميشه

 

 

 

 تنفر جادوگري، بودن منفي آیا است؛ کرده پيدا رواج جادوگري هفتاد دهه از شما بنابرگفتة

 کرد؟نمي ایجاد عمومي

 

 

 شد،مي ساخته موقع آن که هایيفيلم در.است بوده منفي نگاه جادوگري به عرفي نگاه معموالً

 نبوده، عمومي تنفر برانگيختن باعث نتيجه در شود داده نشان مرسوم عرف همان که شدمي تالش

 خوب را جادوگران اینکه براي ولي است بوده یهودیان و مسيحيان عموم کار خرافات ترویج بلکه

 یا« پریان شاه» دختر ،«اُز شهر جادوگر» نمونه براي. ساختندمي هایيفيلم سريیک. کنند معرفي

 مشخص. بود صهيونيستي ايکمپاني که ساخت سلزنيک کمپاني را« اُز شهر جادوگر» دیگر؛ زهايچي

 .کردند را کار این خودشان هايآموزه اساس بر آنها که است

 

. است صهيونيستي مشخصاً هم این و است جدید باشد، جادویسم دربارة که هایيفيلم ساخت سيل

. است ساخته بود، صهيونيستي و یهودي ابتدا از که وارنر انبرادر شرکت را« پاترهري» فيلم همين

« بغداد دزد چهل و بابا علي» فيلم مانند دادند؛مي نسبت شرق به این از پيش را جادوگري حتي

 معرفي شرقي بودند منفي مردم بين که را محتواهایي کردندمي تالش زیرکانه خيلي یعني ؛...و

 در کربال از شيطنت و شرارت که« گيرجن» فيلم مانند است فتهگر نشأت شرق از بگویند یا کنند،

 مسلمين ها،شرقي کردن بدنام نوعي به تا کندمي حلول دخترکي جسم در و رودمي غرب به عراق

 که سازندمي را غربي آخرالزماني جادوي و کرده فرق داستان امروزه ولي. شود ختم شيعيان و

 .ودشمي مسلط جهان همة بر نهایت در
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 ولي هستند هم کنار در بعضاً و هستند توجه مورد غرب سينماي در بيشتر بودیسم و کاباليسم چرا

 است؟ بوده توجه مورد کمتر هندویيسم

 

 مختلف هايرسانه بر دنيا در اکنون که فراماسونري هايفرقه همان یا کاالبا که آیدمي نظرم به

 باشند، اهدافشان راستاي در نظرشان به که امروز و گذشته هايفرقه آن همة از هستند، حاکم

 و تقریرات با البته. کنندمي استفاده هم ماورایي مفاهيم و معناگرایي از حتي. کنندمي استفاده

 همه از باید صهيون، حکماي هايپروتکل طبق و هاآموزه طبق. باشد خودشان نفع به که تحریفاتي

 خدمت به اش،سابقه همة با را بودیسم شاهدیم که است این. کنند استفاده خود دنياي نفع به چيز

 نظر مورد سکوالریسم با و ندارد سياسي فلسفة و معاد خدا، بودیسم اینکه بر عالوه اند،گرفته خود

 آنچه. نيست محتوابي کامالً  و دارد شرایعي و احکام هندویيسم باالخره ولي است سازگارتر آنها

 در مقدار یک اصطالح به که هايشخصيّت آن یا کندمي پيدا منافات شانهايآموزه با مقدار یک

 لحاظ از بيشتر که آنهایي. دهندمي قرار توجه مورد کمتر را کنندمي ایجاد مانع هایشانآموزه

 شخصيّتي. گيرندمي قرار غربي هايرسانه توجه کانون در هستند، همراه آنها  با فکري و سياسي

 و او چون. دهندمي جایزه او به و کنندمي علم جاهمه را ـ تبت بودایيان رهبر ـ ماال داالیي مانند

 .هستند همراه غرب با هایشآموزه

 

 

 چيست؟ صهيونيسم و کاباليسم دهندةنشان و نمادین عناصر

. دارند هم دیگري اشتراکات تصوف، و عرفان مختلف مکاتب بين مشترک عرفاني نمادهاي بر عالوه

 بسيار آنها آخرالزمان. است مهم آنها براي خيلي که است منجي و آرماگدون مسئلة ونهنم براي

 .است مطرح وفور به هایشانفيلم در اینها است، شاخص

 

 تهدید را دنيا و آیدمي که مسيحي ضدّ یا هيوال شيطان، آن است؛« کرایستآنتي» مسئلة همچنين

 بين دجال با یهودیّت و مسيحيّت نظر از دجال هالبت. گویندمي هم دجال آن به گاهي. کندمي

 .دارد فرق خيلي مسلمانان،
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 آنقدر چرا و هستند ترسناک و وحشتناک هايفيلم کنوني، دوران هايفيلم از بسياري چرا اینکه

 یا مسيح ضدّ ظهور خطر خواهندمي که است همين دقيقاً دهند،مي نشان سياه و وحشتناک را جهان

 که هایيفيلم در. است بشر همة بخشنجات ما منجي تنها که بگویند و کنند گوشزد شرب به را شيطان

 هميشه. ایمبوده شاهد را زیادي آورهراس و ترسناک هايفيلم است، کرده توليد غرب دهه چند در

 هايحالت یک با و ميرندمي که آنها. هازامبي نمونه براي کند؛مي تهدید را جایي خطري یک

 یا هاسوسک و زنبورها یا کند،مي زامبي را همه که ویروسي شوند،مي زامبي به تبدیل کيوحشتنا

 که ايزلزله یا سيل یا آتشفشان و آتش یا کندمي حمله هاآبادي و بشر افراد به که بزرگي حشرات

ریستترو و هافضایي ها،بيگانه یا کندمي تهدید را همه که فراگيري هايبيماري یا آمد، خواهد

 .فهمندنمي هيچ که هایي

 

 سياه را دنيا و خودشان جامعة هايآدم ترسانند؛مي چيزي یک از را هاآدم غرب هايرسانه هميشه

 زنجير یک در را خود ناگهان و شويمي بيدار صبح که دهندمي نشان نمونه براي. دهندمي نشان

 ترس هميشه. شد خواهي ور روبه هاجهشکن بدترین با نکني خالص آن از را خودت اگر که بينيمي

 . هستي وحشت دچار باشي، هم خانه در اگر که ايگونه به کنندمي القا شما به را

 

 بوليگ» نام به فيلمي در مور، مایکل نام به آمریکایي کارگردانان و محقّقان از یکي پيش سال چند

 شود؛مي انجام گلوله با قتل زاره یازده سال، در آمریکا در چرا که کرد بررسي« کلمباین براي

 آمریکا بارخشونت سابقه دليل به شاید که داد ارائه اينظریه ابتدا! کشورها همه از بيشتر یعني

 سابقه این دنيا کشورهاي از خيلي در. نيست چنين! نه که رسيد نتيجه این به و کرد تحقيق. باشد

 اسلحة که است این هاآمریکایي زیاد  تخشون دليل که داد ارائه را بعدي نظریه. است بيشتر

 این که رسيد نتيجه این به نهایت در. است بيشتر کانادا در! نه دید است؛ آنان اختيار در بيشتري

 هارسانه در مرتب. پراکنندمي آمریکا جامعة در هارسانه که است ترسي حاصل بار، فاجعه وضع

 به هافيلم. شودمي حاکم تروریسم کنند،مي لهحم آفات آید،مي سيل زودي به که کنندمي القا

 حاکم جهان این در وحشتي انگار هميشه. نمایانندمي سياه را جهان ترسانند،مي را هاآدم شدت

رسانه تبليغات تداوم در. بياید خواهدمي شيطان بگيرند، را جهان این خواهندمي ارواحي است،

 عليه بجنگيم، سياه جهان این و شيطان عليه توانيممي که هستيم ما گویندمي شان،سينمایي و اي
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 این توانندمي که هستند آمریکایي هايآبي چشم این ماست، دستگاه این. ايزنجيره هايقاتل این

 را آنها آنها، هايخانه در و برویم باید کنيم، سرکوب را شروران اینکه براي هم ما. بکنند را کار

 دهندهنشان عناصر این. کنندمي توجيه هم را خود پرخرج هايرکشيلشک نحو بدین. کنيم سرکوب

 و هاکاباليست مشخص طور به که سينماست و رسانه سرمایه، امروز سردمداران فکر طرز

 .هستند هاصهيونيست

 

 

 داشته هایيبرنامه چه ایران سينماي دارد، هایيفعاليت چنين غرب سينماي که شرایطي چنين در

 داشت؟ خواهد آینده در یا

 سينماي عوامل این با آینده در کنمنمي هم فکر و نداشته ايبرنامه هيچ ایران سينماي واقع به

 سينماي که ساختاري به را شما ولي است بدبينانه این بفرمایيد شاید. دهد انجام مهمي کار موجود،

 ساختار به گرددبرمي باشيد، داشته اميد چيزي یا کسي به اگر شما ببينيد. دهممي توجه دارد ایران

 بچه این گویيدمي آنگاه. بينيدمي او در خاصي نبوغ که دارید فرزندي کنيد فرض نمونه براي. آن

 دارند که آنهایي متأسفانه موجود، سينماي این در. شودمي چيزي یک آینده در کند، تالش اگر

 یعني دارند، اختيار در را کليدي نبض که آنهایي کمدست دارند، را ساختارش و کنندمي اداره

 صحبت سازهافيلم درباره. ندارند را هاایده این مشخص، طور به کنندگان توليد و کنندگانتهيه

 کنندگان، تهيه مشخص طور به ولي هستند متعهدي و خالق هايآدم کارگردانان، برخي. کنمنمي

 یا است، کاباليستي است، صهيونيستي فکرت یا سمبل مضمون، این که کنندنمي فکر مسئله این دربارة

 سرگرم فيلمي که است همين فکرشان تنها. نيستند کارهاین معروف قول به. است آخرالزماني

 خيلي تحول یک اینکه مگر شود،نمي گرم آبي سينما این از نهایت در. بسازند پسندوگيشه کننده

 .بياید وجود به آن در خاصي

 

 و غرب جهان که شودنمي احساس این. شودنمي فهميده جامعه در اتتفکر این تأثير متأسفانه

 و وگوگفت توانيممي کنيممي فکر همه. اندکرده آغاز ما عليه را هافعاليت این هاصهيونيست

 هم با هاآرمان اصالً. باشد وگویيگفت تواندنمي اصالً نيست، کار در ايمصالحه! نه. کنيم مصالحه

 طور چه. خوانندمي شياطين، رئيس و مسيح ضد(  باهلل نعوذ) را ما زمان امام هاآن. است متفاوت
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 اندناميده شرارت محور و شر نيروي شيطان، را اجدادمان و ما آنها! کنيم مصالحه آنها با توانيممي

 مشغول هااوانجليست مرام تبليغ به تلویزیوني کانال 121 تنها. اندداده نشان هایشانفيلم در و

 این تبليغ آن عدد 711 یا 611 حدود شود،مي ساخته آمریکا در فيلم هزار حدود سال، در. هستند

 .هاستاسطوره و هاآرمان

 

 شده، انجام که کمي کار مقدار همين آیا است؟ کرده چه ما سينماي و صداوسيما ایم؟کرده چه ما

درمي خود تسخير به را دنيا مايسين هزار هيجده« ماتریکس» مانند فيلمي وقتي است؟ بوده کافي

 چه ما اينسخه هزار سه یا دو هايکتاب تيراژ برد دارد، دالر ميليارد نيم و دو باالي فروشي و آورد

 باشد؟ تواندمي اندازه

 

 چه. ایمساخته( عج)زمان امام مظاهر از یکي درباره فيلمي چه سال وهشتبيست این طول در

 باور داریم؟ آخرالزماني سينماي ما اصالً  است؟ دیده را ما آخرالزماني یا دیني سينماي دنيا اندازه

 راه خون بياید زمان امام اگر گویندمي! ترسندمي زمان امام ظهور از ما هايبچه از خيلي کنيد

مي( عج)زمان امام از بعدي هاينسل که نشده کار ما هنري جامعه این در آنقدر! اندازدمي

 آثار چون است، محبت و خوبي مهرباني، مظهر( ع)مسيح! ترسندنمي آنها مسيح از ولي ترسند،

 است شده پخش تلویریون حتي و هاماهواره ها،کلوپویدیو در مسيحي قدیسان و مسيح از بسياري

 .ایمنساخته( عج)عصر امام دربارة فيلم یک متأسفانه ولي

 

 

 دانيد؟مي چه در آن رویدادهاي و آخرالزمان دربارة را ایران سينماي کاريکم این دليل

 امام دارد، وجود احادیث در که چيزي آن به بنا باید کنممي فکر یعني است؛ خوبي پرسش واقعاً

 امام. شوند بررسي ایشان یاران خصوصيّات و ظهور هايزمينه سپس شود، شناسانده اوّل( ع)زمان

 گویيممي که بعد و گيرندمي جشني ردمم و هاجوان. شناسندمي شعبان نيمه در تنها را( ع)زمان

 قضيه دهدمي نشان این! است نرسيده وقتش هنوز حاال شودمي گفته کنند،مي ظهور( ع)زمان امام

 ولي ایمگرفته شوخي را چيز همه. افتدمي عقب ظهور که است دالیل همين به. ایمنگرفته جدي را

 جدیت این. کنندمي برخورد جدي خيلي دست این از مسائلي با هاصهيونيست غرب، در طرف، آن
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 ساحت و خدا قدرت این حقير نظر به. دریافت شانفرهنگي هايبرنامه و هافيلم از توانمي را

 .است داشته نگاه را مملکت این که است( ع)زمان امام مقدس

 

 بود، هشد مطرح ملي رسانة در مدتي که ايبرنامه دربارة را شما نظر خواهممي ميان این در

 !«ماوراء سينما» بپرسم؛

 پرتالشي مدیران البته تلویزیون. است تلویزیون هايسياست عرصة همان در هم« سينماماوراء»

 براي ايبرنامه ولي. شاءاهللان است خوب هانيت و قصدها هستند، آن در خوبي هايآدم دارد،

. ندارد وجود متأسفانه دید، این با غربي هايفيلم ارزیابي و اسالمي شناسيآرمان و شناسيدشمن

 حدود هم کریم قرآن. هستند هاآرماگدوني و هایشانبرنامه و هاصهيونيست همين ما اصلي دشمن

 .دارد آنان تاریخ و اسالم با یهود دشمني هايشيوه درباره آیه هزار

 

 دیدگاهي چنين فانهمتأس. کنندمي تبليغ شيعه عليه مرتب کنيد، نگاه را غربي هايکانال وقتي شما

 .است شناسانهدشمن دقيق نگاه منهاي آنها هايفيلم به  ما نگاه. نيست ما تلوزیون و سينما در

 

 شده محدود باشند، مادي غير تنها و بياورند طرف آن از که فيلم سريیک به هم سينماماوراء برنامه

 حاال. است کافي باشد، شتهدا توجه مادیات از غير دیگري جاي به فيلمي که همين یعني است؛

 مهم پرستي،شيطان یا است کاباليسم است، بودیسم است، جادویسم بودن، غيرمادي این اینکه

 فيلم چند در. است قوي شاهدي ادعا این بر است، داده نشان ماوراء سينما که آثاري نمونه. نيست

 دليل به متأسفانه هم منتقدین بيشتر و است شده ارائه وارالیيک تفکرات برنامه همين در شده پخش

 محتواي به باید بود، بلد را سينمایي ساختار نباید تنها که فيلم نقد در! کنندمي تجليل خبريبي

 و عالم منتقدي ولي دهيد، نشان را هایيفيلم چنين که است این من حرف. بود مسلط هم هافيلم

 و غرب سينماي و هاليوود بر حاکم اصلي راتتفک و دهد توضيح را اینها دقيقاً که بياورید دانشمند

 .کند رو را آنها شگردهاي و دهد توضيح تشيع و اسالم حقانيت به توجه با را شرق

 

 فریدون» کتاب اخيراً  نمونه براي. داریم هم خود جامعة و هنرها در را وضع همين متأسفانه

 خان حسين ميرزا» نام به  شده چاپ است، ایراني شاخص فراماسونرهاي از یکي خود که« آدميت
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 به را ترقي اندیشة کتاب این در وي. است ایران در فراماسونري گذاربنيان درباره که« ساالر سپه

مي باشد، داشته آشنایي کمي تاریخ با کس هر که صورتي در است، داده نسبت فراماسونري

 دنيا در آنها منافع حافظان و بوده آمریکا و انگليس ها،صهيونيست به وابسته فراماسونرها داندکه

 سپه خانحسين ميرزا بنویسند آن کنار در ولي بدهند انتشار بلکه نشود، چاپ گویيمنمي. هستند

 ایران در را فراماسونري دولت اوّلين که بود او بنویسند. است کرده چه و بوده کسي چه ساالر

 خوانندة که دهند توضيح را اینها کمدست. است فراماسونر آدميت فریدون که بنویسند. داد تشکيل

 تلویزیون در تفکر این. شودنمي انجام کار این متأسفانه. بشناسد را افراد این فکري مشرب جوان،

 که خوبي هايفيلم و شوندمي ساخته که خوبي کارهاي و هافيلم وجود با یعني دارد؛ وجود هم

 سينما همين و روندمي هرز به هابرنامه نای و ندارد وجود منسجم تفکر این ولي دهندمي نشان

 هايبرنامه و هافيلم افشاي و اسالمي عقاید ها،نآرما بيان براي محمل بهترین تواندمي ماوراء

 .باشد آنها مخدر

 

 

 به جهان، و ایران در منحرف ماوارایي مسائل و جادوگري شدید ترویج و موجود مسائل به توجه با

 دارید؟ مثل به مقابله و جلوگيري براي يپيشنهاد چه مشخص طور

 

 دکتر از شد چاپ کتابي اخيراً. دارند وجود کشورمان در زیادي بسيار انحرافي هايفرقه اکنون

 معظم مقام دفتر توسط که بود هافرقه این به راجع که« هاسایه و آفتاب» اسم به فعالي تقي محمد

. شدمي صحبت جدي طور به هافرقه این درباره که بود بار اوّلين. شد توزیع هادانشگاه در رهبري

ميدان در مجاني صورت به را هافرقه این هايکتاب که امدیده بنده متأسفانه. است قدم اوّلين این

 را ضاللت تبليغ جلوي باید. گيردنمي را آنها جلوي کس هيچ و کنندمي پخش ما شهرهاي هاي

 و تيمي هايخانه انحرافي، تفکر هزار فرداپس که هایيفرقه با باید. است بعدي قدم این. گرفت

 .شود مناسب برخورد آورندمي وجود به جنسي و فکري فساد هايتيم

 

 یعني کنيم؛ اثباتي کار. کنيم توليدي و ایجابي را کار باید مثل، به مقابله از پيش رسدمي نظر به

 و جذاب هايفيلم قالب در را خودمان ايهآرمان و شناسيدشمن تفکرات، کمدست بيایم اینکه
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 داشته وجود باید و است واقعيت یک هم تدافعي کار. کنيم مثل به مقاله سپس. دهيم نشر قوي

 فيلم. هستند مؤثرترین و ترینمهم که سينما و رسانه باشد، رسانه تواندمي سالح مؤثرترین. باشد

 این و نشریه و کتاب همين. کرد ایجاد یزیونيتلو کانال. کرد روشنگري. ساخت برنامه. ساخت باید

 . کارها قبيل

 

 محملي این، ولي شود منتشر هم آنها هايکتاب. بياید وجود به ممنوعيت اینکه نه نشود، تفاهم سوء

 به دوباره کوبزرین آقاي« سکوت قرن دو» کتاب دیدم اخيراً. هاپدیده این توضيح براي شود

 ایران درباره کتاب این. داشتند آن به اساسي نقدهاي مطهري يدشه که کتابي. است رسيده چاپ

 شاخصي فرد هيچ و بود ساکت ایران قرن دو  اسالم از پس که گویدمي و است اسالم از بعد

 اندداده توضيح برهان، و دليل با« ایران و اسالم متقابل خدمات» کتاب در مطهري شهيد. نداشت

داشته را ایراني فالسفه و فضال عرفا، ترینايپایه قرن، دو این در و است نبوده گونهاین اتفاقاً که

 این جدید چاپ در که خوبي کار. اندشده صادر و توليد قرن دو همين در علوم ترینايپایه. ایم

 کار خيلي اند؛کرده چاپ کتاب اصل همراه هم را مطهري شهيد هايصحبت که است آن شده کتاب

 نظر اگر. شود مطرح هم ایشان نظر شود،مي مطرح نظر آن اگر کمدست یعني. است خوبي

 در شود،مي گفته ساالر سپه نام به دیگري فراماسونر دربارة آدميت فریدون چون فراماسونري

 این که گفتند شاه زمان در ساواک، اسناد طبق حتي. شود گفته هم اینها هايبرنامه واقعيت آن کنار

 بخوانند، را اسالمي ضد هايحرف این که وقتي مردم است مکنم و است اسالمي ضدّ  کتاب

 چاپ کتاب گویدمي بوده فراماسونورها نوکر که شاه محمدرضا ولي نشود چاپ کتاب و برآشوبند

 !شود

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  غرب درسي هايکتاب در نانمسلما و اعراب تصویر:عنوان

  

 نقش صليبي هايجنگ که است نکته این بيانگر شده نوشته صليبي هايجنگ مورد در که هایيکتاب

 داشته معاصر دوران غربيان فکر و ذهن در مسلمانان از غلط و نادرست تصورات ایجاد در زیادي
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 تأثير مستقيم غير صورت به همچنان تبليغاتي، حمالت این رواني رسوبات هنوز که ايگونه به. است

 . دارد مسلمانان به نسبت آنان دیدگاه  بر زیادي

  

  

  انگلستان درسي هايکتاب. 1

 مورد ادیان و جغرافيا تاریخ، هايدرس درسي، کتاب جلد 31 هايپيام و محتوا پژوهش، این در

 این که بوده توجّه مورد مهم بسيار نکتة این مطالعه، این در. است گرفته قرار موشکافي و بررسي

دانش به خصوص این در را افکاري چه و داده ارائه مسلمانان و هاعرب از تصویري چه هاکتاب

 آیا اند؛گرفته پيش در روشي چه راه، این در نویسندگان اینکه. کنندمي القا انگليسي آموزان

 مغرضانه؟ یا بوده مثبت آنان دگاهدی آیا اند،داشته موضوع این به نسبت طرفانهبي هایيدیدگاه

 

 دیدگاه اسرائيل، با اعراب درگيري صليبي، هايجنگ از که هنگامي ها،کتاب این در کلي، طور به

 گفته سخن جهاد، و تروریسم مسئلة به اسالم دادن ارتباط و اسالم به نسبت غربي نویسندگان برخي

 .شودمي داده نشان عرابا و مسلمانان از منفي و نامناسب تصویرهاي شود،مي

 

 اسالم با آشنایي

 : است زیر نادرست مفاهيم حاوي انگلستان، درسي هايکتاب در اسالم ارائة

 به تصوّف معرفي خاص، مراسم و آداب و اصول از ايمجموعه عنوان به اسالم کشيدن تصویر به

 که سؤال این طرح انستند اياسطوره اسالم، دین مراسم و آداب اسالم، دین کامل نمایندة عنوان

 براي تاریخي شرایط از استفاده دیني؟ جنگي یا بوده فرهنگي جنگ اسالم، در صليبي هايجنگ

 تندرو، هايگروه و تروریسم به اسالم دادن ارتباط صليبي، هايجنگ در هااروپایي حمله توجيه

 اطالعات ارائه. مریکاآ سپتامبر یازدهم حوادث به آن دادن ربط و اسالم جهاد، نادرست معرفي

 عدالتيبي مختلف، موضوعات مورد در نادرست هايبخشيدن عموميت اعراب، و اسالم از نادرست

 .دیگر ادیان با مقایسه در اسالم دین معرفي هنگام انصافيبي و

 

 نکته این بر زیادي تمرکز اسالم دین به مربوط فصل در« ادیان در پژوهشي» کتاب مثال، عنوان به
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 نه، را آن و بده انجام کار این) نواهي و اوامر چارچوب در محدود و مبهم بسيار تصویري که دارد

 که آنجا تا دهد، ارائه اسالم دین از( مباح غير آن و است مباح این حالل، آن و است حرام این

 ترسال که دیني عنوان به را اسالم دین حقيقت ها،کتاب گونهاین مطالعه با غربي، خوانندگان

 کنند،مي درک اسالم از که چيزي تنها بلکه شناسند،نمي دارد، جهاني و کامل فرهنگي و انساني

 و احکام این که است دقيق و گيرانهسخت بسيار رسوم و آداب داراي دیني اسالم، دین که است این

 این در و کرد خالصه آن خاص دیني مراسم و آداب یا حالل و حرام مسئلة در توانمي را آداب

 آن مورد در زیادي دستورهاي اسالم که زمين آباداني و تمدّني و فرهنگي ابعاد به اياشاره ميان

 .شودنمي صلح، و امنيت و دیني واجبات به بنديپاي همچنين و است داده

 

 تندرو هايگروه و تروریسم با اسالم دانستن مرتبط

کتاب در امّا شناسد،نمي مليّتي یا وطن ن،دی گونههيچ که است جهاني موج یک تروریسم اینکه با

 اسالم از گفتن سخن ضمن در دارند تمایل آن نویسندگان که شودمي مشاهده انگلستان درسي هاي

 دهند ربط هم به را تروریسم و اسالم مستقيم غير طور به تروریسم، خشونت، و هاجنگ مسلمانان، و

 گفتن سخن هنگام مؤلف که است حالي در این. ندکن معرفي پرورتروریست دیني را اسالم دین و

 .ندارد تمایلي و دیدگاه چنين وجه هيچ به دیگر، ادیان مورد در

 

 در مؤلف ،«ادیان در پژوهشي» کتاب در تروریسم به اسالم دادن ربط درمورد مثال، عنوان به

 با آن، پایاني بخش در باشد، داشته تروریسم از مسلمانان ترس به اياشاره اینکه بدون 154 صفحه

بي و گویدمي سخن مورد این در عام و کلي صورت به مسلمانان، ميان در تروریسم وجود به اشاره

مي القا مخاطبان به را نکته این مستقيم غير طور به اسالم، عنوان ذیل تروریسم از ترس ابراز گمان

 مقدّمه در ما که است اينکته این و دارد وجود محکمي رابطة تروریسم و اسالم ميان حتماً  که کند

 در هم با مختلف هايموضوع ارتباط ایجاد براي نادرست هايبخشيدن عموميّت عنوان به آن از

 اسرائيل با اعراب درگيري کتاب موضوع، این هاينمونه از دیگر یکي. گفتيم سخن خواننده ذهن

 این به و داندمي اسالم با مالزم ار تندرو هايگروه ،154 صفحة در کتاب این مؤلف. است( 2113)

 و دارند مسلمانان فقير قشر ميان در خاصي محبوبيّت تندرو، هايگروه این که کندمي اشاره نکته

 این 155 صحفة در. آورندمي شمار به قهرمان را آنها و نگرندمي احترام دیده به را آنها اقشار این
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 از اندکي بسيار شمار تنها گویدمي و شده شتهگذا کنار محققانه و علمي اخالق و روش کتاب

داوريپيش راه این در و هستند تندروانه اعمال و تندروانه رفتارهاي گونهاین مخالف مسلمانان

 و ندارد وجود ادعا این اثبات براي مدرکي و دليل گونههيچ البتّه دارد، نادرستي و علمي غير هاي

 .باشد تواندنمي واقعي غير و نادرست اطالعاتي جز چيزي این

 

 براي تنها هم جهاد و داردمي باز دیگران کشتار از را خود پيروان و است آرامش و صلح دین اسالم

 الذین اهللسبيل في قاتلوا و» دیگران به حمله و تجاوز براي نه است، جایز خویش از دفاع

 1«المعتدین الیحبّ اهلل إنّ  التعتدوا و یقاتلونکم

 

 چارچوب در باید بجنگند، مسلمانان غير با دهدمي دستور مسلمانان به که را دیگر رآنيق آیات امّا

 زمان آن در که دانست و داد قرار بررسي و مطالعه مورد آن بعد و قبل علل و اجتماعي شرایط

 طور به اسالم زیرا است، داده دستوري چنين قرآن که داشته وجود هایيموقعيّت و شرایط چه

 .خواندفرامي مسلمان غير با جنگ به خود از دفاع براي تنها را نانمسلما کلي

 

 ذهن در را خشونت و اسالم ميان رابطة دارند تمایل هاکتاب این دهدمي نشان که مواردي جمله از

 ادیان» کتاب 61 صحفة در که است مطلبي دهند، نشان ناگسستني و محکم بسيار آموزاندانش

 بخش این در مؤلف است آمده« است؟ خشونت دین اسالم آیا»عنوان تحت( 2112)« معاصر جهان

 هايگروه مثال عنوان به. «رسدمي گوش به اسالمي تروریسم مورد در زیادي خبرهاي: گویدمي

 همچنين کنند،مي منفجر را آن و کنندمي حمله اسرائيلي هايکاروان به که فلسطيني مسلمان

 نظر به گونهاین. شنویممي آنها هواپيماربایي و هافرودگاه در مسلمانان گذاريبمب از خبرهایي

 اینکه بر مبني احساس نوعي ایجاد باعث شاید اخبار این. هستند تندرو بسيار مسلمانان که آیدمي

 مردم و بشود دارند، هایيدیدگاه چنين مسلمانان همه و هستند مسلمانان تمام نمایندة گروه این

 .است خشونت دین اسالم که کنند تصور گونهاین

 

 جهاد بدنمایي

 طرفانهبي حدودي تا دیدگاهي جهاد، مورد در اسالم، دین بخش در« معاصر جهان ادیان» کتاب
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 به باعث است ممکن جهاد»: رساندمي پایان به گونهاین را خود سخن بخش این در مؤلف امّا دارد،

 اسالمي اصول و قوانين اجراي و اسالم دین برپایي براي سخت درگيري و جنگ یک آمدن وجود

 است ممکن آن، واهداف جهاد از تصویر این( 55 صفحة. )«شود ملل تمام ميان در و جهان تمام در

 ايوسيله یا دیگر مردمان بر تسلط براي طلبانهتوسعه ابزاري جهاد که کند القا مخاطب به گونهاین

 بسيار کار این به مردم کردن مجبور که شود ميدهفه گونهاین آن از که است ممکن و است ویرانگر

 .است بخش سود و مفيد

 

 .است جایز خود از دفاع براي تنها جهاد قرآني، آیات بنابر که است یادآوري به الزم

 در نادرست احکامي آن، 81 صحفة در که است( 1888)« اسالم» کتاب ها،نمونه این از دیگر یکي

 اگر مسلمانان که است آمده کتاب این در. است آمده هاروشگاهف از غذاها و گوشت خرید مورد

. کنند خریداري را آن نباید شده، ذبح اسالمي روش به و است حالل گوشت که نباشند مطمئن

 باید که هستند گوسفنداني همانند کنند، حاصل اطمينان امر این از نتوانند آنها اگر گویدمي ضمناً 

. باشند نداشته آن به تمایلي خود اگر حتي شوند، خوارگياه و کنند استفاده گياهي رژیم از فقط

 بنا و اسالم، فقهاي اکثر فتواي بر بنا بلکه نيست، صادق مسلمانان اکثریّت مورد در مسئله این مطمئناً

 اهل توسط که حيواناتي 2.«لهم حلّ طعامکم و لکم حلّ الکتاب اوتوا الذین وطعام» قرآني آیه بر

 را اصل این تاریخ طول در مسلمانان و است حالل کار این و خورد توانمي را شوديم ذبح کتاب

 .«اندکردهمي اجرا

 

 دیني؟ یا فرهنگي جنگي صليبي؛ هايجنگ:  تاریخي بعد ـ

جنگ آیا: است( 2112)« هافرهنگ جنگ صليبي؛ هايجنگ» کتاب اصلي عنوان پاراگراف، این

 ذهن به نيز دیگري سؤاالت است ممکن و دیني؟ هایيجنگ یا هبود فرهنگي هایيجنگ صليبي هاي

 ادیان آیا یابند؟مي تکامل یا پردازندمي هم با جنگ و درگيري به هافرهنگ آیا: اینکه مانند برسد،

 هااروپایي شمارند؟مي جایز را دیگران با جنگ شده، بنا صلح و تسامح اصل اساس بر که آسماني

 کردند، استفاده اسالم و مسلمانان به حمله براي ابزاري عنوان به مسيحيت دین از وسطي قرون در

 .ندارد مورد این در دستوري گونههيچ مسيحيت دین که حالي در
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 نقش صليبي هايجنگ که است نکته این بيانگر شده نوشته صليبي هايجنگ مورد در که هایيکتاب

 داشته معاصر دوران غربيان فکر و ذهن در انمسلمان از غلط و نادرست تصورات ایجاد در زیادي

 تأثير مستقيم غير صورت به همچنان تبليغاتي، حمالت این رواني رسوبات هنوز که ايگونه به. است

 مسلمانان که کندمي اشاره کتاب این مقابل، در.  دارد مسلمانان به نسبت آنان دیدگاه  بر زیادي

 صفحة. )نگرندمي دشمن یک چشم به وسطي، قرون صليبي هايجنگ دليل به غرب به هم هنوز

 را صليبي هايجنگ نتایج و اهداف علل، کنندمي سعي مورد، این در هم درسي هايکتاب( 61

 تنها دین و نداشته آن در نقشي دین که شدمي نوشته هاکتاب این در که بود شایسته. کنند بيان

 گمانبي. ندارد اسالم و مسيحيت به ربطي هاجنگ این و بود هاجنگ این شروع براي ايبهانه

 و مسلمانان ویژه به مختلف، مردمان ميان روابط شدن تيره باعث صليبي هايجنگ نادرست معرفي

 .شودمي مسيحيان

 

 اصلي سرزمين عنوان به فلسطين کشيدن تصویر به: است ذیل عناصر شامل بعد این: قوميّتي بعد ـ

 شمال و خاورميانه اصطالحات از استفاده یهودیان، براي الهي قّيح عنوان به فلسطين یهودیان،

 مسلمانان توصيف و یهودیان از جانبداري عرب، جهان کشورهاي مورد در گفتن سخن هنگام آفریقا

 منظر از اسرائيل با عرب جهان درگيري مسئلة به پرداختن انزواطلب، اشخاصي عنوان به

 .صهيونيسم

 

 مستقل کشور یک عنوان به عربي کشورهاي از نامي« هافرهنگ نگج صليبي؛ هايجنگ» کتاب

 قلب در هاجنگ این و است صليبي هايجنگ که کتاب این اصلي موضوع که حالي در برد،نمي

 اصطالحاتي از عربي، کشورهاي نام از استفاده جاي به نویسنده و است داده روي عرب جهان

مي آنها که است مطلب این بيانگر خود این و کندمي استفاده آفریقا شمال و خاورميانه مانند

 سياسي مسئلة یک را آن و کنند جدا آن از را فلسطين مسئلة بودن عربي و اسالمي بعد خواهند

 یک ها،اسرائيلي با هافلسطيني درگيري مسئلة بگویند خواهندمي پایان در و کنند معرفي صرف

 دادن روي حال در جهان جاي جاي در پيوسته آن نظير که است صرف سياسي درگيري و مسئله

 به آن اصلي ساکنان ساختن آواره ناحق به و سرزمين یک اشغال به ربطي هيچ موضوع این و است

 . ندارد ناحق
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 فلسطيني شهرهاي و روستاها که یهودي هايگروه مورد در اشغال کلمه بردن کار به از هاکتاب این

 یک عنوان به را آن. اسرائيل رفتارهاي گرفتن نادیده با و ردهک خودداري اند،کرده تصرف را

مي» کلمة از استفاده بر زیادي اصرار برخي مقابل، در و کنندنمي معرفي اشغالگر، حکومت

فلسطيني گویندمي و دارند هافلسطيني طرف از یهودیان اشغال پذیرش عدم توصيف در« پندارند

 .است نانآ به متعلق فلسطين پندارندمي ها

 

 بنابر فلسطيني حکومت یک برپایي در فلسطين ملّت قانوني و مشروع حقوق عموماً  نویسندگان این

 درسي هايکتاب.گيرندمي نادیده را، متحد ملل سازمان از شده صادر هايقطعنامه و مصوّبات

 آورندمي هم کنار در خواري و شکست ماندگي، عقب مانند هایيواژه با را هاعرب واژه، انگلستان

 کنندمي عنوان گونهاین و دارند خود آموزاندانش و خوانندگان به مفاهيم این القاي در سعي و

 هاعرب از منفي تصویري کلي طور به و ندارند را پيروزي و موفقيّت آمادگي و توانایي هاعرب که

 هایيعکس و است کارآش بسيار ،«اسرائيل و اعراب درگيري» کتاب در مطلب این. دهندمي ارائه

 بدیهي و دارد آموزاندانش به مطلب این القاي در زیادي نقش آورده، مورد این در کتاب این که

 به گذارد،مي جا به بينندگان و خوانندگان ذهن در کلمات به نسبت بيشتري تأثير تصویر، که است

 که تصویري کتاب این در. دباشن سال و سنّ کم آموزاندانش خوانندگان و مخاطبان این اگر ویژه

 و ابتدایي بسيار حالتي در یا پناهنده یا اسير خورده، شکست اشخاص صورت به شده چاپ اعراب از

 .هستند بيابانگرد

 

 سربازان که بينيممي را شهرنشين هايعرب از تصویري کتاب، همين 15 صفحة در مثال عنوان به

 وجود مصري اسيران از گروهي از تصویري آن، 34 هصفح در و برندمي زندان به را آنها انگليسي

 جایي به انتقال حال در و شده جمع اسرائيلي نظامي کاميون یک در آورشرم صورتي به که دارد

مي ترسيم انگليسي آموزاندانش ذهن در را کلي تصویر یک تصاویر، این مجموعة. هستند دیگر

 قدرت که هستند خوردهشکست و مانده عقب و زبون و خوار دائماً اشخاصي هاعرب اینکه آن و کند

هيچ تاریخ هايکتاب که شودمي مشاهده هاکتاب این در. ندارند را خود دشمنان بر شدن پيروز

 از تصویري گونههيچ و آورندنمي ميان به 1873 سال جنگ در اسرائيل هايشکست از سخني گونه
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 روزهاي در اسرائيل به وارده خسارات به اياشاره و نشده چاپ نيز جنگ این در اسرائيلي اسيران

 که بود ايگونه به روزها آن در اسرائيل اوضاع که است ذکر شایان. است نشده جنگ این اوّل

 براي و آورد وجود به اسرائيل به کمک براي هوایي پل یک و شد کار وارد آمریکا متحده ایاالت

 که حالي در داد، قرار اسرائيل اختيار در را زمان آن هجومي هايسالح ترینپيشرفته آن، نجات

 . بودند جنگ حال در دفاعي هايسالح با سوریه و مصر

 

 .یافتند دست توجهي قابل هايپيروزي به سوریه و مصر ارتش هااین همه وجود با

. گرفت قرار بررسي مورد انگلستان درسي هايکتاب از نمونه 31 پيام و محتوا پژوهش، این در

 نسبت طرفانهبي گرایشي کلي طور به ها،کتاب این درصد 73 که دهدمي نشان بررسي این تایجن

 و اعراب ضدّ  نيز آن درصد 11 و مثبت دیدگاهي آن، درصد 17 اند،داشته مسلمانان و هاعرب به

 شایسته تندروي، و تروریسم با اسالم دانستن مرتبط. است منفي گرایشات القاکنندة و مسلمانان

 تمدن و فرهنگ واین آورد وجود به را اسالمي عربي فرهنگ که دیني نيست، اسالم مانند دیني

 به و کرده حفظ را دیگر هايسرزمين از بسياري فرهنگي ميراث و ایران و یونان فرهنگي ميراث

 بلکه نکرد، بسنده دیگر هايتمدن ميراث حفظ به تمدن، و فرهنگ این. کرد منتقل بعد هاينسل

 ميراث به جبر مانند جدیدي هايدانش و شد آن گسترش و پيشرفت باعث و برده جلو را آن

 .افزود گذشتگان

 

 مدارس ترینپيشرفته جمله از که انگلستان مدارس شایسته و شأن در هاارتباط ایجاد گونهاین البته

دانش به که آموزشي هايبرنامه اهداف و مدارس وظيفه و نقش با این و. نيست است، جهان

 .است منافات در. دهدمي آموزش را آنان فرهنگ به احترام و دیگران به احترام ضرورت آموزان

 

 را آسماني ادیان روح و اصول و هاتمدن و هافرهنگ اصول که است شایسته غرب و شرق مدارس

 دداريخو درسي متون به مغرضانه و تحميلي هايدیدگاه ورود از و بشناسانند، آموزاندانش به

 .کنند
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 :هانوشتپي

 «www. islam online.net»: اینترنتي پایگاه از برگرفته ?

 را ستمکاران خدا که نباشيد ستمکار و کنيد جهاد جنگند،مي شما با که کساني با خدا راه در و. 1

 .ندارد دوست

 .5 آیة ،(5) مائده سورة. 2
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  آخرالزمان جنساز ايرایانه هايبازي:عنوان

  

 دانشجویان از« راسل استيو». گرددبرمي ميالدي 61 دهة اوایل به ايرایانه هايبازي تاریخچة

( Space War)« فضایي جنگ» نام به را ايیانهرا بازي نخستين 1862 سال در MIT دانشگاه

 مقابل سفينة به آن کنترل ضمن باید شما که بود ايسفينه جنگ دربارة بازي، داستان. کرد طراحي

 نام به ميز روي تنيس بازي 1872 در« آتاري» شرکت آن، از بعد. کردیدمي نابود را آن و حمله

 .کرد بازار روانة را« پَنگ»

 

 

 

 تاریخ طول در و بوده بشر هايمشغوليدل و هادغدغه از یکي همواره آینده دربارة گویياپيش

 آیندة در که بپردازند رویدادهایي دربارة گویيپيش به هاانسان که شده باعث مختلفي هايانگيزه

 اهميت و جایگاه از آخرالزمان حوادث دربارة گویيپيش ميان این در. شودمي واقع نزدیک یا دور

داشته خود اعتقادات و باورها در که اختالفي همة با گوناگون ملل و اقوام و بوده برخودار صيخا

دل و دغدغه این اما. اندکرده جدّي توجّه عصر این رویدادهاي و آخرالزمان موضوع به اند،

 دپيون الهي اولياي و پيامبران خداداد هايدانش و غيبي علوم با که آنگاه بشر هميشگي مشغولي

 دربارة دروغين هايگویيپيش و پایهبي هايزنيگمانه حالت از و است یافته دیگري رنگ خورده،

 هايآموزه بر مبتني صادق اخبار به و خارج ندارد، آن به بردن پي براي راهي بشر که وقایعي

 این د،هاليوو نظام همانند نيز ايرایانه هايبازي نوپاي و جدید صنعت. است شده تبدیل وحياني
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 گفت بتوان جرأت به شاید و داده قرار خویش محصوالت از بسياري محور را جهاني و جذاب سوژة

 هايبازي رسانة عرصة به پا آخرالزماني منجيان انواع. است ربوده آن از را سبقت گوي که

 . اندشده بازار روانه و توليد مضمون این با مختلفي هايبازي و اندگذاشته ویدیویي

 

 دانشجویان از« راسل استيو». گرددبرمي ميالدي 61 دهة اوایل به ايرایانه هايبازي ریخچةتا

( Space War)« فضایي جنگ» نام به را ايرایانه بازي نخستين 1862 سال در MIT دانشگاه

 مقابل سفينة به آن کنترل ضمن باید شما که بود ايسفينه جنگ دربارة بازي، داستان. کرد طراحي

 نام به ميز روي تنيس بازي 1872 در« آتاري» شرکت آن، از بعد. کردیدمي نابود را آن و هحمل

 که بود سفيد و سياه مستطيل تعدادي از متشکل و ساده بسيار بازي این. کرد بازار روانة را« پَنگ»

 طي را خود تکاملي سير ايرایانه هايبازي آن از پس. نداشت وجود آن در چنداني خالقيت

. کردند پيدا سوق( Games War) جنگي هايبازي سمت به بيشتر 91 دهة اواسط در و ردندک

 هايبرنامه دیگر و شوروي با سرد جنگ از ناشي آمریکا، 91 دهة متشنّج جوّ بر عالوه آن علت

 ... و Start Light مثل هایيبازي بود؛ ریگان، آمریکا، وقت جمهوررئيس

 

 این از یکي. است نشده پرداخته ايرایانه هايبازي مقولة به متعدّد، لعل به بنا ما جامعة سطح در

 که است این دوم دليل. ماست کشور خصوص به و جهان در پدیده این عمر کوتاهي هاعلت

 فرهنگ عرصة فعّاالن و مسئوالن غالباً  و هستند نوجوانان و کودکان اي،رایانه هايبازي مخاطبان

 عنصر و ايرسانه رویکرد با آن به رو همين از. نگرندمي تفریح و سرگرمي رابزا یک مثابة به آن به

 . کنندنمي توجه و دقّت فرهنگي تأثيرگذار

 

بازي صنعت اهميّت به توانمي سينما صنعت با ايرایانه هايبازي کيفي و کمّي معيارهاي بررسي با

 مقایسه مبناي را ايرایانه هايبازي و سازيفيلم هايشرکت سود چنانچه. برد پي ايرایانه هاي

 است؛ گرفته پيشي سينما از ايرایانه هايبازي صنعت ها،سایت از بسياري گزارش به دهيم، قرار

 از اروپایي، کشورهاي در ايرایانه هايبازي فروش 2115 سال نخست ماه شش در نمونه براي

 نشان آمارها. دارد ادامه صعودي طور به روند این و است بوده بيشتر هاليوودي هايفيلم فروش

 شتابي با و رسدمي سال در نسخه هزار چهار تا سه به ايرایانه هايبازي توليد روند که دهدمي
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 بخش جهان سراسر در نفر ميليون سي از بيش. است گسترش حال در جهاني جامعة در ملموس

 تا چهار بين آنان درصد ده بر بالغ که کنندمي پر هایيبازي با را خود فراغت اوقات از ايعمده

 آمار این. اندداده اختصاص ايرایانه هايبازي به را خویش روزمرة زندگي از ساعت هفت

 فيلم یک صرف کاربر یک که زماني دیگر سوي از. دهدمي نشان را ايرایانه هايبازي گستردگي

 یک متوسط زمان مدت گرفتن نظر در یا. نيست قياس قابل ايرایانه بازي یک با کندمي سينمایي

 دو را فيلم یک شخص است ممکن... و بصري هايجذابيت با موضوع مانند ویژه هايجاذبه با و فيلم

 که زماني مدت ولي. شد خواهد فيلم یک صرف ساعت 6 تا 3 بين ميانگين طور به یعني ببيند؛ بار

 صرف ویژه کدهاي از استفاده حالت حتي ای و ساده حالت در بازي براي ايرایانه بازي کاربر یک

 تفاوت مختلف کارهاي و هابازي براي زمان این که باشد زمان این برابر چندین تواندمي کندمي

 . دارد فاحش بسيار اختالف گاه و دارد

 

 ها،سازمان اي،رایانه هايبازي توليدکنندة غربي کشورهاي از بسياري در بدانيم است جالب

 کنند؛مي نظارت ايرایانه هايبازي توزیع و ساخت بر که شده تشکيل هایيجموعهم و مؤسسات

 مسئوليت استرالياست، ادبيات و فيلم بنديرده مسئول که OFLC مؤسسه استراليا در نمونه براي

 غيردولتي مؤسسة نيز ژاپن در. دارد عهده بر نيز را ايرایانه هايبازي بر نظارت و بنديرده

CERO، مؤسسة آمریکا متحدة ایاالت در همچنين و« پگي» مؤسسة اروپا اتحادیة در ESRB همين 

 بر جامع و دقيق نظارت مسئوليت که ايمؤسسه یا سازمان ما درکشور ولي. کندمي ایفا را نقش

 ايمجموعه چنين خالي جاي که حالي در ندارد وجود باشد، داشته عهده بر را ايرایانه هايبازي

 هايارزش و فرهنگي قرابت به توجه با سازمان این که خصوص به است، محسوس کامالً ایران در

 . باشد داشته نظارت هابازي این عرضة و توليد بندي،رده بر تواندمي اسالمي مشترک

 

 هايبازي از بسياري ساخت محور« آخرالزمان» جهاني و جذاب سوژة شد، ذکر که گونههمان

مي را آخرالزمان از مختلفي انواع ویدیویي هايبازي صنعت در کنوناهم. است شده ویدیویي

 تخيلي، تکنولوژیک، آخرالزمان را؛ آخرالزماني منجيان ميزان همان به و نمود مشاهده توان

 دیني آخرالزمان به ميان این در که هاستآخرالزمان این جمله از دیني و اياسطوره طبيعي،

 . است شده ايویژه و خاص توجه
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 هايدولت حتي و هاگروه ها،سازمان قالب در صفت شيطان هايانسان دیني آخرالزمان در

 بازیگر نقش در شما و دارند را خدایي و پاک عناصر تمام و قدرت گرفتن دست به قصد تروریستي

 معتقد و مؤمن سربازان یا و ایمان با و خبره جاسوس لباس در و منجي عنوان به ايرایانه بازي

مي بشریت دشمنان با مبارزه به شده، حاضر جهاني، پليس نقش در انگليسي و آمریکایي الباًغ

 .پردازید

 : هستند بنديطبقه قابل دسته سه در دشمنان این

 

 حالي در این. رویدمي جهاني جنگ به آنان با مبارزه براي شما که هافاشيست و نازي آلمان. 1

 اآلن که است هایيبازي از خيلي سوژة همچنان ولي ردگذمي جنگ این از زیادي زمان است

بازي این جمله از ولفنشتاین قلعه به بازگشت وظيفه، نداي افتخار، مدال هايبازي شوند؛مي توليد

 . هاست

 

 به توسل با دارند قصد SS ارشد فرماندهان از زیادي تعداد« ولفنشتاین قلعة به بازگشت» بازي در

 با جنگ در آنها از که آورند وجود به را موجوداتي طبيعي، ماوراء هايقدرت و پيشرفته تکنولوژي

 اجراي از بایستي متفقين ارتش در خود اطالعات ضدّ  هايمأموریت در شما. کنند استفاده جهانيان

 این در شما دشمنان. گرفت خواهد قرار نابودي آستانة در جهان والّا کنيد جلوگيري هاپروژه این

 مهندسان، و کارگران آلماني، دانشمند نازي، افسر آهنين، گارد نگهبان آلماني، سادة زسربا بازي

 را آنها همة بایستمي که اندشده سازينمونه سرباز، مافوق روبات و آتشين زامبي شواليه، زامبي

 . کنيد نابود

 

 دیگر و شوروي کشورهاي هابازي این در جهاني؛ نظم در مخلّ و تروریسم عنوان به کمونيسم. 2

 دست این از. شوندمي مطرح کوبا و شمالي کرة مثل سرد جنگ دوران از باقيمانده کشورهاي

 . کرد یاد قرمز آژیر نيز و نزاع در جهاني هايبازي از توانمي هابازي

 

مي گوشزد آمریکا و بشریت به را کمونيسم خطر که است استراتژیک بازي یک قرمز، آژیر بازي

 داستان. کندمي حمله آمریکا به خود امکانات و تجهيزات تمام با شوروي ارتش بازي نای در. کند
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 هايسال بين کمونيسم و دموکراسي بين سرد هايجنگ حقيقي سناریوي نزاع در جهاني بازي

 . کندمي تداعي را بعد و 1898

 

 اسالمي هايسمبل و هانماد و سبز رنگ از هابازي این در اسالمي؛ دول و کشورها ها،تروریست. 3

 . شودمي استفاده هاتروریست دادن نشان براي

 

 در را خود تجاوزهاي اي،رایانه هايبازي در دارد سعي آمریکا، آن رأس در و جهاني استکبار

 و عادي امري آنها کودکان و نوجوان و جوان نسل خصوص به هاملّت سایر و آمریکا مردم ميان

 مطلق خير نماد آمریکا. دهد نشان جهان سطح در دموکراسي و صلح تايراس در و دوستانهانسان

 . هستند جهاني شرارت محور باشد، هایشارزش و نگاه مخالف که دولتي و گروه فرد، هر و است

 

بزرگ را مسلمان هايگروه و کشورها دارد سعي جدّي طور به آمریکا شوروي، فروپاشي از پس

 به آمریکا حکومت اکنون پردازان،نظریه قول به زیرا کند؛ فيمعر جهاني صلح براي خطر ترین

 به سياسي اسالم با« کيسينجر» قول به یا روستروبه پرشماري سمي مارهاي با بزرگ اژدهاي جاي

 : گویدمي رابطه همين در« هانتينگتون ساموئل». ایران اسالمي جمهوري رهبري

 

 شده مسلح ايایده به که دنيا نقاط همة به رسيدست توان با جهاني دشمن این. داریم دشمن ما

 و آمده ميدان به جهاني گريسلطه براي خود در شقاوت و دليسنگ تسليحات، ها،تکنيک با و است

 درجه همان با که اولویتي. است شده تبدیل ما اوّلي و اصلي کارکرد به دشمن این کوبيدن هم در

 . شدمي نبالد شوروي اتحاد و فاشيسم بر غلبه ضرورت و

 

 در که است تفکري ،«گرفت خواهيد قرار تروریسم با جنگ در ما دشمنان جمع در یا باشيد ما با»

 در رهبري معظم مقام. است شده شوروي جماهير اتحاد کمونيسم جایگزین رادیکال اسالم آن

 سالن در« فلسطين مردم حقوق از حمایت و قدس الملليبين کنفرانس» سومين افتتاحية مراسم

 : فرمودند باره این در تهران سران اجالس
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 صریحاً  را اسالم دنياي است، آن سخنگوي آمریکا فعلي جمهور ریيس که جهاني، استکبار امروز

 جاسوسي هايسازمان و صهيونيسم استکباري شبکة. گویدمي صليبي جنگ از سخن و کندمي تهدید

رایانه بازي و سينمایي فيلم هزارها. اندانگيزيتنهف سرگرم اسالم دنياي همة در انگليس و آمریکا

 . شودمي بازارها روانة و توليد مسلمين و اسالم چهرة نمایاندن زشت هدف با آن امثال و اي

 

 

 ماجراجو سام بازي

 ماجراجو سام» بازي شده بازار روانه و ساخته دیني آخرالزمان محوریت با که هایيبازي از یکي

 نجات براي( Sam Stone)« استون سام» نقش در باید بازي این در شما. تاس« پرسپوليس در

 شما بازي، این در. کنيد مبارزه آن ایادي و جهاني اهریمن با و بازگردید گذشته زمان به بشریت،

 این بدانيد اینکه ترجالب. بيایيد ایران پرسپوليس به باید بشوید مواجه شيطان ایادي با اینکه براي

 . است کرده ترجمه ایراني هايشرکت از یکي را بازي

 

 بالغ عقرب و کدوحلوایي مثل عناویني و شکل با را شيطاني اهریمن ایادي شما بازي این در

 توليدکننده شرکت. است شده معرفي« سربي کاميکاز» ایادي، این از یکي اما. کنيدمي مشاهده

 : گویدمي سر بدون کاميکاز دربارة

 

 بمب دو آنها. اندگرفته خدمت در انتحاري عمليات براي را او رو همين از دارد؛ن سر موجود این

 منفجر را آنها شوندمي نزدیک شما به کافي اندازة به که هنگامي و کنندمي حمل خود دستان در

 .کنندمي

 چه او عمل شما نظر به. ندارد منطق و شعور و عقل که است معني این به کاميکاز بودن سر بي

  نيست؟ اسالمي طلبانةشهادت عمليات کنندةتداعي آیا کند؟مي متبادر ذهن به را زيچي

 

 قرن، نيم از کمتر مدتي در خود اهداف به رسيدن در اسالم موفقيت رمزهاي از یکي شکّ،بي

مي اطالق اقدامي به آن عام معناي به طلبانهشهادت عمليات. است طلبيشهادت و جهاد فرهنگ

 آن انجام به شخصي، دشمن به زدن ضربه هدف با و شهادت به علم با و قربت صدق با که شود
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 احدي» به رسيدن براي پلي خدا راه در جهاد که مکتبي در. شودمي کشته و ورزدمي مبادرت

 که کند تربيت طوري را پيروانش بتواند که مکتبي. ندارد مفهومي و معنا شکست است،« الحسنيين

 هيچ و داشت نخواهد هراس قدرتي هيچ از بدانند ابدي سعادتي را شدن شتهک و نهراسند مرگ از

 . سازد متوقف راه ميانة در و دارد باز اهدافش از را او بود نخواهد قادر مانعي

 

 به شما هرچند که است این گيرد قرار توجه مورد بازي این دربارة باید که مواردي از دیگر یکي

 ایران نمادهاي نه و اسليمي و اسالمي هايسمبل و نمادها اکثر ماا آیيدمي ایران در پرسپوليس

. است مطلب این گویاي بسته، نقش دیوارها بر که اسليمي هايطرح یا و مناره گنبد،. است باستان

 که« بابها علي و»: شده نوشته بينيممي کنيممي نگاه اسليمي نقوش این از بعضي به دقت به وقتي

 کاربر اول نگاه در. «بابها علي   و العلم مدینه انا»: است نبوي معروف ثحدی این پایاني بخش

 . بيندمي اسليمي طرح یک تنها را آن و شودنمي مطلب این متوجه

 

 شده سعي هرچند. گيردمي قرار توجه مورد بازي از مختلفي نقاط در« بابها علي و العلم» عبارت

 بر عالوه. نشود آن متوجه اول نگاه در کاربر تا آیددر نمایش به اسليمي متقارن طور به متن این

 شویدمي مواجه سبزرنگي هايغول با کنيد،مي مبارزه اهریمني سربازان با شما که حالي در آن،

 منقّش هايدیواره باالي که شيطاني هایيغول کنند؛مي شليک شما سمت به رنگ سبز هايگوي که

 عبارت همان شياطين این پاي زیر طرح. کنندمي شليک شما سمت به و شده مستقر اسالمي نقوش به

 . باالست

 

 به منقش غالباً که شویدمي درگير مختلفي نقاط در شيطان ایادي با مبارزه براي شما بازي، این در

 شياطين این همة توانيدمي شما بازي پایان در که محلي. است اسالم اماکن همانند و اسالمي نقوش

 . شویدمي کليسا وارد افتخار با شما شيطان نابودي از پس. کليساست محوطة در کنيد نابود را

 

 با کليسا محوطة در نهایت در اما کند دنبال را دشواري و سخت مراحل باید بازي این در کاربر

 وارد افتخار با سام، موفقيت از پس و پيروز آنان تمام شکست با  شده، روروبه اهریمني سربازان

 بر سوار و شویدمي بشریت و خود نجات و مأموریت اتمام به موفق شما که اینجاست. شودمي کليسا



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 بسي جاي. شودمي تمام بازي آن پرتاب و کليسا سقف شدن باز با که شویدمي ايسفينه و موشک

 در نهایت در ولي رودمي شياطين با مبارزه به اسالمي اماکن در بازي این در کاربر که است تأمل

 یافتن پایان با و دهد نجات را بشریت و خود و کند غلبه آنان بر تواندمي که کليساست ارجو

 . برود روشن ايآینده سوي به خویش مأموریت

 

 

  قاتل آیين بازي

 شما بازي این در. است« قاتل آیين» بازي شده بازار روانة تازگي به که هایيبازي از دیگر یکي

 بازي در که فدایي این. بکنيد صليبي جنگ مسيحي سران ترور به ماقدا فدایي، یک نقش در باید

 است شيعي فرق از یکي اسماعيليه فرقة. است اسماعيلي ایراني یک شودمي شناخته« الطير» نام به

 . دارد توجه« گرایيمنجي و مهدویت» به شاخص طور به که

 

 مردي. داندمي ایراني شيعيان از را خود او. آیدمي شمشيري با اسب بر سوار سفيدپوش، مردي

 به اقدام« UB sotf شرکت». ندارد کشتن جز هدفي و داندمي فدایي را خود که قوي و شجاع

 قاتل، آیين مانند هایينام با فارسي به که نموده« Assassins Creed» نام با بازي این ساخت

 موضوع. شودمي روایت همدوازد قرن در بازي داستان. شودمي شناخته اساسين آیين فدایيون،

 . است صليبي جنگ نيز آن

 

 هم با مقدس سرزمين تصرف براي مسيحيان و مسلمانان طوالني مدت به صليبي جنگ سومين در

 قرن در. افتدمي اتفاق عکا و دمشق نيز و اورشليم یا المقدسبيت در بازي داستان. کردندمي نبرد

 مسلمانان ميان این در و کردند حمله المقدسبيت مينسرز به مسيحي اروپایيان ميالدي، دوازدهم

 . آمدند بيرون ميدان از پيروزمندانه و کردند دفاع خود سرزمين از وجود تمام با

 

 را خود که است روحاني مسلماني او. است اساسين از و نبرد مؤثر هايشخصيت از یکي الطير

 در و هستند مردن الیق کنندمي فکر که کشدمي را کساني او. داندمي خداوند رسانپيام یا شمشير

 وجود وجود تمام خشونت که مسلماني. کندمي بيان مقدس کتاب از برگرفته را جمالتي بازي طول
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 تا دوازدهم قرن از فدایيان یا و حشاشيون حشاشين، یا اساسين هايداستان. است گرفته بر در را او

 حشاشون، صباحيون، و اسماعيليه به« صباح حسن» پيروان. است بوده بسياري توجه مورد کنون

 علت دربارة دیدگاه دو. جاست همين از Assassination کلمات ریشة که بودند مشهور حشيشيون

 : دارد وجود گذارينام این

 

  است؛ آن جمع حشاشين و بود فروش دارو حشاش و دارو حشيش زمان آن در ـ

 ترور یا و انتحاري عمليات به اقدام سرمستي کمال رد حشيش مصرف با که بودند افرادي آنان ـ

 . کردندمي افراد

 بسيار آنان بزرگان و سران زندگي تاریخ. دارد پيچيدگي و ابهام اسماعيليان مانند به ايفرقه کمتر

 ايچاره که آنان دشمنان متعصّبانة و مغرضانه منابع به مراجعه با مشکل این و است مبهم و تاریک

 وهميات تأثير تحت اول گام در غربي محققان. شودنمي برطرف نيست منابع این به مراجعه جز

 اعتقادات به بندپاي نه را آنان و گرفتند قرار مخالفان روش نيز و مارکوپولو شخص و صليبيان

 گروه این به که رفتارهایي جمله از. آوردند حساب به صفتيشيطان هايانسان که خویش محکم

 چاقوي آن جاي به و اندکردهمي قطع را خود انگشتان از یکي آنان که است این هشد داده نسبت

 کاربر که داریم توجه البته. ببرند بين از مخفيانه را خود قربانيان بتوانند تا دادندمي قرار را تيزي

 نمسلمانا تمام باورهاي و رفتار از نمایشي و اسالم جهان نمایندة را جریان این غربي، خصوصاً 

 . کندمي تصوّر

 از یکي که بود کرده بازار روانه را« ایراني شاهزادة» بازي قبل هاسال بازي این سازندة شرکت

 شمشيرهاي از مختلف مراحل در ایراني شاهزادة این. آیدمي شمار به پرطرفدار بسيار هايبازي

 شمشيرها این روي بر. دارند را خود به مخصوص خواصّ  و ویژگي که کندمي استفاده متنوعي

 : از عبارتند که شده حک نقوشي

  ،(قدرتمند سوار شمشير) القوي فارس سيف ـ

 ،(گيرنده انتقام سوار شمشير) المنتقم فارس سيف ـ

 (. شده هدایت سوار شمشير) المهتدي فارس سيف ـ

 با عربي هایيعبارت دانست؛ اتفاقي یا و غرض و قصدبي شمشيرها بر را نقوش این ترسيم تواننمي

 !!ایراني شاهزادة شمشير بر( ع)زمان امام القاب
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 Counter بازي

 به باید تروریسم با مبارزه براي شما بازي این در. است Counter بازي بعدي پرطرفدار بازي

 با هاتروریست و هستند اسالمي نقوش به منقّش درگيري، هايمکان. بروید مختلفي کشورهاي

 . است درآمده شنمای به مسلمانان چهرة

 

. است موجود نيز آن ايرایانه نسخة که دنياست هايبازي پرطرفدارترین از یکي بازي این

 WCG: World Cyber سازمان» که است حدّي به( action) هيجاني بازي این محبوبيّت

Games »بازي رأس در را آن پردازدمي دنيا در کامپيوتري هايبازي مسابقات برگزاري به که

 ها،بازي از دیگر بسياري مانند نيز بازي این در ماجرا وقوع محلّ. است داده قرار خود ايه

 مسلمان بر دالّ هایينشانه و نمادها شما و است منطقه اسالمي ـ عربي کشورهاي و خاورميانه

 و گنبدها و هامناره مساجد، اسالمي، عربي معماري با هایيساختمان بينيد؛مي هاتروریست بودن

 قرمز بندپيشاني و محاسن داراي هاتروریست. کرد مبارزه آنان با بایستمي که افرادي نهایتاً

  کنندة تداعي شودمي داده نمایش آنان شدن کشته از پس که تصاویري حتي. هستند

 به توانيدمي شما اینکه ترجالب. ایمدیده رزمندگان شهادت لحظة از ما که است تصاویري همان

 . شوید عمل وارد صهيونيستي رژیم جمله از مختلفي، کشورهاي از ضدّترور پليس عنوان

 

 رفته نشانه ایران سمت به پيکان نوک دهند،مي نشان تروریست را مسلمانان که هایيبازي تمام در

 این از یکي« Delta Force» بازي. شودمي معرفي جهاني تروریست حامي یا و تروریست یا است؛

 و ایران وارد هاتروریست با مبارزه براي مختلف مراحل طيّ  از پس آن در شما هک هاستبازي

 . شویدمي خارک جزیرة

 

 در و آخرالزماني هايبازي که است هایيشرکت از یکي Puma Reality War Games شرکت

 هايعمليات شرکت، این هايبازي در. دهدمي نشان مسلمانان دادن نشان تروریست راستاي

 ویتنام و ایران افغانستان، و عراق در هاعمليات این بيشتر. شودمي سازيشبيه جهان سراسر ينظام
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 کنيد،مي سازيپاک را هاتروریست اماکن شما وقتي عراق عمليات مختلف مراحل در. افتدمي اتفاق

« اهلللرسو محمّد» عبارت به منقّش ميزهایي مختلف، اسالمي نقوش بر عالوه آنان هاياتاق درون

 که کندمي عنوان شرکت این. دارند اسالمي ظاهري هاتروریست نيز بازي این در. دارد وجود

 تجربه را جهان روز به مربوط هايمأموریت که آورده فراهم را امکان این خود مشترکان براي

 . کنند

 

 تأثيرگذار هايابزار از یکي به خود، خاصّ  هايویژگي و هاقابليت با ویدیویي هايبازي رسانة

 جاي. است شده بدل ایران اسالمي انقالب خصوصاً و اسالم عليه فرهنگي ناتوي راستاي در غرب

 مورد سينما صنعت مانند که نوظهوري صنعت. است زیاد بسيار رسانه این دربارة تحليل و بررسي

 یک از و شده نتشرم و توليد یکسان مشي خطّ  با راستا یک در ولي نگرفته قرار بررسي و نقد و توجه

 آخرالزماني منجيان انواع مبلّغ غرب، سينماي امپراتوري همچون که ايرسانه. شودمي تغذیه منبع

قریب ظهور و خاورميانه از خصوص به اسالم، افزون روز گسترش از ترس و واهمه. است غربي

 دقت. است نموده بسيج را آن با دشمن هايقدرت تمام منطقه، این از آخرالزمان موعود الوقوع

 با پژوهشگران و محققان سویي از تا آوردمي فراهم را ايزمينه کردیم، اشاره آن به که مباحثي در

 درایت و تيزبيني با فرهنگي مسئوالن سویي از و بپردازند ايرایانه هايبازي تأثير به بيشتري دقت

 را ابزار این از استفاده زمينة یگرد سوي از داده، نشان واکنش فرهنگي مقولة این به نسبت بيشتري

 . نمایند فراهم مجازي جهاد راستاي در

 

 و کودکان اذهان انباشتن براي اسبابي. است فراگرفته را بازار ايرایانه و ویدئویي هايبازي

 غرب اسالمي ضدّ هاياستراتژي و هاطرح القاء براي ايوسيله و هاانحراف انواع از نوجوانان

 . استعماري

 

 آماج را مهدویت و مسلمانان اسالم، آخرالزمان از وگوگفت بهانة به سازانبازي و هابازي چگونه

  کرد؟ باید چه آنها برابر در و کدامند؟ آثار این مصادیق اند؟ساخته خود زهرآگين تيرهاي

 

بازي نای از مختلفي هايصحنه فوق، سؤاالت به پاسخگویي ضمن« ايرایانه هايبازي» فشردة لوح
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 و توليدکنندگان اهداف و مشيخط با نزدیک از توانيدمي شما و دهدمي ارائه شما به را ها

 .شوید آشنا رسانه این طراحان

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  دروغين هايعرفان حقيقي، عرفان:عنوان

  

 جلو ناب عرفان موازات به و داشته رواج ما جامعة در زمان دیر از درویشي و تصوف دکان ایجاد

 چون و است داشته رونق ما جامعه جاي جاي در صوفي و دراویش متعدد هاي فرقه و است آمده

 داشته شریعت به کامل التزام و روزي شبانه تالش تمرین، به نياز و است سخت ناب عرفان به رسيدن

 .است شده برخوردار بيشتري رونق از گرانه يلهح تصوف است،

 

 

 نظر است؛ شده جلب صوفيانه هاي فرقه و هندي هاي عرفان به جوانان از برخي توجه است چندي

 چيست؟ پوستي سرخ و هندي درویشي، تصوف، از اعم ها فرقه این درباره اسالم

 

 را آن به ورود شرایط و رفان،ع و تصوف تعریف ابتدا در است مناسب پرسش، این به پاسخ از پيش

 .بگویيم سخن تصوف قدیم و جدید هاي فرقه درباره آنگاه و کنيم بيان

 

 و نفساني هاي آلودگي از دل کردن پاک اصطالح، در و است پشمين لباس پوشيدن معناي به تصوف

 یف،تعار آن جامع که شده بيان متعددي تعاریف تصوف، براي. است باطني هاي پاکي به آراستگي

 که است کرده معني« باطناً و ظاهراً شریعت، آداب به وقوف» به را آن که است ،«عربي ابن» از

 اصطالح، در و است شناسایي معناي به عرفان همچنين 1.«است الهي اخالق به تخلّق از عبارت آن»

 ودشه و کشف طریق از آن صفات و اسما و حقّ  شناخت آن، مقصود و هدف که است الهي علم نام

 .است
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 وي. است داده ارائه اسالمي دورة نامي عارف ،«قيصري» را عرفان از تعریف ترین جامع

 معاد، مبدأ، حاالت شناخت و او مظاهر صفات، اسماء، حيث از سبحان خداوند به علم»: نویسد مي

 راه شناخت همچنين و ـ احدیت ذات ـ یگانه حقيقتي به حقایق این رجوع چگونگي و عالم حقایق

 به آن اتّصاف و ـ شهوات و دنيا ـ جزئي قيود تنگناهاي از نفس خالصي براي مجاهده و سلوک

 2.«بقا و فنا مرحلة در شهود و کامل پاکي ـ کليت و اطالق صفت

 

« نظري عرفان» به آن از که است بال دو داراي عرفان که است مشخص خوبي به قيصري تعریف در

 به آنها همة که است ناب معارف و حقایق به علم نظري، رفانع. شود مي تعبير« عملي عرفان» و

 به رسيدن راه در سلوک و سير عملي، عرفان و گردد مي باز صفات و اسما سبحانه، حقّ  شناخت

 رسيدن و انحطاط از دل کردن دور هدف با مادیات، از رهایي و خداوند به اتصال معنوي، کماالت

 زیرا است؛ نظري عرفان مقدمة عملي، عرفان تعریف، این به توجه با. است آن شایستة تکامل به

 حقيقت تا رسيد شهود مرحلة به تا کرد پاک اغيار از را قلب تمام، اخالص با و صدق قدم با باید ابتدا

 چرا و چون بي عمل راه عرفان، راه دیدگاه، این از. شود گر جلوه سالک بر است، شایسته که آنگونه

 که دل کردن پاک و ـ باطن به ظاهر از ـ سلوک نردبان از رفتن باال ت،شریع دستورات همة به

 .خودساخته هاي بت از است، الهي حرم

 

 دو هر و است قلب کردن پاک هم و است الهي دستورات ظاهر به عمل هم عرفان دیگر، تعبير به

 سالک تا است، قلب کردن نوراني و کردن پاک اصل، آري،. است ضروري و الزم عارف براي

 همة که است صورت این در. شود است، گر جلوه آن در حقایق که صاف و خوردهصيقل قلبي داراي

 و اعضا آن همراه به و کند مي پيدا مفهوم شریعت، درشت و ریز دستورات و ظاهري رفتار و اعمال

 نظر قاتّفا آن بر متصوفه و عارفان همة که است معنایي این. گردد مي نوراني نيز عارف جوارح

 و ترین مهم که السائرین منازل کتاب مقدمه در که است« انصاري عبداهلل خواجه» آنها نمونة. دارند

 :گوید مي است، عملي عرفان در دستورالعمل و کتاب ترین اصلي

 

 صحيح طور به را بدایات اینکه مگر رسد؛ نمي ـ ناب توحيد نهایت در و بقا و فنا ـ نهایات به انسان

 کامل اخالص( اوالً ) که است صورتي در تنها بدایات، صحيح کردن طيّ و باشد، ردهگذا سر پشت
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 کاري هيچ و شود کامل متابعت شریعت و سنت از( ثانياً) شود؛ انجام خدا براي تنها کاري هر و باشد

 در( رابعاً ) شود؛ گرفته جدي الهي نهي( ثالثاً) باشد؛ شده وارد سنت در اینکه مگر نشود؛ انجام

 آنها کَلّ تنها نه و گوید سخن آنها با مهرباني، و شفت با و شود رعایت آنها حرمت مردم، با اجههمو

 فاصله برد، مي بين از را رقت که چيز هر و هرکس از( خامساً ) و بردارد دوششان از باري که نباشد

 3.کند دوري اندازد، مي فتنه به را قلب که هرکس از و گيرد

 

 و مجدّانه کوشش و خالصانه عمل عرفان، و تصوف در اولي اصل که شود يم روشن مقدمه این با

 و شود مي نوراني قلب صورت، این در که است محمدي شریعت و الهي دستورات انجام در مستمر

 عيار این با باید دارد، تصوف و عرفان ادعاي که اي نحله و فرقه هر. رسد مي توحيد حقيقت به

 و دروغين عرفان ناب، تصوف و اصيل عرفان برابر در که افسوس صد و افسوس. شود زده محک

 عارفان همة صداي که طوري به است؛ برخوردار خوبي رونق و بازار از گرانه حيله گري صوفي

 :نویسد مي کتاب همين در عبداهلل خواجه. است درآورده را حقيقي

 

 اشتباهات و اعمال ـ کنند يم حرکت اميد و بيم بين که مردمي گروهند؛ سه وادي این در مردم

 کنند؛ مي مشاهده را الهي بيکران رحمت و لطف و شود مي مستولي ایشان بر بيم بينند؛ مي را خود

 حياء مصاحبت در که حال عين در و گيرد مي وزیدن محبت نسيم گروه، این بر ـ شوند مي اميدوار

 .نامند مي« مرید» را گروه این ـ کنند محبت دعوي که است آن از مانع حياء ـ هستند

 

 الهي قرب و جمع امن خانة به تفرقه وادي از الهي عنایات جذبة با که اند جذبه اهل دوم، گروه

 .دارند نام« مراد» آنها و اند رسيده

 

 4.اندازند مي فتنه به را دیگران هم و اند افتاده فتنه در خود هم و باطلند دعوي اهل سوم گروه اما

 دائمي و مستمر ریاضت تمرین، به نياز و سخت عرفان، حقيقت به رسيدن و سلوک و سير آري،

 درویشي و صوفيانه هاي فرقه همة متأسفانه و است آسان بسيار درآوردن، تصوف اداي اما دارد،

 عقل نه و تابند مي بر را آن حقيقي عارفان نه که است مضحک تقليد و تزویر و گري حيله امروزي،

 . هستند مردود اسالم نظر از کلي، طور به و کند مي تأیيد را آن نقل نه و گذارد مي صحه آن بر
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 تجدید و ميوه و نسکافه و چاي و آب آنگاه و صوفيانه هاي رقص ،5«مخدر مواد» تأثير تحت عرفان،

 گریه چه هر که است آمده بازار به تازگي به که جدیدي ریمل از صحبت و جوان زنان آرایش

 دادن گوش و شعر خواندن صبح تا خالصه و ماند نمي باقي هایتچشم زیر در اثر سوزني سر کني،

 و عقالني هاي بحث از فرار و خوابيدن ظهر تا آنگاه و رفتن حال از و( رقص) سماع و موسيقي به

 هندي و سرخپوستي عرفان به گرایش و ماهرانه و ساحرانه هاي تردستي انواع و 6سياست از گریز

 عرفان و شریعت ملزومات به نسبت قيدي بي و گري الابالي گري، اباحه همه، مشترک وجه که

 و انحراف دیگر، سوي از و دارد معنویت به بشر فطري عطش از حکایت سویي از است، حقيقي

 را جوانان و کنند مي استفاده سوء عطش این از شيّاداني که است جدید دورة در معنویت وارونگي

 متعالي هدف از دوري و گران خواب جز آن، نتيجة که کشانند مي يچنين این هایي محفل سمت به

 و تنگ فضاي از را او بتواند که است چيزي هر تشنة امروزي، انسان آري،. نيست چيزي عرفان،

 عرفان عطش، این از استفاده با بازان دغل که افسوس صد اما دهد، نجات گرایي ماده آور خفقان

 .دهند مي آنها خورد به را هوارون و گرانه حيله و دروغين

 

 جلو ناب عرفان موازات به و داشته رواج ما جامعة در زمان دیر از درویشي و تصوف دکان ایجاد

 چون و است داشته رونق ما جامعه جاي جاي در صوفي و دراویش متعدد هاي فرقه و است آمده

 داشته شریعت به کامل التزام و روزي شبانه تالش تمرین، به نياز و است سخت ناب عرفان به رسيدن

 تام نسبتي بيکارگي و تنبلي با زیرا است؛ شده برخوردار بيشتري رونق از گرانه حيله تصوف است،

 معرفة في العوام تبصرة کتاب صاحب تعبير به و است کرده جلب خود به را انگاران ساده و داشته

 :است یافته ارشنگ هفتم قرن اوایل و ششم قرن اواخر در که االنام مقاالت

 

 کس هيچ...دیانت نه و باشد علم نه را ایشان و نکنند احتراز حرام از...نبود شکم جز ایشان همت

 7.نباشد ایشان از تر همت دون

 

 :گوید مي و نالد مي هایي دکان چنين برابر در سوخته، دل عارف آن شيراز، خواجه

 باشد غش بي صافي همين نه صوفي نقد
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 باشد آتش ستوجبم که خرقه بسا اي

 

 یافته رواج جهان سراسر در افراطي گرایي ماده با تقابل در افراطي گرایي معنویت که ما دورة در

 زرد پوستي، سرخ عرفان ذن، یوگا، چون الفاظي با و غربي روز مد و زدگي غرب صفت با و است

 است، کرده سرایت ما جامعه به عطار و حافظ مولوي، اشعار از هایي مایه با و هندي و پوستي

 نوعي بلکه و است منفعالنه نيهيليسم نوعي حقيقت در و باشد مي هویت و معنویت بحران به پاسخي

 به را تقلبي سکة که است شيطاني صفتي این، و است ناب عرفان و ناب دین برابر در کردن علم قد

 معنویت و عرفان دّض حقيقت در که را دروغين عرفان تا کند مي عرضه بشري جوامع به اصل جاي

 :گفت خوش چه و بنشاند آن از برخاسته عرفان و محمدي شریعت و اسالم جاي به است، حقيقي

 

 خبرانند بي طلبش در مدعيان این

 نيامد باز خبري شد، خبر که را آن

 

 تا یعني گذرد؛ مي شریعت بطن از آن که است اسالمي ناب عرفان به بازگشت چاره، راه تنها آري،

 تحصيل در تالش و الهي دستورات واجبات، همة به عمل محرمات، همة از دوري ستيم،ه زنده

 الهي توفيق که است آنگاه ؛(ع)معصوم امام از تام متابعت و والیت اصل به تامّ  توجه با اخالص،

 در و 9«سبلنا لنهدینّهم فينا جاهد من» نمایاند؛ مي ما به راهبر همراه به را راه و شود مي راه رفيق

 است آن از عمر پایان تا هميشگي متابعت و الهي دستورات شناخت سلوک، و سير مقدمة صورت هر

 : نویسد مي آملي حيدر سيد نامي، عارف. شود مي تعبير شریعت به عرفا زبان در که

 

 و ها رخصت آن، فروع و اصول بر مشتمل که است الهي هاي راه براي موضوع، اسم شریعت،

 و قلباً پيامبران افعال تصدیق شریعت، بدان پس... است آن ترهاي نيک و ها یينيکو و آن، واجبات

 8.است آن موجب به عمل

 

 

 :هانوشت پي
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 .1394 تير ،34 شماره پرسمان، مجله از برگرفته?

 ایران، مترجمان و مؤلفان شرکت ،77: ص 2: ج اسالمي، معارف فرهنگ جعفر، سيد سجادي،. 1

 .1362 تهران نخست، چاپ

 قم نخست، چاپ قم، علميه حوزه تبليغات دفتر انتشارات مرکز نظري، عرفان یحيي، سيد پثربي،. 2

 .232 ص ،1372

: تصحيح قاساني، عبدالرزاق الدین کمال شرح با السائرین، منازل عبداهلل، خواجه انصاري،. 3

 اخالص فتعری در شارح ؛18ـ  19 ص ،1391 قم دوم، چاپ بيدار، انتشارات بيدارفر، محسن

 داشت چشم بدون و عمل به توجه بدون آمده، شریعت در آنچه به الهي امر امتثال»: گوید مي

 .«اهلل لوجه و خدا براي تنها و غرض، و عوض

 و است جذبه اهل مراد»: گوید مي مرید و مراد تفاوت در کتاب دانشمند شارح ؛18 ص همان،. 4

 در را او جذبه سلوک، و سير به نياز بدون که تاس المراد محبوب مراد. سلوک و سير اهل مرید

 را او جذبه گاه آن و کند مي سلوک اول مرید، اما عليهم؛ اهلل سالم ائمه و انبيا همانند رباید؛ مي

 (.17 ص همان،)« رباید مي

 سهروردي، نشر و پژوهش دفتر رحمتي، انشاءاهلل ترجمه معنویت، و معرفت حسين، سيد نصر،. 5

 .213 ص ،1391 رانته نخست، چاپ

 .1394 فروردین 26 جمعه شرق، روزنامه آپارتماني، صوفيان. 6

 عباس تصحيح االنام، امقاالت معرفة في العوام تبصرة داعي، بن مرتضي سيد رازي، حسني. 7

 .133ـ  132 ص ،1364 تهران دوم، چاپ اساطير، انتشارات: اقبال

 .68 آیة ،(28)عنکبوت سورة. 9

 و ایران انستيتو انتشارات یحي، عثمان و کربن هانري تصحيح االنوار، منبع و االسرار جامع. 8

 .345 ـ 343 ص فرانسه،

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  هافرقه« کردن قاپو تخته» استراتژي:عنوان

  

 و اقدامات به ارشد مدیران از برخي حدّ  از بيش دلبستگي آزارد،مي را دل همه از بيش که آنچه
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 و روز به و دقيق اطالعات ضعف از هماره که است خود کارمند و بگير حقوق کارشناسان هايتحليل

 .برندمي رنج استراتژیک طراحي قدرت و جامع هايتحليل

 

 

 

 در یافته حيات تجدید يهافرقه و نوظهور هايفرقه فراگير امّا خزنده حرکت سال چند از پس

 در هوشيار و درد اهل مردان هايسخنراني و مطبوعات در مقاالت و اخبار تدریجي درج ایران،

 متدیّن، جوانان ویژه به اجتماعي، هايگروه ميان در فراگير موجي تا شد موجب کشور، نقاط اقصا

 عليه« درون از انهدام ژياسترات» عنوان به غرب، سوي از شده طراحي و خطرناک جریان این عليه

 و مفصل اطالعات و اخبار انتشار رغمعلي متأسفانه، اگرچه. بيفتد راه به ،(ع)زمان امام خانة شيعه

 و جدي اقدامات فرهنگي، مسئول نهادهاي و هاسازمان از بسياري براي شده تعریف وظایف حتي

 پرده از امّا، نپذیرفته صورت مافات انجبر و معاند جریانات این با مقابله براي ايشده ریزيبرنامه

 .است داشته پي در را مقطعي بازدارندگي نوعي پروژه، این طراحان راز افتادن بيرون

 

 و اقدامات به ارشد مدیران از برخي حدّ  از بيش دلبستگي آزارد،مي را دل همه از بيش که آنچه

 و روز به و دقيق اطالعات ضعف از ههمار که است خود کارمند و بگير حقوق کارشناسان هايتحليل

 .برندمي رنج استراتژیک طراحي قدرت و جامع هايتحليل

 

 پيروان تمرکز و« کردن قاپو تخته» هايزمينه ایران، گوشه گوشه در شده مشاهده وقایع حسب

 ایجاد استراتژي» اجراي منظور به عمل این. است شده فراهم مهم مناطق در الذکرسابق هايفرقه

فرقه چه ـ هافرقه عموم که کرد فراموش نباید. گيردمي صورت ایران در« هافرقه الجزایر جمعم

مي حمایت و هدایت سيراب، آبشخور یک از ـ بهائيت مانند یافته، حيات تجدید چه و نوظهور هاي

 .شوند

 

 این است، گتوها همان یا یهودیان سابق هايمحله نوین صورت واقع در که استراتژي، این اجراي

 پایگاه صاحب کشور استراتژیک و مهم نقاط در هافرقه از یک هر تا آوردمي وجود به را امکان
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 .شوند

 

 هايشهرک ایجاد و زاهدان شيراز، مشهد، اصفهان، اهواز، چون مهمي شهرهاي در زمين خرید

 تملک و خرید به شباهتبي مساجد، تأسيس حتي و صنعتي یا و تجاري هايموقعيت مسکوني،

 .نيست آنان هايشهرک و شهرها تصرف و فلسطين ملت هايزمين تدریجي

 :از عبارتند استراتژي این تحقق از حاصله نتایح

 

 را درون از ارتباط امکان که امن و خاص مناطقي در هافرقه پيروان و هواداران شدن متمرکز. 1

 ،(هامحله در یهودیان هايخانه پيوسته هم به هايداالن. )آوردمي وجود به برایشان

 و انتظامي و امنيتي عوامل و متدیّن مردم چشم از دور به هامحفل و جلسات ایجاد در تسهيل. 2

 فراریان، و متهمان پناهگاه ایجاد

 استعماري دستگاه نظر مورد جهاني مجامع و عمومي انظار در( ملکيت ادّعاي) حق نوعي ایجاد. 3

 غربي،

 ،... و نظامي صنعتي، تأسيسات از جاسوسي براي الزم امکان ایجاد. 4

 اسلحه، حتي و مخابراتي ادوات نگهداري کشور، از خروج براي امن پایگاه ایجاد. 5

 ،... و کننده عمل نيروهاي تربيت مسلکي، تبليغات هوادار، جلب براي پایگاه ایجاد. 6

 اي،حاشيه و مرزي مناطق ویژه به مهم، مناطق در جمعيتي تعادل زدن هم بر. 7

 سوء و( خاص و استراتژیک کاالیي واردات یا توليدي، صنعتي، تجاري،) امتيازات برخي اخذ. 9

  حساس، و ضروري موقع در امتيازات آن از استفاده

8... . 

 

 طریق از بهائيت و وهّابيت همچون استعمار جعلي و ساخته هاينحله که نيست پوشيده کس هيچ بر

 یهودیت با عمل و نظر در آميزيمسالمت همزیستي به انگليس، ود،خ پرورشگاه و زایشگاه

 در پليدي جرثومة آن اهداف و هاطرح اجراي عامل به بدل رو، همين از و اندرسيده صهيونيستي

 .اندشده اسالمي کشورهاي
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 از. است شناسایي قابل راستا همين در شيعي جهادي فرهنگي و فکري جریان با آنها خصومت

 تأیيد و شناسایي قابل( تسنن اهل مانند) مذهبي جریان یک عنوان به وجه هيچ به و،ر همين

 . نيستند

 

 .هست جدایي و عناد این مؤیّد نيز ، اکنون هم و گذشته از آنان عملکرد آنکه ضمن

 

سابق و نوظهور هايفرقه سوي از...(  و شهرک مسجد، از اعم) پایگاه هر مخفيانة یا آشکار تأسيس

( ع)عصر امام خانةشيعهـ  هافرقه خوردة فریب پيروان قاپوکردن تخته استراتژي تبع به ـ الذکر

 .ساخت خواهد روبرو شماريبي جدي مشکالت با را

 

 هاطرح برابر در سرزمين این خاکي و فرهنگي جغرافياي حافظان هوشياري بازدارنده، عامل تنها

 .است خصم هايپروژه و

 

 زمان هر از بيش را آنان جاري، امور به ارشد مدیران گستردة اشتغال که تداش دور نظر از نباید

شبکه در منتشره ي«هاتحليل و اخبار مستمر مطالعه». سازدمي هوشيار و مطلع مشاوران نيازمند

 بسياري جلو تواندمي شده ارائه هايتحليل و اطالعات بنديدسته مطبوعات، و رسانياطالع هاي

 .کند سدّ  را احتمالي هاينامهموافقت صدور و هاوعده اعالم حتي و عجوالنه ماتتصمي خطرات، از

 

 :نوشتپي

 به شدن بجاي جاي و گريبادیه از را او و دادن جاي مسکني در را چادرنشيني: قاپوکردن تخته ?

 .کشيدن حضارت

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 ( ع)مهدي امام عليه جنگ در دشمنان استراتژي:عنوان

  

 و باشد، درگيري از خالي و آرام ايلحظه منطقه این خواهندنمي که هستند کساني گویي شگفتا،
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 و آشوب از پر ايمنطقه صورت به طوالني، بسيار مدّتي براي ار عراق خواهندمي آنها اینکه ترمهم

 نيروهاي ماندن باقي براي هایيتوجيه خواهندمي و درآورند مختلف هايجنگ ميدان و ناامن

 .باشند داشته آن در غربي

 

 

 

 الزم امکانات و شرایط تا اندکرده جهاني طرحي انجام به شروع اخير هايسال در اسالم دشمنان

 فراهم آن، اصلي محتواي از مهدویت اصول کردن خالي و مهدویت مسئله بردن بين از براي را

 با جنگ به قدرت تمام با حاضر حال درـ  شانمختلف هايگرایش از نظر قطع ـ دشمنان. آورند

 است، انتظارشان در که وسياهي شوم سرنوشت از خوبي به زیرا پردازندمي مهدویت مسئله

 به تواندمي که نيرویي یا قدرت هر ساختن نابود براي پيش، هاسال از دليل، ينهم به آگاهند؛

 توجه با. کنندمي تالش و ریزيبرنامه کند، کمک ایشان فتوحات به و( ع) امام جهاني قيام پيروزي

 انگيزشگفت اخير هايسال در مهدویت به دشمنان سخت و درپيپي حمالت حجم نکته، این به

 .نيست

 

 خطرناک و مهدویت اصل با دشمني ميزان به توانيممي کنوني رویدادهاي و حوادث طالعةم با

 هايپشتيباني و الملليبين نفوذ با و ستمگرانه ارادة سایة در اکنون. ببریم پي مسئله این بودن

 برد،مي سؤال زیر را ایشان وجود اصل که افکاري و نظریات شودمي تالش دشمنان، تبليغاتي

مجموعه و درآورند اجرا به را کاملي استراتژي کنندمي تالش ستمگر و پليد دستان این. یابد اشاعه

 .نمایند سازماندهي است، مهدویت مخالف خود بطن در که را فرهنگي ظاهر به اي

 

 دشمنان. است رسيده پليدي نهایت به مهدویّت عقيدة و(ع)مهدي امام با دشمني کنوني، عصر در

 و مردم اذهان در سياسي ـ اجتماعي و رواني فکري، رویارویي نوعي کنندمي شتال راه این در

 به سخت ايحمله طيّ  دارند قصد ادامه، در آنها. آورند وجود به عقيده این طرفدار محافل در

خوش نگاه مانند را، آن به مربوط مسائل و( ع)مهدي امام وجود اندیشة مهدویت، اصيل عقيدة

 نهایت در و بکشانند حاشيه به کم کم را خاص هايفعاليّت و مثبت دیدگاه داشتن و آینده به بينانه
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 .بزدایند مردم ذهن از را آن

 

 اهدافي و اصولکنند، قيام ایشان خواهندنمي و هراسندمي( ع)مهدي امام از که کساني تمام

 افتد،مي خطر به هيال عدل اصول با برخورد در آنها منافع و دارند(ع)امام واهداف اصول مخالف

 مورد در ما که زماني گفت، باید رو این از. پردازندمي( ع)مهدي امام با دشمني به دليل همين به

 با مخالف و دشمن سياسي جبهة به اشاره هدفمان گویيم،مي سخن حاضر زمان در( ع)امام دشمنان

 امام با دشمني و جنگ تراتژياس و طرح اجراکنندة یا ریزبرنامه که است حکومتي و رژیم یا ایشان

. اندکرده یاد« روم اهل» عنوان تحت مردمان گروه این از روایات که است ذکر شایان. است

 به که دانندمي خوبي به آنها زیرا پردازندمي( ع)مهدي با جنگ به جهاني صهيونيزم و یهودیان

 حتماً که کنندمي تأکيد نهاآ کهن متون تمام که دليل این به نيز و شوندمي نابود ایشان دست

 داده را(ع)مهدي ظهور خبر اصلي و قدیمي تورات و پردازدمي جنگ به یهودیان با(ع)مهدي

 .است

 

 و هاصهيونيست ـ دشمنان که است این کندمي مشغول را ما ذهن اینجا در که مهمي بسيار سؤال

 کنند؟مي دنبال حاضر حال در( ع)مهدي امام ضدّ  جنگ در هایيوبرنامه هاطرح چه ـ هاغربي

 که، دهدمي خبر حقيقت این از تاریخ کنند؟مي آماده ایشان ظهور براي را خود چگونه آنها

 حضرت داستان و اندشدهمي آماده الهي فرستادگان و پيامبران آمدن براي همواره دشمنان

 هاينمونه جمله ازیهودیان، و( ص)محمّد حضرت یهود، و( ع)عيسي حضرتفرعون، و( ع)موسي

 در و کردندمي دنبال را(ص)اسالم پيامبر تولد اخبار ادیان، دشمنان و یهودیان. است آن بارز

 و حوادث نيز اکنونهم آنها. ببرند بين از را ایشان داشتند قصد( ص)حضرت آن کودکي زمان

 مطالعه و بحث دمور را ادیان الهي منجي ظهور هاينشانه و کنندمي رصد را جهان رویدادهاي

مي پيروي معين و خاص استراتژي یک از ایشان ضدّ خود جنگ در دليل همين به. اندداده قرار

 و عناوین ترینمهم و بارزترین و چيست استراتژي این امّا. ببرند بين از را ایشان خواهندمي و کنند

 باشد؟مي چه آن هايسرخط

 

 هايدسيسه و هاتوطئه از باید کنند،مي آماده ایشان ظهور براي را خود که امام واقعي منتظران
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 و بشناسد را آنها هايبرنامه و هاطرح تا باشند آگاه حاضر حال در(ع)مهدي امام ضدّ  دشمنان

 .کنند خنثي را آن استراتژي بتوانند

 

 و رویارویي و مقابله و تحرکات نوع و حاضر حال در مهدویت مسئله با دشمنان دشمني چگونگي

 مؤمنان براي هادشمني این از برخي امّا است مختلف ابعاد داراي کنندمي اتخاذ آنها که مواضعي

 در گویيم،مي سخن دشمنان استراتژي از که زماني داشت، توجه باید. است شده شناخته و روشن

روش از و هستيم روبرو متعدد، اهداف داراي و مدتطوالني کامل برنامة و طرح یک با حقيقت

مي را آن نتایج پيشاپيش آنها که ايمسئله با رویارویي براي پليدي و متنوع و جدید و قدیمي هاي

 .کنندمي استفاده هستند، وقوعش منتظر و دانند

 

 و باشيم آگاه حاضر حال در(ع)مهدي امام ضدّ دشمني و جنگ نوین هايروش از باید ما رو این از

 براي آنها تجهيزات و امکانات آمادگي، از باید ما مچنينه. سازیم آگاه آن از نيز را مؤمنان

 .باشيم داشته کافي اطالع آینده هايجنگ و هادرگيري

 

 استراتژیک خطوط و عناوین ترینمهم از برخي توانيمميجهان، کنوني واحوال اوضاع بررسي با

 در توانمي را تژياسترا این تحقق طرق. دریابيم را( ع)مهدي امام با مقابله جهت در دشمنان

 :کرد مشاهده ذیل موارد

 

 مهدویت عقيده که کنندمي اشاره ضمناً دشمنان: مهدویت اندیشة صحت مورد در تردید ایجاد. 1

 در حقيقت دردارند، ایمان مسئله این به که کساني: گویندمي و است وهمي و خيالي عقيده یک

 خود در آینده به نسبت خاصي رواني هايریشه و هاانگيزه روش، این. برندمي سر به رؤیا و خواب

 بيني،خوش مانند اندیشه این به ایمان مثبت ابعاد تمام بردن بين از و ميراندن جمله از دارد؛ نهان

 نااميدي، و یأس ایجاددرخشان، و روشن ايآینده رسيدن فرا براي انتظار و اندیشيمثبت اميد،

 .بدبيني و بدبختي شکست،

 

 آینده در ایشان که شایعه این ترویج و ایشان والدت تاریخ و( ع)امام وجود در تردید ایجاد. 2
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 مدعيان ظهور براي فرهنگي و فکري هايزمينه کردن آماده منظور به امر، این: شد خواهند متولد

 در که شده باعث و گيردمي صورت مهدویت اصل به آنان طریق از ساختن وارد ضربه و دروغين

 تشویق با امّا نيست جدیدي چيز این البّته. رود افزایش به رو مهدویت مدعيان شمار حاضر حال

 .شودمي تکرار پيوسته آنان روشن و قاطع وحمایت

است، مهدویت عقيدة مخالفان شبهات دادن گسترشدشمنان، فرهنگي جنگ هايروش از یکي

 :مانند

 

 .است نيامده مسلم« صحيح» و بخاري« صحيح» در( ع)مهدي نام اینکه بر تأکيد ـ

 

( ع)مهدي امام مورد در که احادیثي خاطر به خلدون ابن نظریات شمردن ضعيف و نادرست ـ

 .است کرده روایت

 

 .نيست مریم بن عيسي جز ايمهدي هيچ: گویدمي که ماجه ابن« سنن» در روایت یک بر تمرکز ـ

 

 تبار از مهدي بگویند اینکه جاي به نيیع است؛ عادي مردم از مردي مهدي که نظریه این ترویج ـ

 .است پيامبر امّت از گویند،مي است( ص)پيامبر

 

 گذشته ادیان که است دیگري هايآیين از تقليد به قدیمي ايمسئلهمهدویت، مسئله اینکه ادعاي ـ

 .اندگفته سخن آن از

 

 او پدر و من نام هم او که مسئله این به زدن دامن و( ع)امام نام مورد در افکني ابهام و تردید ـ

 .شد خواهد متولد آینده در( ع)مهدي که نکته این بر تأکيد و است من پدر نامهم

 

 واقعي غير و واهي اياندیشهمهدویت، اندیشة که است انگاره این رواج شبهات این القاي از هدف

 قصد آنها این، بر الوهع. است نگذاشته صحّه آن بر نيز کریم قرآن حتي ندارد؛ اصالتي هيچ و است

 بگویند خواهندمي نتيجه در و کنند تردید اظهار نيز( ع)مهدوي احادیث صحت مورد در دارند
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 و باشد ايمهدي اگر حتّي نيست،( ع)مهدي امام ظهور براي انتظار و شدن آماده به نيازي هيچ

 آینده در که است مياسال امت ميان از عادي فردي منتظر مهدي باشد، واجبات جزء او به ایمان

روش این تمام بزند، جا او جاي به را خود تواندمي هرکس آنها، شگرد این با. شد خواهد متولد

 روروبه نظامي جنگ ترینسخت و رواني جنگ بدترین با را ما وحيله مکر با توأم و فریبنده هاي

 و بزرگ علماي که دانيممي همه البّته) است اعتقادات و هاارزش افکار، جنگ این، و کندمي

 این بودن خطير و اهميّت( اندساخته روشن را حقيقت و داده پاسخ شبهات این همة به دانشمند

 و افکار پليدشان و شوم اهداف به رسيدن براي خواهندمي آنها که است آن دشمنان استراتژي

 هاروش این از آنها اهداف ترینمهم. سازند وارد مردم ذهن در روشي هر با را ویرانگر عقاید

 :از است عبارت

 

 به ایمان دليل به آینده مورد در هابينيخوش حسّ بردن بين از و مردم آرزوهاي و اميد قطع. 1

 انتظار، روحيه مثبت هايجنبه بردن بين از و مهدویت اصل

 

 دروغين مدّعيان ظهور براي اسالمي جوامع در فرهنگي و فکري هايزمينه سازي آماده. 2

 .مهدویت

 

 این به که جوامعي در مهدویت و( ع)امام به نسبت فکري و رواني بيزاري حسّ نوعي ایجاد

 پيامبري و مهدویت مدعيان از حمایت و پشتيباني طریق از را کار این آنها. دارند اعتقاد اندیشه

 .دهندمي انجام

 

 در مردم مختلف هايشکست کثرت و اسالمي جوامع رواني بد و تلخ هايواقعيت از اسالم دشمنان

 و تخریب براي آن از و آگاهند رواني حاالت این نتيجه ميزان از خوبي به کرده، استفاده آن

 جایي به( ع)مهدي امام دشمنان دشمني و کينه. کنندمي استفاده مهدویت دادن جلوه نادرست

 ساختن ویران براي اتاقدام گونهاین تقویت و مهدویت مدعيان شمار بردن باال در سعي که رسيده

 و رسانندمي پيروانشان و اشخاص این به زیادي هايکمک و اموال آنها. دارند آن درون از اسالم

 هاينمونه جمله از. کنندمي ویرانگر هايجنبش آن به پيوستن به تشویق را االیمانضعيف اشخاص
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. است درهند قادیانه از انگلستان تحمای و ایران در بهائيت و بابيّت با روسيه دولتمردان رفتار آن،

 به و کنندمي حمایت پيامبري و مهدویت مدعيان از تمام قدرت با نيز حاضر حال در اسالم دشمنان

 مقایسه در معاصر دوران در پيامبري و مهدویت مدعيّان شمار کنيممي مشاهده که است دليل همين

 به روز و دارد صعودي سيري ادّعاها این. است افزایش درحال پيوسته قبل، تاریخي هايدوره با

 بيشتر سرانجام اینکه مهم بسيار نکته. دانست پدیده یک را آن توانمي و است افزایش حال در روز

شده حبس به محکوم نيز بسياري و شده کشيده رواني هايبيمارستان به اخير هايسال در مدعيّان

 رواني مشکالت اشخاص گونهاین که اندشده مطمئن قضایي هايدستگاه که معناست بدین این. اند

 .ندارند عقلي و

 

 اشخاص گونهاین از و هستند پرده پشت کساني چه که است این شودمي مطرح که مهمي سؤال

 کننده تغذیه و حامي و پشتيبان که است آن از حاکي اسناد و دالیل کنند؟مي پشتيباني و حمایت

 در حاکم رواني بد شرایط از که است صهيونيزم اسالم، در گرویران هايجنبش گونهاین اصلي

 اینجا در. کندمي برداريبهره خود نفع به جوامع این در مردم هايشکست کثرت و اسالمي جوامع

 مدعيان از پشتيباني و حمایت براي مرکزي اسرائيل در اکنون اینکه آن و کنيم فاش را رازي باید

مي خاص هايآموزش را اشخاص گونهاین آنها و دارد وجود عربي جوامع در پيامبري و مهدویت

 دیني هايارزش هايپایه طریق، این از تا فرستندمي اسالم جهان کشورهاي به را آنها سپس دهند،

 به شروع اسرائيل این، بر عالوه. کنند دارخدشه را اصيل عقاید و باورها کرده، سست را اخالقي و

 حدود و نموده ـ بهاء قبر محلّ ـ عکا شهر در) البهجـ در بهائيان صليا محفل ساختمان ساختن

 رهبران از نفر 4511 حضور با 2111 مي 22 تاریخ در. است داده اختصاص آن به دالر ميليون 251

 هايبرنامه و هاروش مراسم، آن طيّ و شد افتتاح آنها گانهنوزده هايباغ جهان، سراسر از بهایي

 .گرفت قرار بررسي و بحث مورد بهائي دین گسترش راهبردي

 

 خطر. دارند جدّي حضور مهدویت ادّعاهاي از برخي پردة پشت اسالم دشمنان که نيست تردیدي

 با آنها شدن مواجه پي در پي و معاصر دوران در مهدویت مدّعيان گسترش که است آن اقدام، این

. شود آن ضدّ مواضعي اتخاذ و مهدویت زا مردم فرار و بيزاري باعث تدریج به است ممکن شکست،

 تصور دشمنان این شاید. است اصيل عقيده و باور این از مؤمنان ساختن دور کار، این از آنها هدف
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 به مسلمانان کردن قانع براي را زمينه دروغين، مدعيان این از یکي موفقيّت و پيروزي که کنندمي

 صورت، این در و سازدمي فراهم است یافته تحقق روایات و احادیث در موجود هايبشارت اینکه

مي تررنگکم ظهور براي آمادگي گونهاین و است بيهوده دیگر واقعي، مهدي ظهور انتظار اندیشه

 وجود دیدار براي شوقي و حس چنان قبالً اصالً  که گویي رودمي بين از کم کم مؤمنان شوق و شود

 گذاري اثر آن با همراه و ميردمي مردم هايجان و هادل در مهدویت عقيده گونهاین. است نداشته

 .بنددبرمي رخت اسالمي جوامع از نيز مهدویت فرهنگ

 

 کار این آنها: شيعي دیني مرجعيت به حمله براي مهدویت فرهنگ ابعاد برخي از برداريبهره. 3

 .دهندمي انجام( ع)امام با ارتباط و بابيّت مدعيان پشتيباني و حمایت طریق از را

 

 پيوسته دشمنان دليل همين به. است آن مستحکم دژ و شيعه مذهب اصلي ملجأ دیني مرجعيت

 ضربه نياورده، فرود تسليم سر آنها برابر در که ناپذیرسازش و مستحکم دژ این به کنندمي تالش

 شيعه دیني تمرجعي به تا اندکرده سوءاستفاده( ع)امام سفارت و ارتباط مسئله از دشمنان. بزنند

 هايبرنامه درمورد« الهي ادیان جدایي براي توطئه» کتاب مؤلف برانت مایکل دکتر. بزنند ضربه

 اطالعات اداره جلسات از یکي در»: گویدمي شيعيان ضدّ بر آمریکا در« سيا سازمان» شدة حساب

 تجارب دليل به ـ انانگلست اطالعاتي ادارة نمایندة حضور با و آن بلندمرتبه مسئوالن حضور با که

 هيچ به: اینکه آن و رسيدیم نتيجه یک به شد، برگزار ـ اسالمي کشورهاي در آنها مدت طوالني

 شکست. پرداخت جنگ به آنها با و شد رویارو شيعه مذهب با تواننمي مستقيم طور به صورتي

 با جنگ به پرده پشت از و مستقيم غير باید دليل همين به دشوار، نهایتبي است کاري شيعيان دادن

 نظر در مدتطوالني براي زیادي کامل و دقيق هايبرنامه و هاطرح راستا این در. پرداخت آنها

 فاسد و شيعه عقاید تضعيف و دیني مرجعيت به زدن ضربه به تصميم بسيار مطالعات از پس ما. داریم

 که ايگونه به کنيم، تحریف را آنها اصول و مفاهيم باید که ایمشده القولمتفق ما. گرفتيم آن کردن

 و نادان ايعده را شيعيان دهندمي قرار بررسي و مطالعه مورد را شيعه مذهب که اشخاصي

 در هدفي چنين به. م 2111سال تا که اميدوارند هابرنامه و هاطرح این با آنها. ببينند خرافاتي

 .«بنمایانند گونهاین را شيعه و برسند شيعه مورد
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 و حيله و مکر و آنها مزدوران و صهيونيسم دستان که نباشد پوشيده آگاهي انسان هيچ بر دشای

 تواندمي اندازه چه تا آن تخریب و واقعي مهدویت عقيده دادن بدجلوه براي آنها هايبازي

 :است نهفته موارد این در دشمنان استراتژي از بخش این بودن خطرناک و اهميت. باشد خطرناک

 

 .حاضر درحال آنها از پشتيباني و حمایت و ارتباط مدعيان آوردن وجود به. 1

 

 ادعا اشخاص این حال این در کبرا؛ غيبت زمان در( ع)امام با آنها ارتباط خبر ترویج و گسترش. 2

 که واقعيتي با و است درست و حقيقت عين که را فقهي مسائل و شرعي احکام( ع)امام از کنندمي

 باید آن به ایمان و مطلب این پذیرش با. کنندمي دریافت دارد، تطابق کرده، دهارا را آن خداوند

 بر) امور ظواهر اساس بر تقليد مراجع زیرا. کرد نيازيبي اظهار( دیني مرجعيت) علما و فقها از

 اصول اساس بر دادن فتوا یعني دهند؛مي نظر و کنندمي صادر رأي( فقهي اجتهاد اصول اساس

 واقعيت با است ممکن باشد، نادرست یا درست است ممکن فتواها و گيردمي جامان اجتهادي

 ظاهري، احکام و فتواها گونهاین یعنيباشد، نداشته تطابق آن با است ممکن باشد، داشته مطابقت

 شخص و نماینده ظهور با بگویند خواهندمي آنها. حقيقت عين نه است واقع به نزدیک گماني

 پایان به مرحله این است، ارتباط در معصوم با مستقيماً که(نيابت یا سفارت مدعي) امام با مرتبط

 است، جامعه واقعيت مطابق که را واقعي مسائل و احکام اشخاصي چنين درنتيجه است، رسيده

 .نيست علما و تقليد مراجع به نيازي دیگر و دهندمي انتقال مردم به و گيرندمي امام از مستقيماً

 

 مانند جدیدي هايجنبش و هاگروه و کرده حمایت ارتباط مدعيان از دشمنان راستا، نهمي در

 در« بهائيت و بابيت» پاکستان،« احمدیه» عراق، در« هایماني» بحرین، در« السفارة جماعـة»

 .اندآورده وجود به را هند در« قادیانيه» و ایران

 

 به نيازي دیگر که قبوالنندمي مردم به کم کم و دیني مرجعيت تضعيف به اقدام کار این با آنها

 و کنندمي حمله آن به سياسي و مالي اجتماعي، ابعاد از و نيست جامعه در اشخاصي چنين حضور

 ویرانگر هايدیدگاه و هااندیشه برخي ترویج و گسترش به اقدام اخيراً  که است دليل همين به

 که است این دردناک بسيار مسئله اند،کرده« ... و بزرگ و اعلي مرجع بدعت تقليد، بدعت» مانند
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 را کار این دشمنان از نيابت به آنها و کنندمي واگذار مسلمانان خود به را مأموریت این دشمنان

 .دهندمي انجام

 

 این مسلمانان، ميان از نادان و متعصب اشخاص برخي و افتندمي آنها دام در برخي گونه،این

 اشخاص این از برخي که است گونهاین. کنندمي تقدیم دشمنان به نيمجا صورت به را خدمت

 آنها به را هابرچسب بدترین علما، دیگر و بزرگ تقليد مراجع به نسبت زیاد کينة و دشمني با نادان

 مانع علما، و دانشمندان این زیرا دانند،مي مباح نيز را آنها خون اوقات گاهي حتي و زنندمي

 مثبت پاسخ آنها دعوت به مراجع و علما اگر و آیندمي شمار به آنها تبليغات و دعوت براي سختي

 خوارج همان درحقيقت اینها. آورندمي ایمان اشخاص گونهاین به آنها تبع به مردم همة دهند،

 .هستند دوران

 

  

مي نيدشم عظام مراجع تمام با و دانندمي مردم تمام از برتر را خود مدّعيان، این از یک هر

 هم( ص)پيامبر از را خود او و بود آنها پيشواي زهير بنحرقوس که خوارج همانند دقيقاً ورزند،

 .دانستمي باالتر

 

 تعدادي طرف از که هستيم دشمنان سوي از خطرناک برنامة و طرح و روش یک برابر در اکنون ما

 کنند، در به ميدان از را عهشي دیني مرجعيت خواهندمي و دارند ارتباط ادعاي که مرموز افراد

 از پيرواني و مریدان گمراه، مدعيان این که است این توجه قابل نکتة. گيردمي قرار اجرا مورد

 و هانقشه و کنندمي فرمانبرداري آنها دستورهاي از که دارند فرهنگي و اجتماعي مختلف طبقات

 . آورنددرمي جراا به ناداني و سادگي کمال با را آنها هايتوطئه و هاطرح

 

 را کار این دشمنان ایشان؛ خروج از پيش( ع)امام پشتيبان و کننده حمایت هايزمينه با مبارزه. 3

 فکري و اقتصادي ،نظامي هايجنگ از ايمجموعه با( ع)امام مردمي پایگاه کردن ضعيف طریق از

 .آورنددرمي اجرا به
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 ویژه به شاندیني ميراث فلسفه، از آگاهي با چنينهم مطالعاتشان، و هاپژوهش طریق از یهودیان

 این به ـ نوستراداموس ـ فرانسوي یهوديِ پيشگويِ  هايبينيپيش طریق از و« کاباال» سرّي کتاب

 در یهودیان که گونههمان این، به توجه با. شوندمي نابود(ع)مهدي توسط که اندرسيده نتيجه

 ظهور از و دادندمي جلوه نيک قریش کفار نزد را خود بد و نادرست اعمال مختلف طرق از گذشته

 رهبر آن ،(ع)موعود مهدي خروج بينيپيش نيز اکنون داشتند، وحشت محمّدي دین و حکومت

 .است گرفته آنان از را آرامش و خواب و انداخته وحشت به را آنها آینده در مکّه از بزرگ،

 

 و بردمي بين از را آنها خود، ظهور زمان در( ع)يمهد که دانستندمي پيش هامدّت از یهودیان

 آنها. بود خواهد خاورميانه هم جنگ ميدان که دانندمي و پرداخت خواهد آنان با جنگ به روزي

 و خالفت مرکز عراق و شودمي خارج ایران از( ع)مهدي یاري براي سياه هايپرچم که دانندمي

مي آغاز یهودیان نابودساختن و قدس آزادسازي موج آنجا از و بود خواهد ایشان پایتخت کوفه

 دشمن ترینسرسخت سفياني و کرد خواهند ظهور مکه در ابتدا ایشان که دارند اطالع آنها. شود

 پایگاه یک عنوان به مصر از امام و بود خواهد شام منطقة از هاغربي و یهودیان پيمانهم و امام

 .کرد هدخوا استفاده رسانياطالع و تبليغاتي

 

 و موهوم نادرست، باورهاي و عقاید که است این اندداده انجام یهودیان که کاري ترینخطرناک

 یعني آن، بزرگ رهبر و بشریت بخشنجات مورد در غرب مسيحيان ذهن و فکر در مرموزي

 .اندآورده وجود به غرب تمدن نابودي در ایشان نقش و( ع)مهدي حضرت

 

 ربط( ع)مهدي به که چيزهایي تمام از نگراني و وحشت نوعي، به نهاآ که شده باعث خود این

مي فرستاده آنها سوي به امام سوي از دوم بار که کساني اندمطمئن یهودیان. باشند داشته دارد،

 دليل همين به و شوندمي خارج(عراق وسط) بابل سرزمين از ،(آمده قرآن در که گونهآن) شوند

 و کردند آغاز را آن ضدّ جنگ دليل، بدون و سازند ویران را عراق کنندمي تالش پيوسته که است

سال از استراتژیک، و سياسي محاسبات به توجه با هاصهيونست و هاغربي و یهودیان دليل، همين به

 خود ضدّ جنگ در بزرگ رهبر آن است ممکن که نيرویي و قدرت هر اندکرده ریزيبرنامه پيش ها

 که زماني تا دادند ترتيب ایران و عراق ضدّ سخت جنگي آنها. ببرند بين از کند، استفاده آن از
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 در و آورده در پا از را آنها هاتحریم و هاجنگ که شود رو روبه مردمي باکند، ظهور( ع)مهدي

 چرا: که یابيممي در را سؤال این پاسخ که اینجاست. برسانند یاري امامشان به نتوانند نتيجه

مي در( ع)بيتاهل دوستدارن با ویژه به منطقه این در کنوني سخت و پياپي هايجنگ و حمالت

 و پيروان از زیادي شمار و یافت ادامه سال هشت و داد روي جنگ عراق و ایران ميان چرا گيرد؟

 اینوعراق، ایران جنگ پایان از پس اندکي چرا شدند؟ کشته آن در( ع)بيت اهل دوستداران

 (.عراق واشغال کویت به حمله) داد؟ روي منطقه این در ردیگ بار جنگ

 

 و باشد، درگيري از خالي و آرام ايلحظه منطقه این خواهندنمي که هستند کساني گویي شگفتا،

 و آشوب از پر ايمنطقه صورت به طوالني، بسيار مدّتي براي را عراق خواهندمي آنها اینکه ترمهم

 نيروهاي ماندن باقي براي هایيتوجيه خواهندمي و درآورند فمختل هايجنگ ميدان و ناامن

مي آماده« آرمگدون» بزرگ جنگ براي را خود آنها که بدانيم ما اگر. باشند داشته آن در غربي

هسته جنگ یک آرماگدون کنندمي بينيپيش آنها. شویمنمي زدهشگفت حوادث این از دیگر. کنند

 باید وما. برندمي بين از را امام ویاران دوستداران جنگ آن در هک است جانبههمه و گسترده اي

 آن براي زیادي هايطرح و هابرنامه هاصهيونيست که کنيممي زندگي شرایطي در که بدانيم

 در آن علل از برخي که آیددرمي اجرا به غرب و آمریکا توسط نيز هابرنامه و هاطرح آن و دارند

 :دشومي خالصه موارد این

 

 زیرا ظهورشان، آغاز در ایشان ساختن نابود براي وتالش( ع)بزرگ رهبر آن آمدن انتظار. 1

 .است شده نزدیک ایشان ظهور که اندکرده بينيپيش یهودي منابع

 

آن ،(ع)امام ظهور زمان شدن نزدیک با آن و است طال جنس از که فرات هايگنج بر تسلط. 2

 .یابدمي افزایش،است آمده هاروایت در که گونه

 

 کشورهاي نظامي و سياسي تضعيف و آن اقتصاد بر تسلط منطقه، نفت منابع بر گذاشتن دست. 3

 .منطقه
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 چتر زیر منطقه، این در( هارومي) غربيان هايبرنامه و هاطرح که کرد تأکيد باید اینها از جدا

 .نيست سفياني خروج براي مناسب جوّ و زمينه سازيآماده جز چيزي صهيونيسم، حمایت

 

 و». است چيره آن بر خداوند حيله مکرو امّا است آنها حيلة و مکر این که کنيممي تأکيد پایان در

 لهم جندنا إنّ و»: فرمود که است حق خدا وعدة و. «الماکرین خير اهلل و یمکراهلل و یمکرون

 .«الغالبون

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  دنيا امروز سينماي در دیني هايگرایش:عنوان

  

 برخوردار باالتري اهميّت درجه از هاليوودي کنندگانتهيه براي ميان این در آنچه آیدمي نظر به

 و نشيب و فراز از اغلب که بوده مذهبي هايقصّه و روایات کردن دراماتيزه باالي قابليّت بوده،

 کنندگانتهيه این دليل، همين به. هستند برخوردار مخاطب براي ايالعادهفوق جذابيّت و کشش

 تربرق و پرزرق به و وانهاده را آن دیني مایةدرون فوق، روایات پرکشش ظاهر از استفاده با تنها

 .رداختندپ ظاهر و پوسته همان کردن

 

 

 

 به بسياري هايفيلم در سينما سالة ده و صد تاریخ طول در دیني و مذهبي قصص و هاداستان

 آثار نخستين همان در که روست همين از. است شده کشيده تصویر به مختلف هايشکل و هاصورت

 گریفيث، وارک دیوید)« تعصب»فيلم در مثال طور به. کندمي پيدا نمود مذهبي تصاویر سينمایي،

 یهود سران با( ع)مسيح عيسي حضرت معارضة به آن ایپزود چهار از ایپزود یک که( 1816

 شدن رانده به که( 1818 ایر، در تئودور کارل)« شيطان دفتر از هایيبرگ» یا دارد اختصاص

مي بار به را تاریخي بزرگ فجایع که مختلف افراد اغواي و فریب سپس و خداوند درگاه از شيطان
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 ماري شدن کشته یا ،(ع)مسيح به اسخریوطي یهوداي خيانت مانند فجایعي. پردازدمي آوردند،

 ...و وسطي قرون اسپانياي در عقاید تفتيش یا آنتوانت،

 

 زمرة در اغلب اند،شده ساخته پيامبران زندگي اساس بر که هایيفيلم سينما، تاریخ طول در اما

 استقبال مورد هم عمومي اکران در هافيلم این. اندداشته ارقر هزینه پر و پروداکشن سوپر آثار

 1858 سال در« هور بن»فيلم ساخت براي نمونه عنوان به. اندگردیده واقع بسياري مخاطبان

 طول به سال یک ساختش و سال ده فيلم، این اوّليه تدارکات. شد خرج دالر ميليون 15 حدود

 یک طول به نگاتيوي و دکور هکتار 9 و لشگر سياهي هزارصد و دیالوگ با مهم نقش 486. انجاميد

 بر عالوه که ببندد نقش سينما پرده بر عظمتي چنان تا شد گرفته کار به فيلم این در زمين کره دور

 .بروند آن تماشاي به نيز تماشاگر هاميليون ،1858 سال در اسکار جایزة یازده اختصاص

 

 مذهبي فيلم با بار نخستين براي فونيک استریو دايص و اسکوپ عریض پردة دیگر، سویي از

 کتاب از داستاني روایت براي کاستر. یافت راه سينما دنياي به( 1853کاسترـ هنري)« خرقه»

 بيستم، قرن فاکس یعني فيلم کننده تهيه کمپاني کمک به سينما، با تلویزیون رقابت اوج در مقدس،

 شکوهمند عرضة براي را عریض پردة نمایش و ورفيکآنام عدسي و کرد رو را سينما برنده برگ

 و فونيک استریو کنندة ميخکوب صداي که بود پس آن از. نمود ارائه سينما عرصة به سينمایي آثار

 فراوان لشگر سياهي و عظيم دکورهاي آن یاري به هميشه، از ترعریض و تربزرگ بسيار تصاویري

 در جدید سينمایي اساساً جاهمين از و بکشد رخ به يشترب را تاریخي روایات عظمت و شکوه تا آمد

 .یافت رواج عظيم و پرشکوه هايفيلم عنوان با جهان سينماي

 

 تاریخ طول در پيامبران زندگي داستان و مذهبي هايفيلم اهميّت ذکر فوق، مقدمه بيان از هدف

 در ویژه به آثار، گونهاین ختسا به ايعالقه و تمایل چنين چرا اینکه امّا. است سينما ساله 111

 و بررسي جاي است، داشته وجود ميالدي 61 دهه اواسط تا حداقل هاليوودي کنندگانتهيه ميان

 .دارد تعمّق

 

 برخوردار باالتري اهميّت درجه از هاليوودي کنندگانتهيه براي ميان این در آنچه آیدمي نظر به
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 و نشيب و فراز از اغلب که بوده مذهبي هايقصّه و تروایا کردن دراماتيزه باالي قابليّت بوده،

 کنندگانتهيه این دليل، همين به. هستند برخوردار مخاطب براي ايالعادهفوق جذابيّت و کشش

 تربرق و پرزرق به و وانهاده را آن دیني مایةدرون فوق، روایات پرکشش ظاهر از استفاده با تنها

 بيشتر فوق، آثار که اعتقادند این بر بعضي که روست همين از. دپرداختن ظاهر و پوسته همان کردن

 سازانفيلم واقع در. شوند قلمداد دیني فيلم اینکه تا گيرندمي قرار تاریخي هايفيلم زمرة در

 را خود سودجویانة اهداف و نيات نخست درجة در مردم، مذهبي عالیق از استفاده سوء با هاليوود

 آنها آلودن و الهي اولياي پاک چهرة قلب به نيز، آن از پس و کردند گيرييپ هافيلم این ساخت از

 ده» فيلم اوایل در( ع)موسي حضرت مثال عنوان به. پرداختند بردند،مي پرده بر که تصاویري در

 فيزیک و چهره با ویژه به است، زادهاشراف و پيشهعاشق جواني بيشتر« دوميل ب سيسيل« »فرمان

 کنندگانتهيه ترتيب، این به. بود هاسال آن در هاليوود مانکني استار سوپر که« هستن چارلتن»

 و هزار در که بازیگراني و هاهنرپيشه وسيلة به الهي پيامبران سازي تصویر با واقع در هاليوودي

 فکر و اندیشه در را خدا پيغمبران چهرة قداست کردند،مي بازي دیگر مثبت و منفي نقش یک

 تماشاگران، اعتماد جلب و هافيلم گونهاین انداختن جا با دیگر طرف از. کردند دارشهخد عمومي

 به مذهبي، روایات جعل این. نمودند جعل هافيلم این در را خود روایات و هاداستان تدریج به

 نمود داشت، نفوذ مالکيتش در یهود البي که هایيکمپاني در شده ساخته هايفيلم مورد در ویژه

 .کردمي پيدا يشتريب

 

 ،(ع)ابراهيم حضرت که دیني ـ تاریخي مسلم روایت این ،«آفرینش کتاب» فيلم در نمونه براي

 حضرت سپس و کندمي ظاهر دیگري ذبح او جاي به خداوند و بردمي قربانگاه یک به را اسماعيل

 حضرت جاي به و یافته تغيير کند،مي بنا را کعبه خانة اسماعيل، حضرت کمک به( ع)ابراهيم

 .شودمي محسوب وي نوادگان از( ع)موسي حضرت که شده جایگزین را اسحاق اسماعيل،

 

 در و رسيد هم آمریکا به مختلف هايشيوه به اروپا عصيانگري موج که 61 دهة اواسط از امّا

 ها،يلمف در خانوادگي و اخالقي مباني رفتن تحليل همراه به تدریج به گذاشت، تأثير نيز سينمایش

 سازانفيلم برخي که ايگونه به شد، تشدید هم دیني و مذهبي موضوعات در دگراندیشي فضاي

 دهند ارائه دیني هايداستان و هاسوژه دربارة مادي کامالً  هایيبرداشت دادند اجازه خود به حتي
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 اثر تا يحت هاتلّقي نوع این. بکشند تصویر به مانده عقب و کهنه را مختلف مذاهب مباني و

 1873 سال در جویس نورمن یهودي، سازفيلم ساخته« بازیگر فوق مسيح عيسي»همچون موزیکالي

 در که بود رسيده جایي به هاليوود در یهود البي باندهاي قدرت که بود حالي در این. رسيد نيز

 محاللاض با مصادف را یهود دین به نسبت تجدیدنظر گونه هر دیگر، مذاهب کشيدن سخره به عين

 روي زن ویلن» موزیکال اثر در« جویسن نورمن» همين که گونهآن کردند،مي تصویر ضاللت و

 .داد نمایش« بام

 

 جنبش نوعي که 81 دهة در حتي بعد، هايدردهه دیني باورهاي و اعتقادات کشيدن هجو به این

 به بالتبع نيز آن يسينما از بعدي و شد پدیدار غرب جامعه در دیني و اخالقي مباني به بازگشت

 استهزاء و هجوگونه برخورد این. یافت ادامه کرد، پيدا چرخش دیني و اخالقي آثار سوي و سمت

 سينماي در موضوعات قبيل این از و مردگان جهان و آخرت فرشتگان، و ارواح عالم با ویژه به آميز

 زوکر، جري« روح» فيلم چهاگر. شودمي دیده وفور به ویکم بيست قرن دهه اوّلين نيمة و 81 دهة

 از ولي نبود، اخروي پاداش و کيفر مسئله و ارواح دنياي با مواجهه زمينة در قبولي قابل غير اثر

 صرف بازي یک حدّ تا که شودمي ماليدست آنقدر جدي سوژة و مضمون هر هاليوود، در که آنجا

 پيتر)« آفرینانوحشت» همچون هایييفانتز تا ارواح با بازي این ادامه کند، پيدا نزول هافيلم در

 دیني موضوعات این از برخي دیگر، سویي از. یافت ادامه نيز( برداسيلبرلينگ)« کاسپر» یا( جکسن

 شهر» یا( افرون نورا)« مایکل» مثل هایيفيلم در نيز زمين روي الهي فرشتگان حضور همچون

. یافت طنزآميز وجهي و شد کشيده هجو به« زمين روي افتادن» یا و( سيلبرلينگ براد)« فرشتگان

 حضور نحوة فریزر، براندان بازي با« خورده فریب» در شيطان به آدمي روح فروش با شوخي

 طنز باالخره و سندلر ادام بازي با« کوچولو نيکي» در زمين روي در انصارش و اعوان و شيطان

 اکران و کردمي توهين داوندخ قدرت به آشکارا که) کري جيم بازي با« قدرتمند بروس» موهن

 در مذهبي ضدّ هايتالش تداوم جملة از( گردید ممنوع نيز اسالمي کشورهاي برخي در حتي آن

 .است اخير هايدهه هاليوود

 

. یافت تريافزون سرعت ميالدي، سوم هزارة اوایل و 81 دهة اواخر غرب در دیني نوین خيزش امّا

 از جلوگيري براي بودند رسيده نتيجه این به غرب حاللاضم حال در جامعه اجتماعي نهادهاي
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 جوانان شدید گرایش. کرد بازگشت اخالقي و دیني مباني به بایستي جامعه، این دروني فروپاشي

 سينماي آثار بعضي در حتي که دارد بازگشت این بودن جدي از نشان هاسال این در مذهب به

 .هویداست هم آمریکا

 

 و اسالم همچون داريریشه مذاهب و الهي محکم ادیان از هراس همواره حال، هر به که آنجا امّا

 انحرافي مکاتب طرح سمت به دهة این در هاليوود سينماي از بخشي است، داشته وجود مسيحيت

 نضج ـ روشنفکر طبقه ميان در ویژه به ـ بودیسم به گرایش ناگهان که بود 81 دهه اواخر در. رفت

 کوتاه، زماني فاصلة یک در بارهیک به. نماند عقب گرایش این از نيز وودهالي سينماي و گرفت

 طرفدارش الماهاي و بودا از مختلف هايروایت تصویر به گوناگون هايمليّت با مختلف سينماگران

 تولد از را سيذارتا تحوالت که« کوچک بوداي» در برتولوچي برناردو کودکانه روایت از. پرداختند

 از انو ژاگ ژان حکایت تا داد قرار اشدوربين مقابل در بودا مقام به رسيدن و هانيدکش ریاضت تا

 از« کوندون» در اسکورسيزي مارتين قصه و« تبت در سال هفت»عنوان با« الما داالمایي» معلم

 .تبعدیش و نوجواني تا کودکي از الما داالمایي زندگي

 

 عالقة از استفاده سوء با که یافت رواج عرفاني حاصطال به هايکالت بودیسم، موج خيزش از بعد

 بنياد و پایهبي هايریاضت نوعي طرف به را مخاطبان نوگرایي، و معنویت به جدید نسل زمانهم

 انحراف براي جدیدي دکان نمودمي سعي آن، امثال و هندو آیين از گيريبهره با و کردمي جلب

 هم سينما معمول طبق. آورد وجود به درآوردي من مکاتب طرف به الهي ادیان از جوان نسل

« صفر مظنون» همچون فيلمي تا کمپيون جين« مقدس دود» فيلم از. شد جدید حرکت این علمدار

 در صدایش سرو پر حضور که شرقي عرفاني ـ رزمي اصطالح به هايفيلم ناگهاني نضج تا و

 انگ« پنهان اژدهاي و خيزان ببر» همچون هایيفيلم از. است برانگيز شبهه حال هر به غرب سينماي

 عرفان آن حتي و ونگ و جيمز« یگانه» و یيمو ژانگ« پرنده خنجرهاي خانه و قهرمان» تا گرفته لي

 این که تعریف این با شود؛مي هم آخرالزماني منجي نوعي به قهرمانش که ماتریکس فيلم شرقي

 شرقي عرفان آن به منجي وقتي. آوردمي بر سر ماتریکس، شبکة اسيران خود ميان از منجي

 ساختة هم منجي همين شویممي متوجه تازه یابد، دست« ماتریکس» آرشيتکت و اکل دستپخت

 اینکه و است ناجي و منجي چه هر از یأس و نااميدي تزریق یعني این و! است بوده دوآن دست
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 .است بشري هايآرشيتکت همان دستان در هاسرنخ همة باألخره

 

 دارند، اشاره آن از رهایي از بشر ناتواني و شيطان ناپذیر پایان قدرت به هم دیگري هايلمفي

 نمایي بزرگ با که... و« نهم دروازة» ،«جهان پایان» ،«ششم روز» ،«شيطان مدافع وکيل»: مانند

 .ترساندمي است، دیني هايگرایش چه هر از را هاانسان شيطان، قدرت

 

 و ساخته رهنمون دیني تفکر به را مخاطب حال هر به که یافت هم آثاري توانمي ميان این در امّا

« زنيمشت باشگاه» و« هفت»: مانند هایيفيلم. سازندمي آماده تدبر و تعمق براي را ذهنش

 به اغلب که( اندرسن تاماس پل)« ماگنوليا» یا و( کيس زمه رابرت)« تماس» یا( فينچر دیوید)

 رؤیاهایي»همچون فيلمي یا. دارد اشاره سر بر الهي عذاب گرفتن قرار و زامرو انسان سرگشتگي

 سينماي در ساختاري جهشي اساساً که استراليایي کارگردان وارد، وینسنت ساخته« آیندمي که

 اساس بر آخرت عالم از کنندهخيره تصاویري نمایش با وارد، وینسنت. گرددمي محسوب دیني

 عذاب و پاداش به مذهبي نگرش نوعي ارائة بر عالوه است، آمده يدین مقدس کتب در که آنچه

 .داد قرار فيلم دیني مضمون خدمت در را ساختار پيشرفته، تکنولوژي از استفاده با خداوندي،

 

 این اثبات دليل یک. است انکارناپذیر دیني باورهاي و مضامين سوي به غرب جامعة امروز گرایش

 آن و آمد عمل به گيبسن مل« مسيح مصائب» فيلم از گذشته هايسال در که است استقبالي مدعا،

 قرار ـ« جونز ایندیانا»سري از باالتر حتي ـ سينما تاریخ هايفيلم ترینپرفروش هشتم ردة در را

 شدن کشيده صليب به و زندگي دربارة بسياري هايفيلم این، از پيش که بود حالي در این. داد

فيلم ساختن براي هاليوود هنوز که است دليل همين به شاید. بود هشد ساخته( ع)مسيح حضرت

 هاليوودي کنندگانتهيه مقاصد دریافت براي نيست مناسبتبي امّا. دهدمي نشان عالقه دیني هاي

 به دوباره نگاهي کنند،مي جو و جست آنها قِبَل از که اهدافي و هایيفيلم چنين ساخت از

 دسته این اخيرترین و هاليوودي دیني هايفيلم الگوي عنوان به که سنگيب مل« مسيح مصائب»فيلم

 .باشيم داشته شود،مي محسوب آثار
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  مسيح مصائب

 تأثير تحت بيشتر( ع)مسيح حضرت شدن کشيده صليب به روند از گيبسن مل روایت آیدمي نظر به

مي هاليوود امروز جاريت صرفاً و آرتيستي اصطالح به و صدا پرسرو غلوآميز، سينماي ساختار

قصه به بيشتر بسون لوک دوربين در نيز ژاندارک« شور و رنج» نودي دهه روایت کههمچنان. باشد

 شجاعانه که جواني چوپان دختر معنوي حماسه بازآفریني تا است شبيه ايافسانه هايشواليه هاي

 .ایستاد وسطي قرون کليساي انگيزاسيون درمقابل

 آنکه از بيشتر که رومي سربازان دست به( ع)مسيح عيسي زدن شالق طوالني بسيار هايسکانس

 و گرددمي روح سوهان و کننده خسته و بارکسالت ـ فيلم اواسط در ویژه به ـ باشد، دهنده تکان

. کاهدنمي آن کسالت از نيز مراسم این شاهدان چهره به گيبسن متناوب و سردستي هايقطع حتي

 زمين نقش بارها، و بارها که« جلجتا» هايتپه روي تا صليب حمل طوالني سکانس است همچنين

مي کالفه صحنه یکنواختي و تکرار از که آنجا تا هستيم شاهد را مسيح عيسي کاراکتر بازیگر شدن

 گاهي که رومي سربازان هايعربده و هانعره و مردم متداوم وصداي سر آن با ویژه به. شویم

 .کندمي عصبي فيلم خود از که نهاآ از نه را تماشاگر

 

 تجاري صرفاً  هايفيلم در شده استفاده ژانر به و است مهوّع و آزاردهنده بيشتر هم فيلم خشونت

مي دیوارش و در از شده قطعه قطعه هايگوشت و خون که امروز ترسناک یا و جنایي یا ايحادثه

 شبيه...  و« سرخ اژدهاي» ،«کلبه تب» ،«عوضي پيچ» ،«تگزاس برقي اره کشتار»: همچون ریزد،

 .باشد دهندهتکان و تأثيرگذار اینکه تا است

 

کليپ تأثير تحت امروز سينماي در واقع در و گيبسن مل MTV در کههمچنان هاماهواره برق و زرق

  قهرمان و هاقصه و هاافسانه پرداخت هاي

مي الکن واقعي قهرمانان و روابط روایت در نمایانند،مي موفق داستاني هايشخصيّت دادن جلوه

 .ببندند کار به را معمول ساختار همان ناچارند یا خواهندمي زیرا باشند؛

 

 و بارخشونت هايصحنه دليل به نخست، اکران در مسيح مصائب فيلم اینکه توجه قابل نکتة

 از برخي حذف اب شد ناچار گيبسن مل و نگرفت قرار متعصب مسيحيان توجه مورد خود آرتيستي
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 مسيحيان همة بار، این فراوان، تبليغات با و آورد در اکران به دوباره را آن شده، ذکر هايصحنه

 .نماید دعوت فيلم دیدن به را عالم

 

 و نيست یهود ضدّ  فيلمي غربي، هايرسانه آورسرسام پروپاگانداي همة رغم به« مسيح مصائب» فيلم

ساخته( ع)مسيح حضرت زندگي درباره لي زفيره فرانکو و ري سنيکال که هایينسخه حدّ در حتي

 .باشدمي اند،

 

 واقعاً فيلم، آن در. نمایاندمي یهودتر ضدّ گریفيث،« تعصب» فيلم اپيزود همان بابت، این از چنانچه

 با که شود برداريفيلم یهودیان سوي از( ع)مسيح حضرت کشيدن صليب به تصاویر بود قرار

 گریفيث امّا. کرد جایگزین را رومي سربازان یهودیان، جاي به گریفيث یهود، جماعت اعتراض

 به گذارد، باقي( ع)مسيح حضرت تصليب حکم صدور در را یهود راهبان و احبار تأثير همچنان

 آنچه برخالف درست نمایند؛مي جاري را حکم این مستقيم طور به آنها مذکور، فيلم در که طوري

 صدور و دانستمي مُحِقّ سنگسار حکم در تنها را یهودیان که گردید تبليغ گيبسن مل فيلم در

 .گذاشت یهودیه در روم کنسول عهدة بر را تصليب محکوميت

 

 و هستند مردم مسيح، کشيدن صليب به اصلي طالب و عامل واقع در گيبسن، مل« مسيح مصائب» در

 خشن و وحشي هایشان،بچه حتي و شوندمي او مجازات خواستار و کشندمي فریاد که هستند آنها

 بزرگ راهب انعام استرداد از پس یهودا واذیت آزار به که هایيبچه به کنيد نگاه) شوندمي تصویر

 مقابل در دستيارانش برخي و یهودیان بزرگ راهب تکفير و واکنش که درحالي( ورزندمي اقدام

 حتي. شودمي داده نشان آرام و طبيعي بسيار دارد، نو و جدید مذهبي آوردن ادعاي که فردي

 ميدان و ببينند توانندنمي رومي سربازان سوي از را( ع)عيسي حضرت شکنجة شدت افراد این

 تأکيد( ع)مسيح جرح و ضرب از آنها متأثر چهرة روي گيبسن دوربين بارها و کنندمي ترک را تنبيه

 با و مختلف هايشيوه به را( ع)مسيح رتحض فيلم طول در وحشيانه که هستند روميان این. کندمي

 مقابل در که هستند آنها و کشندمي خون و خاک به و زنندمي شکنجه وسایل و ابزار اقسام و انواع

 ماجرا این در تقصيري هيچ نوعي به یهودیت شوراي و نمایندمي جلوه خونخوار و ددمنش دوربين،

 .ندارد
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فيلم دیگر در که مجدليه مریم سنگسار صحنة مستقيم ادند نشان از حتي« مسيح مصائب» در گيبسن

 خودداري گردید،مي محسوب یهودي ضدّ هايصحنه و تصاویر از باب، این در شده ذکر هاي

 قابل ماجرا این به آشنا تماشاگر براي فقط که پردازدمي آن به گذرا تراولينگ یک در تنها نموده،

 .باشدمي فهم و درک

 

 هميشگي ترفند همان فيلم ضدّیهودي وجه روي فيلم کنندگان توزیع تبليغات مرکزت رسدمي نظر به

 فروش که بس همين ترفند این افتادن کارگر اثبات براي. است مخاطبان روي تأثير براي هاليوود

 همان در اي،گيشه استقبال دالر ميليون 51  نهایتاً بينيپيش و دالر ميليون 25 فقط هزینه با فيلمي

 .است رسيده دالر ميليون 511 به اکران هايهفته يناوّل

 

 در که است ايرسانه امروز سيستم ویژگي این. نگيرید اشتباه« توطئه تئوري» توهم با را قضاوت این

 هایيفيلم که سيستمي همان. نماید فعاليت هاليوود غالب سيستم بزرگ هايکمپاني منافع خدمت

 چون مهجوري هايآدم درمقابل، و زنندمي زمين توليد، پایان از پيش را« آب دنياي» چون

 شن از ايخانه)اشضعيف و آماتوري فيلم رغم به سيستم، این به نزدیکي دليل به را« پرلمن وادیم»

 و شده ساخته معمولي خيلي سيستم، همين در که را فيلمي هم حاال و رسانندمي عرش به( مه و

 متخصصاني و پيشرفته تکنولوژي وسيله به آمریکا، امروز سينماي معمولي هايفيلم دیگر مانند البته

 و گراآرمان اثري عنوان به آمده، در کار از ساختي خوش نسبتاً اثر بلدند، خوب را خود کار که

 عمدتاً که) آمریکا سينماي 3111 از بيش در تنها نه را آن و کنندمي معرفي ضدّسيستم و ضدّیهود

 فلسطين سينماهاي جمله از خود ايرسانه اقمار تمامي در بلکه( دارد ارقر یهودیان اختيار در

 .آوردندمي در نمایش به اشغالي

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  دروغين مدعيان:عنوان

  



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 مردم به خطاب در ساله، 36 جواني ه،اسکندری شهر«  الدکة کوم»  منطقه هايمحله از یکي در

 اختالالت دچار که داشت آن از حکایت او سخنان و ادعاها. کرد معرفي منتظر مهدي همان را خود

 خود ايمدرسه تحصيالت در است، اشخانواده پسر تنها که وي. است شخصي ثبات عدم و رواني

 .است نياورده دست به موفقيتي و خورده شکست نيز

 

 

 

 

 (م 2113)مصر در مهدویت مدعي

 مردم به خطاب در ساله، 36 جواني اسکندریه، شهر«  الدکة کوم»  منطقه هايمحله از یکي در

 اختالالت دچار که داشت آن از حکایت او سخنان و ادعاها. کرد معرفي منتظر مهدي همان را خود

 خود ايمدرسه يالتتحص در است، اشخانواده پسر تنها که وي. است شخصي ثبات عدم و رواني

 خود مخالف جنس با نتوانسته کنون تا وي. است نياورده دست به موفقيتي و خورده شکست نيز

 .است نشده او با ازدواج به حاضر هم دختري هيچ و کند برقرار ارتباطي

 

 شارون آریل و بوش جورج شرّ از جهان دادن نجات براي که بيندمي گونه این را خود مدّعي، این

 تعداد محدودیت به اعتقادي و شماردمي مباح را مخفيانه و 1عرفي ازدواج او. دارد وریتمأم

 و نشست مشهور مطربان و خوانندگان از عبدالرحيم شعبان با دارد تمایل او. ندارد همسرها

 جایز را مخدر مواد استعمال او. آورد در خود عقاید و افکار مبلغان جملة از را او تا کند برخاست

 دانشمندان و پيشوایان با او. است شخصي مسئلة زنان، حجاب که است باور این بر و شمردمي

 به مستلزم و است ايساده مسئله آنها، با او اختالفات که دارد اعتقاد زیرا ندارد، خصومتي مسلمان

 این بر و دهد تغيير نماز هنگام را مسلمانان قبله خواهدمي او. نيست آنها با دشمني و کينه اظهار

 با را کار این که داندنمي نيز خود امّا رساند،مي قتل به را دجّال خود دست به او که است باور

 .توپ و مسلسل با یا دهدمي انجام شمشير

 

 معرفي« عبداهلل»را خود کرده مهدویّت ادعاي که زماني از امّا است حسنين بن محمد عاطف او نام
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 این او بپردازد، مورد این در وگوگفت وبحث به که شد هخواست او از که هنگامي. کندمي

 منتظر و آیيدمي من با وگوگفت براي شما که دانستممي قبل از من»: گفت و نکرد رد را درخواست

 سخن خود جانب از من زیرا شود،مي خارج دهانم از خودکار و البداهه في من سخنان. بودم شما

 .«است شده تعيين پيش از و مقدّر همه شودمي خارج من زبان از چه هر بلکه گویم،نمي

 

 از متوسط و خوب ايخانواده از عادي شخصي او: گویدمي است نحيف و الغر بسيار که عاطف

 مدرک و نبرده پایان به بازرگاني رشتة در را خود متوسطه تحصيالت و است« الدکه کوفه»اهالي

 دیپلم، مدرک کسب براي آخر سال امتحانات در بهمرت چندین زیرا است، نگرفته را خود دیپلم

 رئيس عنوان به لباس توليدي هايشرکت از یکي در که پدرش وفات از پس. است شده مردود

 اجناسي و کاالها اوقات، گاهي و شد کردن کار به مجبور عاطف کرد،مي کار کيفيت کنترل واحد

 بازرگانان از برخي با هم اوقات گاهي یا فروختمي خود شهر در را آن و آوردمي سعيد پور از

 از بود، خانواده پسر تنها اینکه دليل به عاطف. کردمي کار بودند اشخانواده آشنایان از که منطقه

 بهبودي از پس.  بود بستري بيمارستان در رواني بيماري دليل به مدتي و شد معاف سربازي خدمت

 .شد ترخيص بيمارستان از

 

 را او غریب و عجيب ادعاهاي و رفتارها که نيز مادرش امّا کردمي زندگي درشما با مدتي عاطف

 او به که کند قانع نيز را مادرش خواهدمي و. کندمي مهدویّت ادعاي او شد متوجه و کرد مشاهده

 مادرش پيوسته نيز محل اهالي زیرا گذاشت، جا به او براي را) الدکـ کوم در خانه بياورد، ایمان

 اینکه دیگر نکتة. کردندمي سرزنش پسرش هايگویي گزافه و ادعاها و عقاید و سخنان اطرخ به را

 .داشت مخدر مواد مجاني خرید به زیادي تمایل او

 

 هنگام او که شد شروع آنجا از او وحي احساس داستان: گویدمي دارد مهدویّت ادعاي که عاطف،

 تدریج به! دادمي قرار خطاب را او که دشنيمي هم در صداهایي موسيقي نوار به دادن گوش

 نوارها از برخي در مطربان و خوانندگان که کلماتي آن از منظور که دریافت خود زعم به عاطف

 مقدر برایش که بزرگ نقش یک ایفاي براي باید او و اوست براي آسماني رسالتي کنند،مي تکرار

 .شود آماده است، بودن موعود مهدي هم، نقش آن و شده
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مي سيگار ولع و حرص با: گفتمي خود که گونه همان او زیرا کرد، سيگار یک درخواست عاطف

 حالل را آن آید،مي شمار به تمتع و لذّت ایجاد نوعي کشيدن سيگار اینکه دليل به او زیرا کشيد،

مي زیادي راحتي و آرامش احساس استفاده از پس که مخدري مواد از همچنين او. دانستمي

 . کرد استفاده دید،مي مشکالت تمام از فارغ را خود و ردک

 

 جمله از همگي شما که دانممي من»: گویدمي کند،مي دود را سيگارش که حالي در مدعي این

 این و کنم تحمل را حوادث این و کرده شکيبایي باید راه این در من البته و شد خواهيد من پيروان

 « !است حتمي و مقدس امري: گفتم نمسخنا آغاز در من که گونه همان

 

 تغييرات امّا هستم مسلمان شما مانند هم من»: گویدمي عقایدش محورهاي ترینمهم درمورد او

 من این و شود اتخاذ تصميماتي باید مورد این در و پذیرد صورت باید شریعت در شخصي و اندک

 جمله از این بلکه نيست، اسالم ندی تحریف کار، این. دهممي آن به درستي دهيجهت که هستم

 شکست با من رسالت و دعوت این صورت این غير در دهم، انجام را آن باید من که است اوامري

: شودمي اینها شامل که دارم خاصي عقاید و افکار من». افزایدمي مدعي این. «شودمي مواجه

 دشمنان ضدّ جهاد و خلع طالق، ج،ازدوا مورد در جدیدي قوانين و قبله نماز، در تغييراتي ایجاد

 .«دارم شارون و بوش جمله از اسالم

 

 قلب در: گویدمي جهان در جاري حوادث مورد در خود سخنان طي در دروغين مهدي این

 در کند حمله عراق به خواهدمي بوش. ندارد وجود عطوفت و رحم ايذره بوش، مانند شخصي

 ميان در زیادي کشتارهاي مرتکب اسرایيل خواهدمي و اندرنج در و گرسنه عراق مردم که حالي

 شارون: گویدمي و کندمي کمک هایشقتل و کشتارها در را خونریز شارون و بشود هافلسطيني

 خطر از هاانسان حفظ خاطر به شارون کارهاي تمام و است جهان متمدن کشور ترینبزرگ رهبر

 .است تروریسم

 

 افزون عراق ضد جنگ هزینه که امشنيده رادیو در از  من: گویدمي پسند محکمه سخناني با عاطف



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 نيست؛ بهتر شود، جهان فقير مردمان به کمک صرف مبلغ این اگر بود، خواهد دالر ميليارد 11 بر

 ممکن غير کنند، هزینه اندبرخاسته آنها ميان از هاتروریست که مردماني ميان در را مبلغ این اگر

 دليلي چه نکند ظلم احساس و باشد سير کسي که زماني بماند، باقي تروریست یک اگر حتي. است

 باشد؟ ترور پي در دارد

 

 آمریکا، به و شوند جمع هم با حق طرفدار و جوحق کشورهاي تمام که دهدمي پيشنهاد مدعي این

محله رانباجگي به تشبيه را بوش و شارون او. کنند حمله کند، حمله دیگري کشور به آنکه از پيش

 او. شوندمي ترقوي و ترگستاخ روز به روز آنها و ندارند آنها کار به کاري محل اهل که کندمي اي

 هم دست به دست باید مردم. بایستد آنها مقابل و بنشاند خود جاي را آنها کسي باید: گویدمي

 خداوند شوند،مي همتوج که است هنگام آن در و بگيرند آنان از را حقشان و شوند متحد و دهند

 او امّا است، یافته جهان مشکالت براي هایيحلراه: گویدمي سادگي کمال با عاطف! است حق بر

 شکست احساس بيند،نمي مهدویّت ادعاي به نيازي که اجتماع عادي اشخاص همانند حال، عين در

 .کندمي سرخوردگي و

 

 است این ادعا این براي هم او دليل. است شخصي مسئله یک این: گویدمي زنان حجاب مورد در او

 مردان جذب باعث موارد این اکنون و نيست انگيز وسوسه بودن باز زمان در زن پاهاي یا مو که

 خود دوست یا همسر به زن که است این مهم باشد حجاببي یا محجبه تواندمي زن و شودنمي

 .شود ازاتمج باید کندمي خيانت همسرش  به که زني و نکند خيانت

 

نمي منتظر جوانمرد و درست انسان است، عجيب بسيار مسئله این: گویدمي 2خلع مورد در عاطف

مي چگونه مرد است، بزرگواري مسئله مسئله، اینجا. کند او از درخواستي چنين همسرش ماند

مي شخود مورد در او. دهد زندگي ادامه همسرش با خواهدنمي او که کند زندگي زني با تواند

 این امّا شدم زنان با ارتباط و زناشویي مسائل وارد مصري جوانان از یک هر مانند هم من: گوید

 امّا باشم، داشته فرزنداني و همسر خواهممي من البته نياورد، دوام و نينجاميد ازدواج به مسئله

 و دادم دل یاديز زنان به پنهان و آشکار من. یابد تحقق من آرزوي که شد این از مانع مادیّات

 زیرا بيابم خود همسري براي مناسب دختري نتوانستم من امّا بود، طرفه یک عشق این اوقات گاهي
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مي زندگي آن با گذاشته، جا به من براي اممتوفي پدر که است ثروتي اندک همان من درآمد

 گشایشي من کار در رپروردگا اگر امّا بخرم، ايخانه خود براي امنتوانسته نيز کنون تا و گذرانم

 همسر چهار داشتن به مقيد را خود باشم، داشته مالي توان اگر. کرد خواهم ازدواج کند، حاصل

 است این مهم کند، ازدواج بارها و بارها تواندمي دارد، مجدد ازدواج توانایي که مردي. کنمنمي

 .است نادرستي بسيار یدهپد این. نماند باقي همسر بدون اي،درخانه ايبيوه یا دختر هيچ که

 

 تطابق او با منتظر مهدي حضرت هايویژگي و صفات چگونه: شد سؤال مدعي این از که هنگامي

 از رفته، رواني بيمارستان به درمان براي گذشته در و است رواني بيمار یک او که حالي در دارد

 قرآن کوتاه هايسوره تنها و است ناچيز بسيار هم او دیني اطالعات و کندمي استفاده مخدر مواد

 عادي شخصي هم منتظر مهدي و برگزید مرا وحي سوگند، خدا به: گفت پاسخ در دارد، بر از را

 بسيار یا باشد داشته دکترا مدرک منتظر مهدي که نکرده شرط وحي. اینجاست هم معجزه و است

 حال در اکنون که ویدادهایير تمام افزایدمي خاصي هيجان و شور با او. باشد عيببي و زیباروي

 وحشيانه رفتار و اعمال این با شارون و بوش ظهور. است قيامت هاينشانه جمله از است دادن روي

 که جهاني نظام در کردن دخالت و موجودات سازي شبيه مسئله طغيان، این با و انساني غير و

 بر اندازه این تا چرا ماش حال است بزرگ روز آن هاينشانه از همگي آفریده را آن خداوند

 دروغين مسيح تا برگزیده را او خداوند که هستم کسي همان من... گيریدمي عيب من بودن مهدي

 با شاید توپ، و مسلسل با یا کشت خواهم شمشير با را او دانمنمي ز هنو من البته. برساند قتل به را

 آن که نيست بعيد و باشد نکرده ظهور هنوز او است ممکن حتي بکشم را او هاسالح از دیگر نوعي

 !!شود کشته جمعي کشتار هايسالح با او گویدمي آمریکا که گونه

 

 زیادي نقش مهدویّت مسئله در نيز هنر: گویدمي مدعي این که گونه آن« خوانندگان و او مذهب»

 و نمطربا نه درویش سيد زادگاه« الدکه کوم»اهالي از هم عاطف زیرا نه، که چرا. دارد

 و عقاید به کندمي تشویق را مردم او نيست حرام هنر گویدمي عاطف. است مشهور خوانندگان

. دهند قرار خویش زندگي لوحه سر را او عقاید و افکار و بياورند ایمان او هايگفته و او باورهاي

. باشد او مذاهب مبلغ تا برگزید را مشهور خوانندگان و مطربان از یکي عبدالرحيم، شعبان عاطف،

. بپذیرد را عقایدش و افکار که کند قانع را او و باشد داشته دیداري او با که بود این پي در عاطف
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 پاسخ در اي؟برگزیده را عبدالرحيم شعبان خواننده همه این بين از چرا شد سؤال او از که هنگامي

صنعت کارگرو طبقه به او. آیدمي خوشم کارهایش و او از من و است ثروتمند مطربي او زیرا: گفت

 مردم بين در زیادي محبوبيّت او این بر عالوه. ام بوده طبقه این جزء هم من و دارد تعلق جامعه گر

 .برساند مردم گوش به مرا عقاید و افکار  تواندمي ترراحت بسيار و دارد

 

 تحقيق و بازرسي پيش غازي، محمد گرد سر از عاطف که هنگامي: نيست مهم قيافه و شکل

لباس چرا که شد سؤال او از کرد،  گريآرایش وسایل و تراشریش ماشين خواست در العطاریين

 مهم ظاهري قيافه و شکل: گفت عاطف باشد؟ سازگارتر موعود مهدي شخصيت با که پوشدنمي هایي

 لباس یک موعود مهدي که نيست ضروري این از جدا است، نظافت ریش، کردن کوتاه... نيست

 و هستم امروزي و پيشرفته موعود مهدي من دوش، بر عبا و باشد داشته سر بر عمامه یا بپوشد اصخ

 او که: گفت باید نيز او خانوادگي شرایط مورد در. نيست تمدن و پيشرفت ضد هم من رسالت

 خود، دیگر نزدیکان و خواهران همسران، با همواره او زیرا داشته آرامي نا و تنش پر زندگي

مي طبيعي بسيار را مسئله این عاطف، خود. کردند رد را او دعوت همگي آنها. است داشته فاختال

 او، کردن رد واقعي علت امّا. است کننده گيرغافل بسيار دعوت این او خود نظر از زیرا داند،

 وحي او بر زمان آن تا پيش سال چهار از باشدمي مدعي او که است بوده او بر وحي نزول ادعاي

 .شودمي نازل

 

مي تشویق مسئله این پذیرفتن براي را مردم و کرد مطرح را ادعا این مردم ميان در او پایان، در

 ميکروفون جمعه نماز از پس که خواستمي جماعت امامان از و رفت مساجد از برخي به او. کرد

 دیوانه را او او، با باحثهم از پس برخي. بپردازد خود عقاید و افکار تبليغ به او تا بدهند او به را

 در شرقي الميناء مسجد در او: گویدمي عاطف. پرداختند تمسخرش به دیگر برخي و خواندند

 در را پيامبران تمام شده مدعي او و خواندمي نماز( ع)حسين امام حسن، امام همراه المنشيه،

 ! است دیده خواب

 

 جماعت ائمه از شماري که شد شروع اآنج از مهدویت مدعي کشف داستان: بازرس کردن قانع

 کشور وزیر معاون رضوان سيد سرلشکر به گزارشي اسکندریه، شهر مرکز در واقع العطارین منطقه
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 آن در است، فکري پریشان دچار که اندام الغر جواني که بودند ساخته خاطرشان آن در و دادند

 مردم براي تا بدهند او به فرصت نماز از پس خواهدمي آنها از و کندمي آمد و رفت مساجد

 مردم با خواهدمي او اینکه علت و سخنراني موضوعات مورد در آنها که زماني و کند سخنراني

 و است منتظر مهدي همان است مدعي او که شدند متوجه ناگهان کردند، سؤال بگوید، سخن

 حساسيت و اهميت به توجه با. ...شودمي نازل وحي او بر که پنداردمي و کندمي پيامبري ادعاي

 سرلشگر تحقيقات بودند، کرده نقل مساجد این جماعت ائمه که اوصافي به توجه با و  گزارش، این

« الدکة کومه» منطقه اهالي از شخص این که کرد تأیيد تحقيقات، و بازرسي رئيس قمر ابو مجدي

 رئيس زمزم طارق سرگرد آنکه از پس. شد صادر او مورد در تحقيق دستو بالفاصله. است العطارین

 نظر مورد شخص از منظور به که شدند مطمئن بازپرسي، معاون عمروالجزیري سرگرد و بازپرسي

 عجيب. است الدکه کوم در چهاردهم خيابان ساکن ساله، 36 حسنين محمد عاطف گزارش، این در

 محمد سرگرد و سّستج افسر العبد ناصر سرهنگ فرماندهي به که پليس بازپرسي نيروهاي اینکه

 در را عاطف. شدند اعزام آنجا به فاید وليد سرگرد او معاون و العطارین بازرسي رئيس غازي

مي تکرار را خود پيشين مشهور سخنان این آنهاست رسيدن منتظر آرامش کمال با که یافتند حالي

 .«آیيدمي شما که دانستممي من»: کند

 

 مأمور عيسي نبيل سرگرد کردمي تالش او عاطف، دستگيري شگزار نوشتن هنگام و پليس اداره در

مي اطمينان کمال با و بياورند ایمان او سخنان به که کند اقناع را پليس بازرسان و العطارین پليس

 خواهند او مریدان جرگه به عقایدش، و افکار با آشنایي و او سخنان شنيدن از پس آنها: گفت

 عاطف، مادر آن از پس. شد خواهند آشکار تدریج به حقایق که انستد باید امّا: گفتمي و پيوست

 در درمان براي گذشته در و است رواني بيمار یک او کردمي اثبات که داد ارائه هایيبرگه و اسناد

 چيزهایي کندمي گمان که شودمي ايگونه به اوقات گاهي و بوده بستري روانپزشکي بيمارستان

 و شنوایي هايتوهّم به روانشناسي علم در مسئله این و ندارند حقيقتي هک شنودمي یا بيندمي

 بيشتر هايبازجویي و تحقيقات انجام براي عاطف بازداشت دستور آن، از پس. است معروف بينایي

 .شد صادر
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 :هانوشتپي

 پرداخت قبال در شاهد دو حضور با و نسخه دو در سندي نوشتن با زن و مرد ازدواج نوع این در.1

 ازدواج این و آیندمي در هم عقد به پنهاني صورت به اوليا حضور بدون زن به مرد طرف از وجهي

 .شودمي ثبت جایي در

 .بپردازد مبلغي باید که زن درخواست به بنا طالق. 2

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

 آمد؟ چه براي و کرد؟ چه ایران در« فرنيش تيموتي»:عنوان

  

 نکرده سفر دیار این به بازرگان عنوان به و مبدل لباس با Timothy Furnish« فرنيش تيموتي»

 از گذر با و ساالنه بزرگ هايهمایش کنندة برگزار و مهدوي مؤسسات از یکي دعوت با او، بلکه بود

 مخصوص مترجم از اقامت مدّت تمامي در شد، وارد خميني ماما فرودگاه استقبال تشریفات اتاق

 نظامي و مذهبي سياسي، هايشخصيت ترینمهم و ترینبزرگ که سالني در جست، بهره ایراني

 در...( و جنتي اهللآیت حضرت کاشاني، امامي اهللآیت حضرت نژاد،احمدي آقاي جناب) ایران

 .یافت حضور تندپرداخ سخنراني ایراد به و آمده گرد آن

 

 

 شرق در مستضعفان قدرت کانون گيريشکل از« صهيونيسم و غرب» واهمة بودن واقعي موضوع

 و غرب مواضع» دربارة تحليل قدرت و اطالعات کمترین از که کساني همة براي دیگر اسالمي

. ستا شده آشکار برخوردارند اسالمي ایران ویژه به و اسالمي شرق ساکنان برابر در آمریکا

 و ايرسانه نظامي، اقتصادي، سياسي، هايعرصه در غرب گيريوضع سال سي به قریب که واقعيتي

 . است آن مؤید و پشتيبان امنيتي

 

 گيريشکل احتمال متوجه« الوقوعقریب ايواقعه از ترس» عنوان با و اوّل مرتبة در واهمه این

 انقالب شریف واقعة از پس که امري است؛( ع)زمان امام خانةشيعه مرکزیت با بزرگ قدرتي
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 جاذب عناصر همة سياسي و نظامي اقتصادي، علمي، مختلف وجوه در آسماني عنایت با و اسالمي

 ضدّ و استکباري ضدّ و گرایانه اصول رویکرد که، حالي در. است آورده فراهم خود در قدرت

 طالب اقوام سایر براي يسرمشق و نمونه آن از مستضعفان از حمایت کنار در آن صهيونيستي

 . است ساخته الحادي استعمار و استکبار از رهایي و آزادي

 

 خوبي به شده ارائه هانتينگتون ساموئل توسط که« هاتمدن برخورد» فرضية جعل در واهمه این

 ظهور شریف واقعة از ترس» عنوان با را خود ترس این ثاني، مرتبة در امّا،. است شناسایي قابل

 . سازدمي بارز« اسالمي شرق در عودمو منجي

 

 آمریکا در را قدرت کانون ترینبزرگ اکنونهم که انجيلي، بنيادگرایان تمرکز از دهه سه از بيش

 فلسطين در شر و خير نيروهاي رویارویي و آرمگدون جنگ موضوع بر اند،ساخته خود آن از

 را خود حمالت تيز نوک همواره ،«صهيونيست مسيحيان» عنوان با که جریاني گذرد؛مي اشغالي

 غرب، ضدّ ترسناک، غيرواقعي، تصویري ارائة با و ساخته موعودگرا و مهدوي فکري جریان متوجه

 عليه انگلستان و آمریکا نظامي و اقتصادي سياسي، قواي همة بسيج در سعي تروریستي و بشر ضدّ

 جریان این موازات به. است دهکر( آن در ساري و جاري مهدوي باور دليل به) اسالمي ایران

 محتواي و موضوع با سينمایي اثر صدها پرداخت و ساخت از سال پنجاه از بيش واقعي،

 همة هنري، و سينمایي ظاهر به آثار این عموم که حالي در گذردمي... و منجي ظهور آخرالزّمان،

 آینده که مردي: فيلم یتروا به) اسالمي شرق از وحشت پادشاه ظهور از را غربي کرةنيم ساکنان

 ضرورت از و ساخته باخبر یارانش و او توسط غربي تکنولوژیک تمدن انهدام و( دانستمي را

 . اندآورده ميان به سخن ظهورش سازانزمينه با عيار تمام مقابلة

 

 وي ریاست با کميسيوني بوش دبليو جورج آقاي حاکميت زمان در که روست همين از گمانبي

 اندازيراه و تأسيس شيعيان ميان جاري مهدوي فرهنگ و( ع)الزمانصاحب حضرت سایيشنا براي

 . شد

 تلویزیوني هايشبکه توسط شده پخش هايگزارش و هامصاحبه از که فراواني تصویري آثار

 مقدس و موعود منجي ظهور از غرب ترس و حساسيت آگاهي، ميزان از پرده شده ضبط آمریکایي
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 مختلف هايزبان به که« نوسترآداموس» هايپيشگویي تنها شاید. داردرميب اسالمي شرق از

 تا باشد کافي شده هاليوودي سينمایي آثار پرداخت و ساخت مایةدست بارها و شده ترجمه

 منجي این ردیابي و شناسایي پي در بازدارنده اقدامي براي غرب حکومت پردة پشت گردانندگان

 . باشند« وحشت ادشاهپ» خودشان قول به یا موعود

 

 سرزمين از آخرالزمان در پيامبر آخرین نسل از مردي ظهور از هاپيشگویي این جاي جاي در

 . است آمده ميان به سخن خوشبخت عربي

 

 در انگليسي و آمریکایي نظامي و امنيتي مأموران کندمي اثبات که دارد وجود زیادي مستندات

 این فعاالن مهدوي، فرهنگ جریان شناسایي پي در يراخ دهة دو یکي طي مختلف، هايپوشش

بوده( ع)الزمانصاحب حضرت شد و آمد و زندگي استقرار، محل از احتمالي اخبار کسب و حوزه

 . اند

 

 دستگيرشدگان برخي از ویژه بازجویي صحاري، ميان از عراقي نوايبي چوپانان برخي دستگيري

 خبرنگاران برخي توسط شده تهيه مستند هايگزارش حرب، راغب شيخ مرحوم از بازجویي مانند

 و دور ماجراي این از هایينمونه تنها مهدوي فرهنگي مؤسسات برخي و جمکران مقدس مسجد از

 . است دراز

 

 از یکي کلّة و سر ناگهان به شعبان، نيمة ،(ع)الزمانصاحب حضرت ميالد جشن بحبوحة در

 فرهنگ حوزة در تخصصش و عربي زبان به تسلطش دليل هب که آمریکا ارتش بازجویان و مشاوران

مي چه ایران در بپرسد او از کسي آنکهبي. شد پيدا ایران در است مشهور موعودگرایانه و مهدوي

  چيست؟ دنبال به و کند

 

 

 سفر دیار این به بازرگان عنوان به و مبدل لباس با Timothy Furnish« فرنيش تيموتي» آقاي

 با و ساالنه بزرگ هايهمایش کنندة برگزار و مهدوي مؤسسات از یکي دعوت با او، کهبل بود نکرده
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 مترجم از اقامت مدّت تمامي در شد، وارد خميني امام فرودگاه استقبال تشریفات اتاق از گذر

 و مذهبي سياسي، هايشخصيت ترینمهم و ترینبزرگ که سالني در جست، بهره ایراني مخصوص

 جنتي اهللآیت حضرت کاشاني، امامي اهللآیت حضرت نژاد،احمدي آقاي جناب) ایران نظامي

 به که را خود ارسالي مقالة یافت، حضور پرداختند سخنراني ایراد به و آمده گرد آن در...( و

 جمکران مقدس مسجد به کرد، قرائت بود اشرسمي و آزاد حضور براي پوششي خودش اقرار

 . کرد پرواز آمریکا طرف به طریق از کادویي هايبسته با و دکر تهيه گزارش و عکس رفت،

 

 Army Intelligence عضو عربي، زبان به مسلط بازجوي و شناسزبان فرینش، تيموتي آقاي

 استراتژیک عملياتي و تاکتيکي اطالعات آوريجمع مسئول که متحده ایاالت ارتش از بخشي. است

 chaplain یا کشيش ارتش در او دوم پست. است آمریکا ارتش فرماندهان سطح در مرتبط و دقيق

candidate مهدي از آن در و نوشت« هاجنگ ترینمقدس» عنوان با کتابي این از پيش وي. است

 هايسایت برخي در را او هايمصاحبه. آورد ميان به سخن الدن بن اسامه و جهاد اسالمي، هاي

 . کرد مطالعه توانمي اینترنتي

 

 : شود پرسيده تا است آن جاي مقدمه این با

 

 برد؟ چه خود با و رفت کجا به کرد؟ چه ایران در« فرنيش تيموتي» ـ

 

 بود؟ پذیرفته صورت الزم مطالعة او دربارة برگشت و رفت بليط و نامهدعوت ارسال هنگام در آیا ـ

 

 و مذهبي سياسي، ايهشخصيت ترینمهم جمع در اش،وظيفه و سمت رغمعلي او، بود شایسته آیا ـ

 و اماکن از شده گرفته هايعکس از انبوهي تمام آزادي به و گرفته قرار اسالمي ایران نظامي

مي معرفي« خميني بارگاه در کارمحافظه یانکي» یک را خود او ببرد؟ خودش با و تهيه را اشخاص

 و خوف احساس گونههيچ ایران به ورود براي آمریکا، ارتش در موقعيتش رغمعلي او، چرا ـ. کند

  نداشت؟ خطر
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( مهم نسبتاً اشخاص احتماالً  و) بالد سایر یا قم تهران، در ساکن زنان و مردان با او ارتباط آیا ـ

  است؟ مشغول تمایالت القاي و اطالعات کسب و رایزني به همچنان یا شده قطع

 

بي آن از و آمده گرفتار افراطي سوءظن و بدبيني یا توطئه توهم بيماري به ما آیا باالخره و ـ

  خبریم؟

 

 چون« صهيونيستي یهودیت» که هنگامي در تام امنيت احساس هرگونه که امکرده اشاره بارها

 حکومت تأسيس انگيزة با استکباري غرب و است حاضر اسالمي هايسرزمين در چرکين دملي

 مسلمانان ویژه به و جهان ضعفانمست و اخالقي شرافت انسانيت، عليه جنایتي هيچ از یهود جهاني

 . است تام خامي نوعي ما اسالمي نظام و ما مردم و ما براي آیدنمي کوتاه

 

 سرزنشي هيچ جاي کهچنان نيست موعود و نگارنده عهدة در ماجرا چون و چند از پرسش وظيفة

 تکليف در آن از جانبههمه حراست و حفاظت و است( ع)زمان امام خانةشيعه ایران چه، نيست

 . ماست تکليف در خطر احساس وقت در تنبيه و هشدار کهچنان. ماست

 

 

 

 آن از یا و درنوردید را آن هايکرانه راحتي به بتوان که نيست ايساده موضوع« مهدوي فرهنگ»

 اطفاء براي مانده رها ايسوژه فرهنگ این کهچنان. ساخت ارزشبي و فرعي مقاصد براي پلي

 آن برگزارکنندة نيت حسن. نيست اجتماعي ـ سياسي حتي و ذوقي و ادبي صرفاً هايهوس

ـ  سياسي هايدستگاه عملکرد ظرافت و دقت از و داریممي پاس را مهدوي ساالنة همایش

 حوزة در فعّال و مهدوي بزرگ خانوادة از عضوي عنوان به امّا، داریم اطمينان کشور اجتماعي

 به را عزیزان همة رو همين از و هستيم هادلواپسي و هامشغوليدل همة ابراز به ناگزیر هارسانه

 . کنيممي دعوت مضاعف مراقبت

 

----------------------------------------------
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  جعلي و مصنوعي آخرالزمان یک سوي به:عنوان

  

 امروز اما...": گفت دنيا هاي خاخام کنگره در 1852 سال در یهودیان خاخام فتيش رابينو

. است گرفته خودبه تريجدي و ترگستردهمراتببه ابعاد ، عده این انگيزیهايفتنه و خيانتکاریها

 عميق و گسترده جدي، حدي به جهاني صهيونيسم رهبران و نخبگان سردمداران، جدید حرکت

 "...اندازند راهبه جنگها سایر از تروحشيانه را سوم نيجها جنگ خواهندمي راستيبه که است شده

 

 

 که  آید مي شمار به آخرالزماني آثار به موسوم موج هاي فيلم دیگر از "ميالد از پس بابل" فيلم

 درباره هایي فيلم. است ساخته مطرح را خود آمریکا سينماي اصلي جریان عنوان به است چندي

 موردنظر مسيح همان) مشيا یا موعود مسيح ظهور ، روزها پایان نخودشا قول به یا جهان سرانجام

 مدنظر که( ع) مسيح حضرت بازگشت یا و(  کشند مي را انتظارش هاست قرن که یهود قوم

 فوق نگاه زاویه از آخرالزمان وقایع به آثار گونه این در. هاست پروتستان خصوص به مسيحيان

 و آرماگدون به موسوم واپسين نبردهاي تا گرفته مسيح ضد ای شر نيروي غلبه از ، شود مي پرداخته

 آنها در که هایي فيلم. آید مي در نمایش به جنگ آن در پيروزي براي خير جناح هاي تالش تا

. شود مي نمایانده ها تروریست و جنایتکاران تسخير در و تاریک و سياه اي شاکله در کنوني جهان

 سامان به را تاریک و آشفته دنياي این تا هستند موعود مسيح رانتظا در بسياري عده رو همين از

 مسيح این منتظران غوغاي و تبليغات در اگرچه. بخشد نجات تاریکي و سياهي از را انسانها و رساند

 یهودیان از بخشي و اند شده منشعب پروتستانتيزم از  که ها اوانجليست نام به وسيعي گروه یعني)

. است زميني کامال موجودي و نداشته الهي و ماورایي وجه لزوما دیگر او ،(فرقه این با ممزوج

 در یا دارد برعهده را موعود مسيح نقش ، آمریکا جمهوري ریيس ، " دو مگي" فيلم در چنانچه

 در یا شود مي برانگيخته ، موعود مسيح عنوان به شده ادعا که است شير اصالن این ، نارنيا مجموعه

 یک ،( "اهریمني نيروي" مجموعه از) "طالیي نماي قطب" و "داوینچي رمز" نهمچو هایي فيلم

 ارباب" ، "پاتر هري" هاي فيلم مجموعه در یا و آید مي در آخرالزمان مسيح نقش به ، زن یا دختر

 مانند گوناگون هاي نام به مرد یا پسر یک... و "ماتریکس" ، "اي ستاره هاي جنگ" ، "ها حلقه
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 مي شمار به آخرین بخش نجات آن... و "نيو" ، "واکر اسکاي لوک" ، "آراگورن" ، "پاتر هري"

 .شود مي خطاب "The One" عنوان با نيز اغلب که آید

 

 ، "گاتيکا " مانند آثاري وي از که است ساخته کاسوویتس متيو را "ميالد از پس بابل" فيلم

 در وي از قبولي قابل هاي بازي اینکه منض ، داریم خاطر به را "نفرت" و "ارغواني هاي رودخانه"

 ، "آملي" ، "Birthday Girl" ، "کلئوپاترا ماموریت:اوبليکس و آستریکس" ، "مونيخ" هاي فيلم

 .بودیم شاهد  "پنجم عنصر" و"جيکوب نردبان"

 

 اریک نوشته براساس "سيمس جوزف همکاري با را "ميالد از پس بابل" فيلمنامه کاسوویتس متيو اما

 درباره فيلم داستان. آورد در تحریر رشته به "بابل هاي بچه" نام با مشهور نوول از برگرفته و اردبن

 بازي با)"تورپ" نام به کار کهنه مزدور یک. است نزدیک آینده زمان در غریب و عجيب ماموریتي

 به اقستانقز در اي صومعه از را "آرورا" اسم به ساله 19-17 دختري تا شود مي مامور( دیزل وین

 تحت) مذهبي شبه گروه یک براي را دختر این ندارد خبر هم شتصتش که حالي در. ببرد نيویورک

 دنيا به را موعود مسيح است قرار که کند مي محافظت و همراهي( "الیت نئو کليساي" عنوان

. هستند راندو مریم این دنبال به آن، شبيه و مافيایي مهم گروههاي از تعدادي رو همين از! بياورد

 شدیدا وي از که است آرورا همراه نيز( "ئو یه ميشل" نقش ایفاي با)  ربکا خواهر نام به اي راهبه

 بزرگ و کرده رشد آن در که اي صومعه از بار نخستين براي آرورا که چرا ، نماید مي مراقبت

 نوعي به و است وتمتفا امروز جهان با ظاهرا که دنيایي. است گذارده خارج دنياي به قدم ، شده

 به موسوم گروهها همين از یکي ریيس که دارد قرار زیرزميني و مافيایي گروههاي قدرت ید در

 به را فوق ماموریت ، آینده به متعلق پيشرفته ماشين یک در( دوپاردیو ژرار بازي با)  "گورسکي"

 .دهد مي پيشنهاد تورپ

 

 در آنچه مانند تقریبا. آید مي نظر به برهم و درهم و آشفته دنيایي "ميالد از پس بابل" فيلم دنياي

 طور به و "رانر بليد" همچون آثاري در یا بودیم دیده( کوارون آلفونسو) "بشر فرزندان" فيلم

 تالش و است آخرالزماني کائوس از اي آميزه که دیک دي فيليپ اي افسانه علمي دنياي کلي

 نوول نویسنده شده گفته.)بخشد خاتمه کائوس آن به است قرار که کسي آمدن عرصه به براي
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 مي محسوب دیک دي فيليپ هاي داستان متاثران از دانته جي موریس یعني "بابل هاي بچه"

 (.شود

 

 کنترل تحت و ریخته درهم شدت به خياباني در که بينيم مي را تورپ ، فيلم هاي صحنه نخستين در

 باران زیر در ، نموده پنهان ، باالپوشي با را خود که حالي در مختلف هاي یونيفرم با مسلح افراد

 به دوربين که آن پيرامون فضاي و زمين کره از تصاویري برروي آن از پيش. زند مي قدم شدیدي

 روي تا آن هاي خيابان از یکي و نيویورک سپس و آمریکا از اي نقشه بر تا رود مي پيش سرعت

 :گوید مي که ایم شنيده را او نریشن ، گردد نزدیک تورپ شرربار چشمان

 

 خنده ، خواندم را جمله این من وقت هر. کثافت و دروغ از مملو اي سياره. بده نجات را سياره..."

 یا بکش. است ساده زندگي خودمان؟ از ؟ چي از و چي؟ براي. بده نجات را سياره. است گرفته ام

 مهم اینها همه. من رمز.  بقا رمز یک. بده انجام درست را ات وظيفه هميشه و نکن تردید. شو کشته

 مي دگرگون را چيز همه که انتخابي. شوید مي مواجه انتخاب یک با که روزي تا کنند مي جلوه

 یاد روز آن را چيزي من. دهي نجات را خودت و کني فرار یا  بروي کسي کمک به اینکه. کند

 "...مردم من که بود روزي ، روز آن ونچ ، بود بد خيلي اما. کنيد فرار توانيد نمي شما.  گرفتم

 

 پس بابل" در دارند قصد نویسش فيلمنامه همکار و کاسوویتس متيو که است آنچه همه این نظر به

 خياباني در برداشتن قدم حال در را تورپ که فيلم هاي صحنه اولين همان در. بگویند"ميالد از

 تورپ سخن همان مصداق شود مي دیده چهآن ، کينم مي مشاهده روسيه شهرهاي از یکي در گویا

 .کثافت و دروغ از مملو اي سياره:  است

 

 تهدید مورد دالر 21 تنها خاطر به را وي و کشيده بيرون چادرش از را زردپوست سرباز یک تورپ

 را وي مرگبار و مخوف هاي اسلحه از دریایي که است درحالي این! دهد مي قرار شتم و ضرب و

 .نمایند شليک رویش به که است ممکن لحظه هر و کرده محاصره

 

 است شبيه آن مثل چيزي یا آپارتمان به کمتر که است اي ویرانه ميان در تورپ اقامت مکان یا خانه
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 گورسکي ماشين به مسلح سربازان از گروهي توسط ، کشنده و خشن عمليات یک با او باالخره و

 .کند مي دریافت را اش تازه ماموریت و شود مي برده تازه اي معامله براي

 

 در شهري به را ربکا خواهر و آرورا ، تورپ که هنگامي را آور سرسام مرج و هرج و آشفتگي همين

 ربکا خواهر هم و آرورا هم که همانجا. خورد مي چشم به شدیدا نيز برده روسيه و قزاقستان مرز

 نگاهها از را خود تا بپوشند مبدل هاي لباس ناچارند مافيایي باندهاي از ماندن امان در براي

 .هستند دیگر هاي چشم نظر زیر همچنان اینکه از غافل. دارند پنهان

 

 ، آرامش منبع را آرورا ، خشونت و اضطراب و آشفتگي همه آن ميان در کاسوویتس متيو اما

 مرزي شهر همان در او. است داده قرار بشري ماوراء قواي داراي حال عين در و انساني خصائل

 از شدنش دور باعث که گشته ناخوشایندي حس دچار ، مسافربري قطار انفجار از پيش قزاقستان

 که است همچنين. گریزند مي حتمي مرگ از دنبالش به نيز ربکا خواهر و تورپ و شده خطر منطقه

 ایستيب او و مرد خواهند فاجعه آن در همه که گوید مي سخن جهان بار فاجعه پایان از گاه به گاه

 .بخشد نجات اي فاجعه چنين از را بشر

 

 توسط ها انسان کشتار مقابل در او. دارد شکننده و حساس غایت به شخصيتي ، حال عين در آرورا

 با پيکر غول کشتي آن در ، بار نخستين براي حتي که شود مي برآشفته آنچنان دیگر هاي آدم

 حداقل یا بخشند نجات هم را دیگر هاي انسان تا کند مي تهدید را همراهانش و کاپيتان ، اسلحه

 .نرسانند قتل به را آنان

 

. کند پيدا ماورایي کاراکتر نوعي به آرورا ، مخاطب ذهن در تا شود مي باعث ها صحنه این همه

 خارق موجودي اساسا آرورا ، آید مي نظر به که برده پيش را فيلمنامه اي گونه به کاسوویتس

 موعود روز تا اند کرده حفظ اي صومعه در ، بشریت نجات براي را وي رو ينهم از و بوده العاده

 به تا داده گذر فراوان خطرهاي ميان از دشوار ماموریتي طي را وي که روست همين از. رسد فرا

 پردازي حادثه اقسام و انواع کاسوویتس ، آميز مخاطره سفر این طي در البته. برسانند مقرر مکان

 اي پروسه طي را او تا دهد مي قرار تماشاگرش مقابل در را معمول اکشن اصطالح به هاي صحنه و
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 برروي فرار و درگيري تا گرفته برف روي گریز و تعقيب از. گرداند فيلمش هاي پيام درگير جذاب

 دیواره از باالرفتن براي مرکبار تقالي آن تا وستک والدي در مکاني فلزي متعدد هاي پل و ها پله

 در الیت نئو کليساي و مافيا نيروي دو کشتار و کشت ميانه در حضور تا و آمریکا عازم تيکش هاي

 "ایکس سه" و "آور سرسام و تند" همچون آثاري از که) دیزل وین کاراکتر مسير این در. نيویورک

 هایي فيلم در قبال که) ئو یه ميشل و( است شده کليشه مثبت سنگي کله بهادرهاي بزن زمره در

 هستند حال کمک نيز( بود شده داده نشان رزمي قدرت داراي "پنهان اژدهاي و خيزان ببر" نندما

 قراردادن با اند کرده سعي نویسان فيلمنامه که مضافا. شود دوچندان اثر اي حادثه وجه تا

. نمایند پيدا دست آنها مابين دیالکتيکي رابطه نوعي به ، هم کنار در متضاد و متناقض کاراکترهاي

 به اي استرليزه شخصيت کنار در است نابودگر و مخرب که تورپ مثل الابالي و خشن کاراکتر فرضا

 و آميز خشونت هاي محيط در او حضور یا. شود مي معرفي متعالي و بخش حيات که آرورا نام

 یا پاتر هري به شباهت بي او درواقع.) دارد بعيد اي فاصله اش تربيتي محيط با اساسا که هراسناک

 آنها رسيدن براي بسياري نيروهاي که نيست "نارنيا" کاسپين پرنسس یا و "ها حلقه ارباب" فرودو

 مدام مخاطب که نماید مي رخ اي گونه به فضاسازي رو همين از(. کنند مي حمایتشان ، مقصود به

 زا پرشماري هاي گله ميان در شکننده و ظریف آهویي همچون که است آرورا جان حفظ نگران

 روسيه شرق نقطه دورترین در وستک والدي به آنها که هنگامي. رود مي پيش وحشيان و درندگان

 روم عصر گالدیاتورهاي همچون هایي قفس در را ها آدم که هراسناک مکاني در ، رسند مي

 هوش" فيلم در که محلي به شبيه اي صحنه) کنند تفریح تا اند انداخته هم جان به باستان

 از گویا که شوند مي کننده تعقيب گروه یک گرفتار ،(کردند مي نابود را ناقص هاي تربا"مصنوعي

 همان از یکي در آرورا ، گریز و تعقيب همين در و گردد مي هدایت آرورا نزدیکان از یکي سوي

 را اصلي کار اما. یابد نجات تورپ توسط گير نفس درگيري یک در تا افند مي دام به ها قفس

 تورپ که هنگامي حتي و کند مي خودش محسور را پيکري غول موجود و دهد مي انجام خودش

 به حتي او.بردارد آسا غول آدم آن کشتن دست که خواهد مي او از فریاد با ، آمده نجاتش براي

 آن بهبود در ، آالسکا در آمریکایي هليکوپترهاي با گریز و تعقيب در تورپ برداشتن زخم هنگام

 گروههاي حمله در باالخره و نمایاند نمي تاثير بي تورپ به دوباره شيدنبخ حيات و ها زخم

 دیگر مسيحایي هم او آیا. دهد مي نشان تن رویين هم گلوله دربرابر حتي نيویورک در مافيایي

 در را بشر نسل و کرده اعالم را رسالتش مشخص مکاني و معين زماني در بایستي که است
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 هراسناک و نشيب و فراز پر سفر طي در آنچه همه بخشد؟ نجات اللاضمح و نابودي از آخرالزمان

 گمان و حدس و فرضيات چنين صحت از حکایت ، هستيم شاهد تورپ کنار در ربکا خواهر و آرورا

 در شده یاد صومعه از نفره سه گروه حرکت و ماموریت آغاز از پس که خصوصا. دارد هایي

 : شود مي بدل و رد جمالت این ، خوانندش مي اعظم راهبه که زني با دیگر مکاني در ، قزاقستان

 

 . کرد ترک را صومعه سرانجام ، شما بچه:  مشاور...  "

 

 .است مانده ، کنيم عرضه دنيا به را مان معجزه ما که وقتي تا روز 6: اعظم راهبه    

 

 .شد خواهد آغاز زودي به خبري کنفرانس ، عاليجناب:  مشاور      

 

 "...کنيم دعا هم با بيایيد. آید مي او: اعظم هراهب    

 

 و "داوینچي رمز" همچون بارهم این که دارد موعود مسيح همان از حکایت شواهد و قرائن همه

 فوق قدرتي که زني. است کرده پيدا نمود زن یک شمایل و شکل در... و "طالیي نماي قطب"

 .است آگاه خویش ماموریت به خود و داشته بشري

 

 و ماوراء طریق از نه بشري مافوق هاي قدرت و ها ویژگي این که شویم مي متوجه بعدا اما

 هوش طریق از آرورا واقع در! است شده آرورا عاید فيزیکي طریقي از کامال بلکه متافيزیک

 چرا؟ اما. است گردیده شده یاد هاي قدرت داراي  Artificial Intelligence یا مصنوعي

 

 فرقه رهبر شویم مي متوجه که اعظم راهبه همان مکالمه از را مشابه هاي پرسش و سوال این پاسخ

 از که)یابيم درمي نيوتن دکتر نام با دیگري شخص با است "الیت نئو کليساي" نام به مذهبي اي

 تعقيب را همراهان و آرورا ، قدم به قدم ، پيشرفته هاي ردیاب با و یارانش کمک به ابتدا همان

 ربکا خواهر و تورپ چنگ از را وي پناهندگان اردوگاه و وستک والدي در حتي و بود کرده

 (.گرفتند پس را آرورا آنها مجددا اما درآورد
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 براي و شده باردار علمي طریق از ، شده بيني پيش پروسه یک طي در تا بوده یافته پرورش آرورا

 از. آورد دنيا به را موعودشان مسيح ، جهان مردم همه براي بالتبع و آن پيروان و الیت نئو کليساي

 سوي از امروزه که است تالشي همان مانند این! )است باردار قلو دو هم آرورا که روست همين

 ، سليمان معبد بناي و بازیابي در موعودشان مسيح ظهور آوردن فراهم براي اوانجليست گروههاي

 آخرالزمان جنگ یا آرماگدون انداختن راه به و ژنتيکي عمليات طریق از موي سرخ گوساله تولد

 !(گيرد مي صورت

 

 صومعه آن از بایستي آرورا ، نئوالیت کليساي طرح و برنامه طبق که است این توجه قابل نکته

 آغاز را خویش رسالت اصطالح به همانجا در و شده آورده آمریکا در نيویورک شهر به قزاقستان

 وارد شده یاد بلبشوي جهان آن از کاسوویتس متيو دوربين قتيو اینکه تر توجه قابل نکته و!! نماید

 نيویورک در را آرورا نواحي، دیگر و آالسکا یخبندان مناطق از گذر از پس و شده آمریکا خاک

 گویا که شویم مي مواجه برق و زرق پر و منظم و مدرن و زیبا غایت به شهري کند،با مي تصویر

 هم اي سایه آن در آشفتگي و دروغ و کثافت همه آن از و تاس واقع دیگر اي سياره در اساسا

 هایي خاندان و اروپا یهود اشراف که است آمده تاریخي اسناد و مدارک در. )شود نمي مشاهده

 خویش موعود ارض ، فلسطين سرزمين در را اسرایيل اینکه از پيش و ابتدا ، روچيلد همچون

 مانند افرادي و آوردند فراهم سرمایه رو همين از و اشتندد نظر بحار ماوراء دنياهاي به ، بخوانند

 که بود رو همين از و فرستادند غرب دریاهاي به تازه هاي سرزمين کشف براي را کلمب کریستف

 آمریکاي شهر کالن این ، است هنوز هم هنوز و خواندند خود موعود ارض نخستين را نيویورک

 جمعيت که است جهت همين به شاید و دانند مي رایيلاس از پس خویش ميعادگاه دومين را مدرن

 جمعيت برابر اند شده تشکيل بزرگ داران سرمایه و بانکداران از اغلب که نيویورک یهودیان

 !!(است شده اعالم اورشليم شهر یهودیان

 

 وراي از مسيحي صهيونيسم همان یا اوانجليستي آخرالزمان دنياي به دیگري نگاه ترتيب این به

 را تفکر همان از عناصري خویش عنوان در حتي که نگاهي. آورد سربرمي "ميالد از پس بابل" مفيل

 یهودیان اعتقادات و مذهبي شبه فرقه این اساطيري نگاه در "بابل" که است ذکر قابل. دارد پنهان
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 بين منطقه در( ع) مسيح حضرت ميالد از پيش قرون در که است شهري گر تداعي صهيونيست،

 به النصر بخت نام به ستمکاري پادشاه توسط یهود قوم آن در که است این ادعا و شده واقع رینالنه

 مقارن بابل رهایي با که النصر بخت اسارت از یهودیان آزادي لحاظ همين از. بود شده کشيده بند

 نيستصهيو البته و ها اوانجليست امروز عقاید در. گردد مي محسوب برایشان خجسته اتفاقي ، بود

 عنوان به آن فتح یا( شود مي محسوب کنوني عراق همان واقع در که) بابل آزادي ، یهودي هاي

 به. ) آید مي شمار به موعود مسيح بازگشت یا ظهور و( آرماگدون) آخرالزمان برجنگ اي مقدمه

 آن اي عده ، کرد کشي لشکر عراق به متقن شواهد و ادله بدون آمریکا وقتي که بود دليل همين

 از پس بابل" عنوان با کاسوویتس متيو تازه فيلم اینک( خواندند آرماگدون جنگ درآمد پيش را

 .آید حساب به آخرالزمان به رسيدن شرایط و موقعيت از روایتي تواند مي واقع در "ميالد

 

 و جسته که نگارنده پيشين هاي تحليل و نقد  مخاطبان از تعدادي پاسخ در نيست مناسبت بي

 ، بودم پرداخته ها صهيونيست موعود مسيح ظهور و آرماگدون و آخرالزمان ماجراهاي به تهگریخ

 داشته آخرالزمان گونه این مدعي گوناگون هاي طيف اعتقاد و باورها به اجمالي ولو اي اشاره

 توليدات از مهمي بخش اصلي تم و منشاء و منبع ، باورها این امروزه دیگر سویي از چراکه. باشم

 ، آنها محصوالت در را خود مختلف انحاء به و شده هاليوودي هاي کمپاني خصوص به غرب نمايسي

 .دهد مي نشان

 

 سوم یک تا چهارم یک تقریبا و اند شده معروف ها اوانجليست به که ها پروتستان از اي شاخه گفتم

 که باورند راینب شوند، مي شامل را( حاکم کاران محافظه نئو جمله از) کنوني آمریکاي جمعيت

 شرایط آوردن فراهم براي که رود مي پيش( ع) مسيح حضرت مجدد بازگشت سوي و سمت به دنيا

 تولد و مسجداالقصي هاي خرابه بر سليمان معبد بازسازي ، اسرایيل دولت برپایي ، ظهور این

 از دسته این ، روي همين از ، است ضروري( دیگر شرایطي عالوه به) موي سرخ اي گوساله

 مي قرار خود هاي بيني پيش اساس را مقدس کتاب "یوحنا مکاشفات" بخش که) ها پروتستان

 مشترک نقطه همين.دارند و داشته تاکيد ، آن گسترش و بقاء و اسرایيل رژیم برپایي بر( دهند

 ، اند کرده ایفاء را اصلي سهم اسرایيل رژیم برپایي در که یهودي هاي صهيونيست و ها اوانجليست

. است گردانده نظر هم و راي هم آخرالزمان جنگ شرایط آوردن فراهم براي را گروه دو این
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 "مشيا" که هستند نظرشان مورد مسيح انتظار در ظاهرا نيز یهودي هاي صهيونيست که خصوصا

 بوده موعود مسيح همان السالم عليه مسيح عيسي حضرت که ندارند اعتقاد آنها) شود مي خوانده

 (. است

 

 تحت سازمان یک واشنگتن در "انجيلي مسيحي" رهبران مشهورترین از یکي  2116 جوالي ماه رد

 و اسرائيل از گسترده حمایت آن هدف که نهاد بنياد "اسرائيل از دفاع در متحد مسيحيان" عنوان

 .شد اعالم آمریکا در کشور آن البي تقویت

 

 کميته یعني( AIPAC)ایپک از بزودي او سازمان که گفت سازمان این بنيانگذار هگي جان کشيش

 و ایپک خالف بر.شد خواهد قویتر اسرائيل، طرفدار البي در اصلي نهاد ، اسرایيل و آمریکا  روابط

 .دارند مذهبي دالیل اسرائيل از حمایت براي انجيلي مسيحيان مشابه، هاي نهاد

 

 اسرائيل دوباره خلق که کنند مي فکر آنها": گوید مي پنسيلوانيا دانشگاه استاد وینتروب جف

 در خداوند ها آن نظر از بنابراین. است داده را بشارتش انجيل که است چيزي آن شدن متحقق

 دليل همين به و گنجانده هم را اسرائيل موجودیت دارد را آن ریزي طرح قصد که چيزي آن

 ".شود حمایت مسيحيان جانب از باید اسرائيل

 

 کليساهاي و مسيحيان نقش" عنوان زیر مطلبي در 2116 اوت 24 ریختا در BBC فارسي سایت وب

 صاحب آمریکا در اخير سالهاي در انجيلي مسحيان..." نوشت "اسرائيل البي در آمریکا انجيلي

 پيشين عضو سيک گري. شود مي افزوده آنها قدرت بر روز به روز هم هنوز و اند شده زیادي نفوذ

. نداشتند اسرائيل البي در چنداني جاي مسيحيان زماني که ویدگ مي آمریکا ملي امنيت شوراي

 البي در بنيادگرا مسيحيان شرکت پيش سالهاي در وي گفته به.است متفاوت وضع اکنون اما

 آقاي نظر زیر مسيحي هزاران آمدن. نيست چنين امروزه ولي آمد مي نظر به ناچسب اسرائيل

 طرفدار و عضو هزاران ایپک. است جدید پدیده کی اسرائيل از حمایت براي واشنگتن به هگي

 جدید عامل ترتيب این به. سنجيد باید ها ميليون رقم با را آمریکا در بنيادگرا مسيحيان اما دارد

 "...است شده تبدیل اسرائيل البي وارد قدرتمندي
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 کاخ وصمخص کشيش سالها که) اوانجليست یا انجيلي معتبر کشيشان و رهبران از گراهام بيلي 

 دادکه هشدار 1871 سال در(  بود آمریکا جمهوري روساي تحليف مراسم کننده برگزار و سفيد

 ."شود مي نزدیک خود  آرماگدون و آخرالزمان جنگ سوي به سرعت به اکنون جهان"

 

 چه ما کجاست؟ در آخرالزمان جنگ این ، پرسند مي مردم از بسياري اکنون... ": گوید مي او 

 و جليله ميان ، جرزال دشت در ، است اردن رود غرب در جنگ این محل ؟ نزدیکيم آن به اندازه

 "...سامریه

 

 "مرحوم بزرگ سياره ، زمين" نام به خود معروف کتاب در اوانجليست رهبران دیگر از لندسي هال

 آمده دنيا به سو این به(  اسرایيل دولت تشکيل زمان از یعني) 1849 از که نسلي...": نویسد مي

 یاجوج جنگ هم باید ما ، رویداد آن از پيش اما. بود خواهد مسيح ظهور دومين عيني شاهد ، است

 آغاز گونه بدین سوزي همه کشتار( . آرماگدون یا) هارمجدون نبرد هم و ببينيم را ماجوج و

 "...شد خواهد

 

 211 دستکم ، نيدبک را فکرش...": نویسد مي "رسد مي فرا نویني دنياي" کتاب در همچنين او

 آنتي) دجال رهبري زیر در ، زمين مغرب از بيشتر سرباز ها ميليون با زمين مشرق از سرباز ميليون

 غارت را اورشليم ، او شهر که را کساني نخست مسيح عيسي. شوند مي متحد( مسيح ضد یا کرایست

 شده جمع هارمجدون یا ومجد دره در که را ارتشهایي از سپس ؛ کرد خواهد مار و تار ، اند کرده

 اسبان دهنه تا خون ، اورشليم مایلي 211 فاصله تا اگر ندارد تعجبي. رسانيد خواهد هالکت به ، اند

 پرخواهد ، خون با و آدميان جسدهاي و حيوانات ، جنگي وسایل و آالت با دره این همه... بایستد

 "!شد

 

 که انجيلي بنيادگرایي پيروان یدعقا  مباني همچنين و ليندسي  هاي کتاب مندرجات این

 و رادیویي کانال صدها گرفتن اختيار در یا و گسترده متحده ایاالت سرتاسر در کليساهایشان

 و) آیند مي شمار به امروز جهان در مذهبي شبه مبلغان فعالترین از ، اي ماهواره و تلویزیوني
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 از خاورميانه همين در است، سيحيانم سایر مقدس کتاب با متفاوت بسيار که هایشان انجيل البته

 نظر به دهشتناک و دهنده تکان آنچنان!(  شود مي و شده توزیع ميليوني ابعاد در ما کشور جمله

 از نشاني هيچ ، است معتقد "بزرگ جنگ تدارک" کتاب نویسنده "سل هال گریس" که آید مي

 و ها نوشته این در هياندو کوچکترین گوید مي او. یابد نمي آن در قدیس آگوستوس روح

 کانال در را "خدا شهر" نام به دیگرش کتاب جمالت وقتي شود نمي دیده ليندسي چهره همچنين

 آخرالزمان اي هسته جنگ در جهان شهرهاي همه...":  که خواند مي ها اوانجليست تلویزیوني

 خواهد را مانشمرد و کرد خواهد ویران را زمين مسيح... بکنيد را تصورش ، شد خواهند ویران

 آدميان تمام تقریبا که رسيد اوجي نقطه چنان به آخرالزمان بزرگ جنگ که هنگامي. سوزاند

 را بشر نوع ، باقيمانده مومنان دادن نجات با مسيح و رسد مي فرا لحظه ترین عظيم ، شدند کشته

 "....داد خواهد نجات کامل نابودي از

 

 همه و ماند خواهند زنده یهودي 14411 تنها ، آرماگدون نبرد از پس...": دهد مي ادامه ليندسي

 نوآیين مسيحيان عنوان به و کرد خواهند سجده مسيح برابر در کودک چه و زن چه ، مرد چه آنها

 "....پرداخت خواهند مسيح کالم تبليغ به خود همگي ،

 

 در سوزي همه " کتاب در ، گذشت در گذشته سال که اوانجليست رهبران دیگر از "فالول جري"

 جنوب در ادوم تا شمال در دو مگي یا مجدو از آرماگدون نبرد ميدان...": نویسد مي "هارمجدون

 تپه تا غرب در مدیترانه دریاي از ميدان این. است شده کشيده مایل 211 حدود در اي فاصله ،

 مي هم وشافاطیه وادي شامل و مایل 111 حدود اي فاصله یعني ، بود خواهد شرق در موآب هاي

 به گمان بي آنان شمار که آیند مي در آرماگدون به مردم ميليون چندین وادي این در...شود

 "...شد خواهند جمع بشر سوزي همه آخرین براي اینان. بود خواهد نفر ميليون 411

 

 حکومت بر مبني صهيونيستي هاي نظریه و ها تئوري از انجيلي بنيادگرایان این حمایت و  باور

 پروتکلهاي" به معروف متن در که)  صهيوني کهن هاي روش طریق از و اسرایيل مرکزیت با  جهاني

 به دنيا امروز سياسي بيان در ها پروتستان از گروه این گردیده باعث ، است آمده( "صهيون زعماي

 کره تسخير اندیشه در یهودي هاي صهيونيست کنار در که گردند ملقب مسيحي هاي صهيونيست
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 هم امروز همين را نظایرش که هستند خانمانسوز و ویرانگر هاي جنگ و درگيري دنبال به ، رضا

 آرمان تحقق به نسبت یهودي هاي صهيونيست از حتي اینک که گروهي. بينيم مي خود پيرامون در

 صلح براي انجيلي هاي صهيونيست این خطر. رسند مي نظر به تر افراطي ، اسرایيلي جهاني دولت

 متفکر کشيشان و اندیشمندان از برخي که است حد بدان بشریت آینده و امروز دنياي رامشآ و

 هاي سخنراني ایراد و نشریات و کتب انتشار به اقدام ، آنان خطر درباره هشدار براي مسيحي

 عنوان تحت که انگليکن معروف کشيش "سایزر استفن" دکتراي رساله جمله از اند نموده متعددي

 .است یافته انتشار " مسيحي مصهيونيس"

 

 ، مسيح بازگشت شرط که دارند اعتقاد اوانجليست  هاي صهيونيست همان یا انجيلي بنيادگرایان

 به. است مسجداالقصي هاي برخرابه ، سليمان هيکل مجدد ساخت و اسرایيل بزرگ مملکت برپایي

 و هستند یهود قوم ، خداوند برگزیده ملت ، معتقدند چون ، هستند یهود یاري مدعي دليل همين

 اراده مقابل ، برخيزد جنگ به آنها با هرکه و دارد دوست را او خداوند ، کند یاري را آنان هرکه

 !!است کرده مقاومت خداوند

 

 شامل تنها ایشان حاکميت و هستند الهي وعده صاحبان که باورند براین نيز صهيونيست یهودیان

 به را جهان تمام خداوند بلکه. گيرد برمي در را فرات و نيل درو دو ميان که شود نمي سرزميني

 را آنها شان مذهبي رهبران برخي که اي شده تحریف متون به زمينه این در و است بخشيده ایشان

 .جویند مي استناد ، اند کرده تحریف

 

 : خوانيم مي جهان فرجام  پيرامون نيز(  یهودیان شده تحریف کتاب از یکي) تلمود در

 

 در یهودي مسيح آن خدمت به ملل تمام و گشت خواهد باز یهود به حاکميت زمان آن در..."

 بنده صد هشت و هزار دو ، یهودي هر ، ایام آن در. آورد خواهند فرو سر او مقابل و آمد خواهند

 خواهد حاکم برآنها که داشت خواهد خانه ده و سيصد و کنند مي خدمت او به که داشت خواهد

 اسرایيل بني دیم از خارج یعني اشرار دولت بر غلبه از پس مگر کرد نخاهد ظهور مسيح اما. بود

 هفت ، یهود آنگاه. بروند بين از جهانيان سوم یک آن طي که شود برافروخته جنگي آتش باید...
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 خواهند جنگ این آوردهاي دست و تجهيزات بردن بين از و سوزاندن مشغول متوالي سال

 "....بود

 

 آن انتظار به و کنند جنگ بسيار دیگر ملل با باید که دارند اعتقاد یهودیان از گروه این واقع در

 .سازد محقق ایشان براي را موعود پيروزي ، آنها مسيح و حقيقي مسيح که باشند روز

 

 گروه مانند.  شوند مي آنها واصل یا واسط حد که هستند دیگري هاي فرقه گروه دو این کنار در

 حاکميت موجود شواهد دیگر و ميل دیلي معتبر نشریه اعتراف به روزها این که)  ها باليستکا

 را خود بعضا که(  دارند المللي بين جمعي هاي رسانه دیگر و هاليوودي هاي کمپاني بر بالمنازعي

 شواليه" گروه از آنها منشاء تاریخي اسناد و مدارک براساس ولي اند خوانده نيز "یهود تصوف"

 با و شده ساکن سليمان معبد در که صليبيوني همان یعني آید مي صليبي هاي جنگ در "معبد هاي

 قرار مصرباستان جادوگري و مشرکانه عقاید تاثير تحت خود که یهودي هاي خاخام هاي آموزه

 دست اي ناگفته مدارک و اسناد به گویا ، یافته اي دگرگونه و غریب و عجيب باورهاي ، داشتند

 کاتوليک کليساي توسط عقایدشان باالخره و اندوختند هنگفتي ثروت آن ازقبل که داکردندپي

 اعدام و موضوع این عليرغم اما. شدند تکفير ، واتيکان سوي از جمعا و شده خوانده آميز شرک

 بوجود را فراماسونري هاي لژ نخستين و شدند پخش و تکثير اروپا سراسر در ، آنها از برخي

 .آوردند

 

 بيشتر که مسيحيت از بخشي با  یهودي اشرافيت ارتباط ، تاریخي معتبر کتب و مورخان از گروهي

 ماجراي و صليبي هاي جنگ زمان همان به را داشتند کشورگشایي و طلبي جنگ منش و روحيات

 اسامي به فراماسون دو نوشته "حيرام کليد" عنوان با کتابي. دانند مي مرتبط معبد هاي شواليه

. کنند مي آشکار را مسيحي صهيونيسم هاي ریشه از مهمي حقایق لوماس رابرت و نایت یستوفرکر

 .گردد مي محسوب معبد هاي شواليه استمرار ، فراماسونري اساسا ، نفر دو این نوشته به

 

 از "صهيون زعماي پروتکلهاي"جمله از متعدد مدارک براساس که فراماسونري جهاني تشکيالت

 مانند ، خویش دیرین اعتقاد براساس ، است آمده شمار به صهيونيستي هاي زمانسا ترین مخوف
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 از هاست قرن را اعتقاد این و داشته باور جهاني حکومت به ، یهودي و مسيحي هاي صهيونيست

 فرهنگي و اقتصادي ، سياسي مختلف موسسات و ها سازمان ، ها دولت ، ها حکومت در نفوذ طریق

 به موعود مسيح ظهور و آرماگدون و آخرالزمان جنگ همان ساز زمينه واقع در و کرده دنبال دنيا

 .آیند مي حساب

 

 حضور در و شدند بزرگي تغييرات دستخوش اورشليم در استقرار دوران طول در معبد هاي شواليه 

 کشف سليمان معبد در که نهفته رازي موضوع این نهاد در. کردند اتخاذ دیگري عقاید ، مسيحيت

 مي فلسطين مسيحي زائران محافظان را معبد نظام اعضاي ، "حيرام کليد" کتاب نویسندگان. شد

 .داشتند متفاوتي کامال هدف عمل این به تظاهر با که دانند

 

 از معبد هاي شواليه حمایت بر مبني اي نشانه هيچ...":نویسند مي لوماس رابرت و نایت کریستوفر

 در وسيع هاي حفاري اجراي با ارتباط در قاطعي مدارک که شيدنک طولي اما. ندارد وجود زائران

 "...یافتيم هرود معبد هاي خرابه زیر

 

 در نيز "فورج دال" نام به فرانسوي مورخ. نبودند شواهد این کاشفان تنها کتاب این نویسندگان

 جهت قيقاتتح انجام ، شواليه 8  اصلي وظيفه...":کند مي مشابهي ادعاي "اورشليم  حفاري" کتاب

 مصر و یهودیت پنهاني رسوم ماهيت حاوي که بود خطي نسخ و باستاني آثار آوردن دست به

 باستان تحقيقات ، رویال مهندسان انجمن از ویلسن چارلز ، نوزدهم قرن اواخر در. بودند باستان

 معبد هاي رانهوی مطالعه براي ها شواليه که رسيد نتيجه این به او. نمود آغاز اورشليم در را شناسي

 این به و یافت کاوش و حفاري از هایي نشانه ، معبد شالوده زیر در ویلسن. اند رفته اورشليم به

 ". ...اند پذیرفته صورت معبد هاي شواليه به متعلق ابزار با اعمال این که رسيد نتيجه

 

 استدالل چنين و ندانسته نتيجه بي را ها شواليه این هاي حفاري "حيرام کليد" کتاب نویسندگان

. داد تغيير جهان به نسبت را دیدشان که کردند کشف اورشليم در آثاري گروه این که کنند مي

 معبد هاي شواليه که داشته وجود دليلي حتما. دارند را عقيده همين هم  محققان دیگر از بسياري

 متفاوت کامال فلسفه و عقاید پذیرش به و اورشليم به عالم هاي سرزمين از بودن مسيحي وجود با را
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 دیدگاه مطابق. است نموده هدایت "سياه جادوي" تشریفات اجراي و آميز بدعت مراسم اجراي و

 را کاباال ، ها نامه لغت و ها المعارف دایرة.است بوده کاباال ، دليل این ، محققان از بسياري مشترک

 پنهان معاني موشکافي به کاباال ، تعریف این براساس. کنند مي تعریف یهودیت سري و مبهم شاخه

 پي دیگري حقایق به ، موضوع تر دقيق بررسي با اما پردازد مي یهودي هاي نوشته دیگر و تورات

 موجود تورات از قبل و داشته ریشه پرستي بت در که است نظامي "کاباال" اینکه نظير ، بریم مي

 .است یافته ترشگس یهودیت در بار دیگر ، تورات شدن آشکار از پس و بوده

 

 ارائه کتاب این در تفضيلي شواهدي ، "جادوگري تاریخ" کتاب فرانسوي نویسنده ، ليواي اليفس

.  برداشتند کاباال تعاليم پذیرش در را گام اولين معبد هاي شواليه که کند مي اثبات و دهد مي

 خود ها رمان از یکي چارچوب در را حقایق این ، ایتاليایي معروف نویس رمان "اکو امبرتو"

 هاي شواليه که کند مي بيان چنين اصلي شخصيت زبان از خود داستان در او. سازد مي نمودار

 را خاص رموز سربسته یهودیان از بعضي "اکو" نوشته به. داشتند قرار کاباال تاثير تحت معبد

 اضافه اکو امبرتو. دادند جاي( گانه پنج اسناد) عتيق عهد کتاب پنج در را  آنها سپس و آموختند

 اندکي گروه فقط...": آموختند اورشليم کاباليست هاي خاخام از هم معبد هاي شواليه ، کند مي

 از را آن معبد هاي شواليه بعدها و...بودند آگاه راز از ماندند باقي فلسطين در که ها خاخام از

 "...آموختند آنان

 

 ناسازگاري سر براروپا حاکم مسيحي بنياد با طبيعتا کاباال مفاهيم پذیرش با معبد هاي شواليه

 .یهودیان ؛ بود مشترک دیگري مهم نيروي با ناسازگاري این اما. یافتند

 

 با هاوارد ران 2116 سال در را آن فيلم که) "داوینچي رمز"  خود معروف رمان در براون دن

 به نگار فيلم ماهنامه در را آن زمان همان در و برد پرده روي به گلدزمن آکيوا از اي فيلمنامه

 با صهيون خانقاه و یهود برادري انجمن ارتباطات از پرده(  دادم قرار بررسي و تحليل مورد تفضيل

 مجدليه مریم و مسيح عيسي نسل و مقدس جام راز نگاهبان را آنها و برداشته معبد هاي شواليه

 وجه نوعي به که داند مي(  ها تاوانجليس و یهودیان مشترک نقطه همان) حقيقي مسيح ظهور براي

 .آید مي شمار به صهيونيسم اعتقادات ظاهري
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)  دبویلون فري گاد نام به فرانسه پادشاه را صهيون خانقاه...": است آمده فوق کتاب از بخشي در

 در مهمي راز که کرد ادعا او. نهاد بنياد اورشليم فتح از پس( صليبي هاي جنگ فرماندهان از

 با مبادا اینکه ترس از او. است شده حفظ او خانواده در مسيحيت آغاز از که رازي ، دارد اختيار

 را راز آن تا کرد تاسيس را صهيون خانقاه یا اخوت انجمن ، شود سپرده گور به راز این مرگش

 معبد هاي ویرانه در که سندهایي به خانقاه ، ها سال آن طول در. کند حفظ بعدي هاي نسل براي

 باور آنها...بود شده بنا آن روي سليمان معبد که معبدي همان ، یافت دست ، بود شده فيمخ هرود

 فروگذار کوششي هيچ از آن به دستيابي براي کليسا که است حدي به سندها این اهميت که داشتند

 هاي شواليه به که دادند تشکيل شواليه نه از متشکل مسلح ارتشي خاطر همين به...کرد نخواهد

 "...شدند معروف معبد

 

 "پاتر هري" پنجم قسمت در ققنوس محفل اعضاي ، "ها حلقه ارباب" در حلقه یاران که باشد یادمان

 !بودند نفر 8 نيز "اي ستاره هاي جنگ" در جداي اصلي هاي شواليه و

 

 یک گرفتار طورخاص،به اسالم جهان و طورعامبه جهاني، جامعه که است صدسال از بيش اینک

 1875 سال تصویبي قطعنامه در که است گردیده جهاني، صهيونيسم نامبه شوم، سياسي جریان

به را جهان اندکاندک کهجریاني. شد شناخته نژادپرستي و آپارتاید مظهر عنوان به ملل سامان

 این واقعيت. دهدمي سوق تباهي و فساد و براندازخانمان جنگهاي کشتار، ترور، ناامني، سوي

 طلبيبرتري و پرستينژاد در ریشه و بوده تاریخي داردنباله حرکت یک جهاني صهيونيسم که است

: فرمایدمي آنجاکه جمله از دارد، صراحت موضوع این بر فراواني آیات در کریمقرآن. دارد

 رواذکّ ممِا حظّاً نسوا و مواضعه عن الکلم قاسيةًیحرفون قلوبهم جعلنا و لعنّاهم ميثاقهم نقضهم فبما»

 پيمان اسرائيلبين چون پس ؛(13/مائده... )منهم قليالً الّا خائنةٍمنهم علي تطّلع تزال ال و به

 خود جاي از را خدا کلمات آنان. گردانيدیم سخت را دلهایشان و کردیم لعنت را آنان شکستند

 قوم آن انتکاريخي بر پيوسته و بردند یاد از بود، شده داده آنها به که را پندهایي و دادند تغيير

 «... .نيستند چنين آنها از قليلي فقط و شويمي مطلع

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 امروز اما...": گفت دنيا هاي خاخام کنگره در 1852 سال در یهودیان خاخام فتيش رابينو

. است گرفته خودبه تريجدي و ترگستردهمراتببه ابعاد ، عده این انگيزیهايفتنه و خيانتکاریها

 عميق و گسترده جدي، حدي به جهاني صهيونيسم رهبران و نخبگان ان،سردمدار جدید حرکت

 "...اندازند راهبه جنگها سایر از تروحشيانه را سوم جهاني جنگ خواهندمي راستيبه که است شده

 

 تحت همایشي در سپتامبر، یازدهم حوادث از پس شامير، عزرائيل نامبه یهودي، روشنفکر یک

 بلندپایه مدیران درصد شصت کهاین به اشاره با ترکيه، اسالمبول در "اوراسي در ثبات" عنوان

به را امریکا فکرسازان، این": است گفته دهند،مي تشکيل یهودیان را امریکایي پرقدرت هايرسانه

همان اند،قرارداده خود دست آلت را امریکایي سربازان صهيونيستها... دهندمي سوق جنگ سوي

 ".کردند استفاده خود هايدسيسه و اهداف تحقق براي انگليسي سربازان از گذشته در کهطور

 

 ، آن مصيبت که وحشت موجهاي":کنندمي اعتراف خود نهم پروتکل در صراحتبه صهيونيستها خود

 این به ، نمایند مي ذکر اولشان پروتکل در را دليلش و "است برخاسته ما از دربرگرفته، را مردم

 وسيله به هستيم، آن تحقق خواهان( یهود غير)گویيم بر حکومت طریق از که ایجينت بهترین": شرح

کوتاه": گویندمي هفتم پروتکل در و "...آکادميک، مباحث نه آید،مي دست به ترور و خشونت

 خود، سلطه زیر در اروپا( غيریهودي) گویيم حکومتهاي داشتننگهباقي براي ما برنامه آنکه،سخن

 نشان آنها از گروهي به را خود قدرت از هایيجلوه وحشت، و ترور ایجاد طریق از که است این

 "... دهيم

 

 خود حمله نوک کند،مي تلقي یافتهخاتمه را فلسطين قضيه خود زعم به که جهاني صهيونيسم امروز

 بخش در یهودي روشنفکر "شامير عزرائيل". است کرده اسالمي ایران متوجه طورخاصبه را

: گویدمي مطلب، همين به اشاره با ،«اوراسيا در ثبات» همایش در خود سخنان از ريدیگ

 عظيمي طرح از بخشي تنها و شده طراحي پيش سالها عراق به حمله نقشه و افغانستان عمليات..."

 یهود البي": افزایدمي او ".استشده آماده امریکا در صهيونيستها پرقدرت البي سوي از که است

 صورتبه گيرد،دربرمي نيز را ایران که عربستان، تا پاکستان از وسيعي منطقه دارد قصد ریکاام در

 "...بدهد اسرائيل به را آن حاکميت و درآورده امني منطقه
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 به "نهایي نبرد" کتاب در آمریکا انجيلي هاي صهيونيست رهبران از ليندسي هال زبان از امروز

 سایر و ایران اتمي بمباران از سخن و شنویم مي رماگدونآ جنگ وقوع ضرورت درباره صراحت

 گفته "داوینچي رمز" مانند هایي فيلم در صراحتا امروز. آید مي ميان به منطقه مسلمان کشورهاي

 در صهيون خانقاه راز افشاي زمان ، حمل برج به حوت برج از رفتن و هزاره تغيير که شود مي

 اوانجليست به وابسته اي ماهواره و تلویزیوني کانال صدها وزامر. است بوده دوم مسيح از پيشواز

 کارخانه از که آثاري از نيمي از بيش و اند داده قرار خود سرلوحه را آرماگدون نبرد تبليغ ها

 است داوود بن مسيح ظهور و آرماگدون و آخرالزمان درباره هایي فيلم ، آید مي بيرون هاليوود

 مردم سوم دو و گرفت فراخواهد را دنيا بابت این از که تاریکي و وحشت و مسيح ضد با جنگ و

 این موعود مسيح تا گردید خواهد بدل اي ویرانه به جهان و رفت خواهند ميان از ارض کره

 صهيونيستي هاي کمپاني چنبره در که نيز غرب سينماي حتي امروز. بفرمایند اجالل نزول حضرات

 . تاس گرفته آخرالزماني آرایش ، است

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  گريبهایي به زرتشتيان گروش:عنوان

  

 شهر در وسيعي اراضي به باید بهایي فرقة به پارسي مقتدر و ثروتمند اليگارشي هايکمک جمله از

 نيلوفر) لوتوس معبد باشکوه بناي آن در و کردند ااهد بهایيان به پارسيان که کرد اشاره دهلي

 تن هزاران روزه هر و است دهلي شهر مشهور و مهم اماکن از یکي معبد این. شد ایجاد( آبي

 .دارد بازدیدکننده

 

 

 

 مقياسي در شد، ارائه ایران در گريبهایي گسترش در یهودیان نقش دربارة که ايبررسي
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 در گريبهایي به زرتشتيان گروش موج. است صادق نيز شده ایيبه زرتشتيان دربارة محدودتر،

 ارباب رعایاي 1شده، بهایي زرتشتي نفر 251 تقریباً از بسياري و داد رخ. م 1818 سال حوالي

 روستاهاي) کرمان و یزد روستاهاي در که بودند زرتشتي، مقتدر ثروتمند جمشيدیان، جمشيد

 مختلف هايشکل به توانمي را پدیده این. داشتند سکونت...( و آبادقاسم آباد،مریم آباد،حسين

دست روزها آن در ولي 2.نمود فرض فرهنگي و اجتماعي هايپایه آن براي و کرد تحليل

مي جدي را آن نه عموماً  دیدند؛مي دیگر ايگونه به را مسئله سياست با آشنایان و اندرکاران

 دوران از خود خاطرات در قدسي اعظام نمونه، براي. بودند قائل اصالتي آن براي نه گرفتند

 : نویسدمي تهران لوئيسن مدرسة در تدریس

 

 اینکه نظر نقطه از من با بود شده بهایي ولي بود زرتشتي اصالً  که فریبرز نام به انگليسي معلم یک»

. شدم حاضر هم من. بگيرد تعليم خط که داشت تقاضا و دوستي اظهار بود فارسي خطّ به مندعالقه

 زنگ در اصطالح به نبود من کالس سر که دقيقه چند هم ایشان مدرسه روزهاي در که بود این

 من با تبليغ در از خواست و گردید مذهبي صحبت وارد روزها از یکي ،...گرفتندمي تعليم تنفس

 با مقوله این زا بدهم خط تعليم شما به من که خواهيدمي اگر: گفتم ایشان به. گردد مذاکره وارد

 چون دارید، حق شما ولي شناسم؛مي غيره و مؤسس از را اینها تمام چون ننمایيد، صحبت من

. ایدکرده قبول سياسي نظرنقطه از هم شما اید؛نموده مشکل این قبول حاال و ایدبوده زرتشتي

 3.«هستيد وارد خوب شما اینکه مثل ميرزاحسن، آقاي: گفتند و کردند ايخنده

 

مي آشنا موج این اصلي حامي عنوان به جمشيدیان جمشيد ارباب نقش با پدیده این بررسي در

 هند حکومت اطالعاتي شبکة رئيس ریپورتر، اردشير دوستان ترینصميمي از جمشيد ارباب. شویم

 از برخي که بود حد بدان تا دواین ميان صميميت و بود هاتریامانکجي از پس ایران در بریتانيا

 به توجه با 4.گرفتمي صورت جمشيد ارباب خانة در خان رضا و اردشيرجي محرمانه یدارهايد

 منتسب ریپورتر اردشير و بریتانيا هند حکومت اطالعاتي سازمان به را فوق تحوالت اگر پيوند، این

 يافند عباس که است حد بدان تا ماجرا این در جمشيد ارباب جایگاه. ایمنرفته بيراهه به کنيم

 5.کندمي امر او از اطاعت و فرمانبري به را کرمان و یزد بهایيان مکرراً
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 به کرمان و یزد دهات از که هستند ایراني زرتشتي همگي» هندوستان بهایيان نيکو، حسن نوشتة به

 را زرتشتي تعصب همان... هاکليمي مانند نيز آنان و اندشده مجتمع بمبئي در فروشيچاي عنوان

 مستهلک آنها اکثریت در هستند بمبئي در که مسلمان نفر سه دو و دارند یهودیان از رکمت قدري

 به پارسي مقتدر و ثروتمند اليگارشي هايکمک جمله از 6.«دهندنمي راه آنها به مخصوصاً شده؛

 در و کردند اهدا بهایيان به پارسيان که کرد اشاره دهلي شهر در وسيعي اراضي به باید بهایي فرقة

 شهر مشهور و مهم اماکن از یکي معبد این. شد ایجاد( آبي نيلوفر) لوتوس معبد باشکوه بناي آن

 . دارد بازدیدکننده تن هزاران روزه هر و است دهلي

 

 : نویسدمي مهتدي صبحي

 دروغ به که گروه این با ولي... ندارم دشمني آئيني و کيش هيچ مردم با من که بدانيد هم را این»

 در اینها زیرا ندارم؛ خوش دل خوانممي جهود را آنها من و ناميده بهایي را خود ریا روي از و

 مردم همة به زیانش که اندکرده بسيار زشت کارهاي ندانند یهودي را اینها مردم که نام این سایة

 و دزدي و دغلي داروهاي ساختن و هازمين بهاي بردن باال و هاخانه گراني. است رسيده کشور

 رواني و ناپاکي و کاريتبه و کشور بيرون به باستاني هاينشانه بردن و خواريساره بازار رميگ

 نام از که است گروه این دست با همه ناهنجاري کارهاي به ساده زنان فریب و زشتکاري بازار

 7.«سرافرازند گريبهایي به و گریزان یهودي

 

 : دهديم شرح چنين را هاکاريدغل از اينمونه صبحي

. آوردند ارتش دادگاه در نویدي عزیز نام به را هباني جهود یک بود نيرنگي هر به پيش سال چند»

 کار به هانيرنگ و تراشيدند دادمند بود، هواپيمایي دست در که مرغي،قلعه هايزمين براي آنگاه

 شوقي براي که ادندد بهایي تن چند دست به و کشيدند بيرون ارتش کيسة از ميليون بيست تا بردند

 9.«بفرستد( بهایي فرقة رهبر)

 

  تروریسم و گريبهایي

 ایشان خوي و خلق و داندمي کردستان یزیدیان با مشابه را بهایيان شجاعت و قساوت نظر از آیتي

 : کندمي توصيف چنين را



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 اعتشج در نيز و محبت و مهر به متظاهر ولي جوکينه و دلسخت بوده، خشن اخالقي داراي»

 مقاومت تا که قسمي به محرومند پسندیده سجيه این از که آنند بر اغلب. رفته وگوگفت ایشان

 خالي ميدان برخوردند مقاومتي به اینکه محض به ولي دارندمي اظهار را پردلي نهایت اندندیده

 8.«کنندمي نشينيعقب کرده،

 

 نوشتة به. دید توانمي فرقه این اعضاي انمي در گريبابي پيدایش روزهاي اوّلين از را قساوت این

 دولتي نيروهاي و مردم با ناصري، دوران در خود هايشورش جریان در هابابي آدميت، فریدون

 این 11«سوختندمي آتش به و بریدندمي پا و دست» را« جنگي اسيران» و داشتند سبعانه رفتاري

 ،.(ق 1263 ذیقعدة 17 برغاني، مالمحمدتقي حاج) ثالث شهيد قتل ماجراي در را سبعيت و قساوت

 . کرد مشاهده توانمي روشني به نيز العين، قرت همسر پدر و عمو

 

 و ميرغضبي دستگاه» بر مبتني نخست روز از را( بهاء)« حسينعلي ميرزا» بساط آدميت فریدون

 آغاز هاقتل از ايمجموعه بهایي فرقة فعاليت روزهاي نخستين از واقع در 11.داندمي« کشيآدم

 به کامالً آن در بهایيان نقش موارد برخي در و نشده روشن تاکنون آنها از برخي اسرار که شد

 قتل دوم، سياسي؛ هايقتل اوّل،: کرد تقسيم توانمي گروه پنج به را هاقتل این. است رسيده اثبات

 مخالف بابيان قتل سوم، بود؛ مضر بهایيت براي ایشان حيات تداوم که مسلمان هايشخصيت برخي

 اسرار برخي از که بهایياني قتل چهارم، ؛(هاازلي عمده طوربه) نوري ميرزاحسينعلي دستگاه

 سران شخصي اغراض به بنا قتل پنجم، نبود؛ مصلحت ایشان حيات تداوم دالیلي به یا بودند مطلع

 . بهایي فرقة

 

 

 خشونت و قتل

 کاتب 12دیان اسداهلل ميرزا. است دیان اسداهلل ميرزا لقت بهایيت سران هايقتل اوّلين از یکي

بابي پيدایش اسرار از بسياري و بود« حيّ  حروف» بابيان از و باب محمد علي مکتوبات سایر و بيان

 بابي) کرماني آقاخان ميرزا. رسيد قتل به بهاء حسينعلي ميرزا دستور به او. دانستمي را گري

 مخل را دیان اسداهلل ميرزا چون حسينعلي ميرزا»: نویسدمي( ازل صبح ميرزایحيي داماد و ازلي
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 شيوة این 13.«ساخت مقتول را او فرستاده را خود خدمتپيش مازندراني محمد ميرزا یافت، خود

 داشت؛ تعقيب دائماً را رویه این افندي عباس»: نویسدمي آیتي. داد ادامه نيز افندي عباس را پدر

 پرداخته آن کشف به و شناخته را اسرار و شده مجرم و محرم بساط در را خود علني مخالف یعني

 14.«اعدامش و افنا براي کوشيدمي بود

 

 عباس مشهدي به معروف بغدادي نصير نام به فردي به کمبریج، دانشگاه استاد براون، ادوارد

 بود افندي عباس و بها حسينعلي ميرزا مزدور و ايحرفه آدمکش که کندمي اشاره( بيروت ساکن)

 از که را باب محمد علي زن برادر قهير، رجبعلي مال جمله از کشت را نفر چند ایشان دستور به و

 در ازلي بابي سه تبليغي هايفعاليت به همچنين براون،. بود مطلع گريبابي پيدایش اسرار برخي

 ابتدا آنان. بردارند ميان از را ایشان گرفتند تصميم عکا بهایيان نویسدمي و کندمي اشاره عکا

 از نصير احضار زیرا شدند؛ منصرف بعد ولي کنند محول بغدادي نصير به را مأموریت این خواستند

 خانة به بهایيان از نفر هفت. ق 1299 ذیقعده 12 در لذا،. کند آشکار را قتل راز بود ممکن بيروت

 را تفرشي رضاقلي ميرزا و کالهکج آقاجان اصفهاني، محمد سيد و ریختند عکا در فوق افراد

 تمامي و بها برادر محمدقلي، ميرزا و افندي محمدعلي و عباس پسرانش، و بها عکا حکومت. کشتند

 بودند، زنداني روز شش خویشانش و پسران و بها. کرد دستگير را قاتالن، جمله از عکا، بهایيان

 15.شدند محکوم( سال 15 و 7) طوالني هايحبس به دادگاه در شناخته، قاتالنش سپس

 

مي اشاره ماجرا این به( 1981 اول، چاپ سياح، شخصي مقاله بر حواشي) دیگر جاي در براون

 در و گرفتند مختلف نقطه دو به برادر دو تبعيد به تصميم عثماني دولت مقامات»: نویسدمي او. کند

 و( قبرس در ماغوسا قلعه) 16فاماگوستا به را پيروانش و ازل صبح. ق 1295 سال الثانيربيع

 عبارت ازلي نفر چهار این. فرستادند عکا به را ازلي نفر چهار و پيروانش از نفر 91 و بها حسينعلي

 آقا برادرش و تفرشي رضاقلي ميرزا کاله،کج بيگ آقاجان اصفهاني، محمد سيد حاجي: از بودند

 در را تفرشي نصراهلل ميرزا بهاء حسينعلي عکا، به عزیمت از قبل براون، نوشتة به. نصراهلل ميرزا

 منزل در دیگر ازلي سه عکا، به ورود از پس کمي و رسانيد قتل به سم با( آدریانوپول) ادرنه

 17.«شدند مقتول بهاء اطرافيان دست به عکا بندر در شانمسکوني
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 تفصيل به بهایي فرقة سران هايکشيآدم دربارة بهشت هشت رساله در کرماني آقاخان ميرزا

 نصراهلل ميرزا عکا، به حرکت از قبل ادرنه، در بهاء حسينعلي ميرزا»: نویسدمي او. است گفته سخن

 محمد سيد حاجي را نفر سه آن فرستاد را خود اصحاب از نفر چند نيز عکا در و کرد مقتول سم با را

 قاتلين و کردند شهيد ندداشت منزل که قشله نزدیک خانه در تفرشي رضاقلي ميرزا و بيگ آقاجان و

 19.«قزویني جواد محمد و کشآب حسين و شمر عبدالکریم اینان

 

 ترور و وحشت از موجي بها حسينعلي اصحاب نيز ایران در کرماني، آقاخان ميرزا نوشتة به

 : زدند دست نفوذصاحب ازليان قتل به و آفریدند

 

 به را یک هر فتاح، حاجي پسر و زيتبری آقا حاجي اصفهاني، آقامحمدعلي عبدالواحد، آقا»

 حاجي و باشيخياط جمله آن از. کردند فرار بعضي و برآمدند قتل درصدد جداگانه طوري

 آنها روي گذارده خاک زیر در آهک با را آنان جسم و کشتند فروشيگندم خانة در را خانابراهيم

 «...بستند سکو گچ با را

 

 :شدمي نيز( بهاء) نوري حسينعلي ميرزا طلبکاران شامل حتي هاقتل این

 

 به و بود طلبکار( بهاء حسينعلي) ميرزا از ليره دویست و هزار مبلغ که را، جعفر حاجي همچنين و»

 کچل آقاجان ميرزا کرده، حس را حضرات هايدزدي و نمود تندي قدري عکا در خود پول مطالبه

 و انداختند زیر به کاروانسرا فوقاني طبقة از کشته، شبانه را پيرمرد آن که کردند تشویق را قزویني

 کارهاي شناعت و فضاحت از که اقدمين، اصحاب از یک هر همچنين... شده پرت خودش گفتند

 سيد آقاي جناب مثالً. نمودند شهيد نقطه هر در فرستاد نخوردند، را او فریب و بودند مطلع ميرزا

 شهيد خراساني شيخ و نراقي مصطفي ميرزا ریز،تب در بود، نخستين حيّ حروف از که را، عرب علي

 نيز او که را، قهير رجبعلي آقا جناب و بود سادات اجله از که را، کرمانشاهي بزرگ ميرزا و کردند

 در را محمد آقاعلي برادرش و رسيدند شهادت درجة به کربال در عرب ناصر بود، ادله و حروف از

 وي کار باطن و فجور و فسق از که نيز را خودش اباصح از یک هر. کشت شمر عبدالکریم بغداد

 محمدعلي آقا حتي. تبریزي آقا حاجي مانند. کردند تمام دیگر نقطة یا عکا در شدند خبردار
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 ابوالقاسم ميرزا...  بود، خورده را او فریب مدتي و نمودمي تجارت اسالمبول در که را اصفهاني

 قصد... را غفلت جرثوم آن اسالمبول در برود که نمود مأمور عکا از مخصوص را بختياري دزد

 18...نماید

 

 فوق شيوة.( ق 1318 ذیقعده 2) بهاء حسينعلي ميرزا فوت از پس کرماني، آقاخان ميرزا نوشتة به

 خود داشت خيال که بود بهایي معروف مورخ زرندي، نبيل محمد ميرزا قرباني اوّلين. یافت ادامه

 بيچاره لنگ آن فرستاده، را نفر دو شده، خبردار بها حسينعلي خدا انپسر». خواند بها جانشين را

 21.«انداختند دریا به بردند کرده، خفه را

 

 اشاره نصيراالسالم زکریا شيخ حاج قتل به باید ویژه به بهایيان، فراوان و متعدد هايقتل ميان در

 فتواي به که بود مجاهدیني رانس از نصيراالسالم، به ملقب دارابي، انصاري زکریا شيخ حاج. کرد

 و زدند دست ایشان داخلي عوامل و انگليس استعمار با جهاد به الري مجتهد عبدالحسين سيد حاج

 شيخ و خراساني کاظم محمد مال آخوند شاگردان از نامبرده. داشتند بزرگ سهمي زمينه این در

 الري مجتهد عبدالحسين سيد اجح و( خليل نجل) تهراني حسين ميرزا حاجي و مازندراني عبداهلل

 قيام انگليس عليه ریزني و الر فسا، داراب، هايشهرستان در آدميت، زادهرکن نوشتة به و بود

 رکاب در و کوشيد ایران مشروطه مباني استحکام و خواهيآزادي افکار نشر به و کرد مسلحانه

 انگشتري حلقه یک راسانيخ آخوند که بود ارجمند چنان وي مساعي. کرد جهاد الري مجتهد

. خواند نصيراالسالم نامهاجازه در را او و فرستاده او براي آزادي راه در مجاهده اجازه و فيروزه

 : افزایدمي آدميت زادهرکن

 

بي پيشگانستم تنکيل و تعقيب راه در مجاهد تفنگچيان از گروهي با نصيراالسالم که است این»

 در هم آنها و کوشيد پيش از بيش داشتند، نفوسي و جمعيت ریزني رشه در که بهایي، فرقة و آزرم

 را، او تفنگچيان از نفر دو آمد دست به فرصت که همين و بردارند ميان از را او تا بودند فرصت پي

 رجب ماه در و کردند او قتل به وادار تحميق و تطميع وسيلة به داشتند، نام جعفرقلي و یوسف که

 تير سه شليک وسيلة به... گرمابه از خروج هنگام جمعه روز غسل از زفراغتا پس. ق 1331 سال

 21.داشت سال 52 وقت آن. کردند شهيدش تفنگ
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 به بهایيان. است بهایيان جنجالي هايقتل از.( ق 1324) سيرجان کالنتر ابوالحسن سيد قتل

 داراب حاج شاهزاده ي،بوچاقچ طایفه رئيس اسفندیارخان) کالنتر ابوالحسن سيد مخالفان تحریک

 در نتيجه در و پرداختند( سيرجان متنفذین از التجارقوال حسين سيد و محل مالکان از ميرزا

 مردم شورش به ماجرا این. رسيد قتل به شب تاریکي در سيرجان کالنتر ميهماني یک جریان

« کاالنعام عوام نفر رهزا چند» را ایشان بهایي منابع که مردم، و انجاميد بهایيان ضدّ بر سيرجان

 22.کشتند را( کالنتر قتل عامل بهایي) سيرجاني یحيي سيد خوانند،مي

 

 محفل دستور به بهایيان،. کرد پا به فراوان صداي و سر که است هایيقتل از نيز فخار محمد قتل

 در. يدندسوزان را او جسد و کشتند کرد،مي اهانت گريبهایي به گویا که را، فوق فرد یزد، روحاني

 معاریف از نفر 12 سپس و شد دستگير آیين،نيک سلطان قتل، مستقيم عامل ابتدا پيشامد، این پي

 اتهام به شيدا، حسين و آبادينوش حسن ميرزا و مالميري محمدطاهر جمله از یزد، بهایيان

 چند هر. شد فرستاده تهران به متهمان پرونده ماه هفت از پس. شدند زنداني قتل در مشارکت

 اشراف به مختص که آبرومندي و جمعيتکم محل در تهران زندان در ولي بود قتل گروه این اتهام

 مدیر حتي و بودند معاشر بختياري هايخان و لر و کرد سران با و شدند محبوس بود اعيان و

 هجمل از و زدند دست فراوان نمایيمظلوم به دادگاه در بهایيان. کردندمي تبليغ را زندان

 : گفت چنين مالميري

 

 ايجاهالنه المذهبي تعصبات یک و است خشک تمام یزد اهل هايکله و است خشک یزد هواي»

 حالل را ما مال و دانندمي اواجب ر بهایيان ما قتل عموماً یزد اهل. نيست والیات سایر در که دارند

 . «خرندمي بهشت خود باطل عقيده به و دانندمي ثواب ما حقّ در را اذیتي و تهمتي هرگونه و

 

 نفوذ اعمال با تهران، در حبس ماه 14 از پس آیين،نيک سلطان جز به گروه، این اعضاي تمامي

 را بهایيان وکالت و عاصمي نام به فردي را دادگاه این ریاست. شدند تبرئه پایتخت، مقتدر بهایيان

« تهمت» را ماجرا این تا کوشندمي بهایي منابع هرچند. داشتند عهده به دادخواه نام به فردي

مي ثابت بهایيان، فراوان نفوذ اعمال رغم به آئين،نيک سلطان شدن محکوم ولي 23دهند؛ جلوه
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 : نویسدمي دیگر موارد و فخار محمد قتل به اشاره با آیتي عبدالحسين. است بوده مجرم که کند

 

 در نفرشان چند که است وقت آن. شود ازب ایشان شحناء و بغضا براي ميدان که روزي نيارد خدا»

نيک) کوب باروت سلطان مانند یا( شاهرود هايبابي فتنه 1324 واقعه در. )کشندمي آدم شاهرود

 ذکر یا سوزانندمي کوره در را( فخار) گرکوزه محمد یزد در روحاني محفل اهل تن چند و( آئين

 که برافروختند آتشي آذربایجان در انداخته، هروسي مهاجرین بين در را خود نامي عبدالحق و اهلل

 24.«بردمي شرم آن از نمرود

 

 : هانوشتپي

 .91 ص ،1 ج نيکو، فلسفة. 1
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 اوّل سال سه در. رسيد شاه ناصرالدین به ایران سلطنت 1949 پتامبرس 21/  1264 ذیقعهده 22 در

 قرار اميرکبير خان ميرزاتقي مقتدر و کفایت با دست در ایران حکومت شاه ناصرالدین سلطنت

 ایران در بزرگي هايشورش دوران این در. نبود غربي استعمارگر هايکانون مطلوب که داشت
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 در محالتي آقاخان شورش و خراسان در ساالر خان حسن محمد شورش آنها ترینمهم که درگرفت

 و ساالر هايشورش در انگليس استعمار نقش دربارة. بود باب پيروان شورش و ایران شرق و کرمان

 در خارجي گردسيسه هايکانون نقش زمينة در ولي شده مطرح فراواني مطالب محالتي آقاخان

 سال نخستين در هابابي شورش. است نگرفته انجام ليکام و دقيق تحقيق تاکنون بابيه شورش

 با آن رهبري و گرفت صورت یزد و زنجان و مازندران منطقة سه در و شاه ناصرالدین سلطنت

 علي محمد مال و ايبشرویه حسين محمد مال آخوند: بودند باب از پيروي مدعي که بود کساني

 با اميرکبير. یزد در دارابي یحيي سيد و نجانز در زنجاني مالمحمدعلي مازندران، در بارفروشي

 اعدام. ق 1266 سال در را فوق هايشورش باي سران و زد دست هاشورش این سرکوب به قاطعيت

 که بود اميدوار زنجان، شورش رهبر زنجاني، علي محمد مال که دانيممي مستند طور به. کرد

 و روسيه وساطت خواستار شد نوميد امر این از که زماني و بشتابد بابيان یاري به روسيه قشون

 ص ایران، و اميرکبير آدميت،. )پذیرفتنمي اميرکبير طبعاً که. شد خود جان نجات براي انگلستان

 مال و« قدوس» به بارفروشي محمدعلي مال« الباب باب» به بشرویه مالحسين بابيان، ميان در( 451

 نيز باب اميرکبير دستور به که بود هاشورش این پي در. اندملقب« حجت» به زنجاني محمدعلي

 . شد اعدام

 .457 ص ایران، و اميرکبير. 11

 خوبي به سریاني و عبري هايزبان با زیرا بود االصل یهودي احتماالً دیان اسداهلل ميرزا. 12

 . باشد آشنا عبري زبان با مسلمان فردي که بود بعيد زمان آن ایران در. داشت آشنایي

 .313ـ312 ،293 صص. بهشت هشت. کرماني آقاخان يرزام. 13

 . 118 ص ،3 ج الحيل، کشف. 14

15 .Edward G Browne. Materials for the Study of Babi Religion. Cambridge, 

1918. pp. 52-57, 220 . 

 . 124ـ114 صص ،3 ج الحيل، کشف: به بنگرید نيز و
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 .318ـ319 صص مأخذ، همان. 18

 . 311 ص مأخذ، همان. 21

 . 668ـ669 صص ،5 ج فارسي، سخنسرایان و دانشمندان. آدميت زادهرکن حسين محمد. 21
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  گردی موسایي و موسي عصاي:عنوان

  

 انبياي آثار و ودایع اعظم، اسم و انبيا علم الهي، انبياي صحف بر عالوه( ع)عصر امام مبارک وجود

 این از برخي به( ع)معصومين روایات از گيري بهره با اینجا در که است برده ارث به نيز را الهي

 :کنيم مي اشاره ودایع

  

 (ع)موسي عصاي. 1 

 :فرمود( ع)باقر امام

 نزد عصا آن رسيد، عمران بن موسي به سپس و رسيد شعيب به که بود( ع)آدم آن از موسي عصاي

 سؤال او از چون و است سبز شده جدا درختش از که وقتي مانند بود؛ نزدم پيش اندکي و ماست

 آن، با( مهدي حضرت) او است، گشته آماده(( ع)مهدي حضرت) ما قائم براي و گوید جواب شود

 را جادوگران هاي ساخته و است آور هراس عصا آن. دهد انجام کرد يم موسي که کار همان

 و بلعد مي اند ساخته نيرنگ به چه هر کند حمله چون دهد؛ انجام شود مأمور چه هر به و بلعد مي

( فکش دو ميان) آنها ميان و باشد سقف در دیگري و زمين در یکي که شود باز شعبه دو برایش

( ع)موسي حضرت زمان در که طوري به. )بلعد مي زبانش با را ها اختهس نيرنگ و باشد ذراع چهل

 .2(بلعيد را ساحران سحر

 :فرمود نيز( ع)صادق امام
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 .3پيامبرانيم وارث ما و ماست نزد او عصاي و( تورات( )ع)موسي الواح 

 حضرت به دست به دست تورات و( ع)موسي حضرت عصاي: گفت توان مي روایت این به توجه با

 در عصا این نيز اکنون و است رسيده ائمه سایر به دست به دست هم ایشان از پس و( ع)دقصا

 .دارد قرار گرداند نزدیک را ظهورش خداوند که(ع)مهدي امام اختيار

 :است کرده اشاره آنها به قرآن که داشته معجزه چندین موسي حضرت عصاي

 31 آیة قصص، سورة در: امبريپي به( ع)موسي حضرت شدن مبعوث هنگام عصا شدن مار. 1

 :فرماید مي

. برنگشت و کرد پشت جنبد، مي ماري مثل آن دید چون پس. «بيفکن را خود عصاي»:( فرمود) و 

 .«اماني در تو که مترس و آي پيش موسي، اي»

 :فرماید مي 32 آیة شعراء، سورة در: فرعون نزد عصا شدن هااژد. 2

 .شد نمایان هایياژد آن ناگاه  به و بيفکند خود عصاي پس 

 :فرماید مي 46 و 45 آیات شعراء، سورة در: عصا توسط ساحران سحر بلعيدن. 3

 نتيجه، در. بلعيد بودند برخاسته دروغ به را چه هر ناگاه  به و انداخت را عصایش موسي پس 

 .افتادند در سجده حالت به ساحران

 63 آیة شعراء، سورة در: اسرایيل بني قوم نجات براي راه شدن باز و دریا به عصا زدن. 4

 :فرماید مي

 همچون اي پاره هر و شکافت، هم از تا. «بزن دریا برین خود عصاي با»: کردیم وحي موسي به پس 

 .بود سترگ کوهي

 بقره، سورة در: اسرایيل بني اسباط براي آب چشمه دوازده آمدن بيرون و سنگ به عصا زدن. 5

 :فرماید مي 61 آیة

. «بزن سنگ تخته آن بر عصایت با»: گفتيم برآمد، آب پي در خود قوم براي موسي که گاميهن و 

 ... .گرفت جوشيدن آن از چشمه دوازده پس

 که آنگاه و رسيده( ع)شعيب حضرت به سپس و بوده( ع)آدم حضرت به متعلق ابتدا در عصا، این

 براي انبيا تاریخ هايکتاب رد. رسيد او به عصا آن درآمد( ع)شعيب حضرت خدمت به( ع)موسي

 .است شده نقل گوناگوني وقایع و حوادث عصا این
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 (ع)موسي حضرت سنگ. 2 

 ذکر این از پيش که بقره سورة 61 آیة یکي است؛ کرده یاد سنگ این از مورد دو در کریم قرآن

 :فرماید مي که اعراف سورة 161 آیة دیگري و گذشت آن

 آب او از قومش وقتي موسي به و کردیم، تقسيم بودند امتي یک هر که عشيره دوازده به را آنان و 

 هر. جوشيد چشمه دوازده آن از پس،. بزن سنگ تخته آن بر عصایت با که کردیم وحي خواستند

 .بشناخت را خود آبشخور گروهي

 :فرماید مي سنگ این دربارة( ع)باقر امام

 کسي که کشد فریاد منادیش شود کوفه جهمتو که خواهد و کند قيام مکه در قائم حضرت چون 

 با است شتر بار یک وزن به که( ع)موسي حضرت سنگ و برندارد خود همراه آشاميدني و خوردني

 و سير را گرسنه که بجوشد سنگ آن از آبي چشمه آیند، فرود که منزلي هر در. است حضرت آن

 .4آیند فرود کوفه پشت به نجف رد که هنگامي تا آنهاست توشة سنگ همان و کند سيراب را تشنه

 :است الزم نکته چند ذکر( ع)موسي سنگ خصوص در

 خاص سنگ این یعني است؛ معرفه الم و الف ،(الحجر بعصاک) آیه این در« حجر» الم و الف( الف

 در و است رسيده( ع)عصر امام دست به نبوت ودایع از یکي عنوان به سنگ این لذا سنگي، هر نه و

 مورد حضرت آن یاران راه بين توشة عنوان به سنگ این( ع)مهدي حضرت قيام و ظهور هنگام

 .است موضوع این مبين مربوط احادیث و گيرد مي قرار استفاده

 اختالف هم با اسباط این و ،5بودند سبط دوازده اسرایيل بني قوم چون( ع)موسي زمان در( ب

 باشند، داشته خود براي آبي چشمة وهيگر هر تا آمد بيرون سنگ آن از چشمه دوازده داشتند،

( ع)مهدي امام یاران بين اي تفرقه و اختالف چون( ع)مهدي حضرت قيام و ظهور هنگام در امّا

 که است آیه دیگر قسمت توضيح این و آمد خواهد بيرون آب چشمه یک فقط سنگ آن از نيست،

 .«عيناً عشرة اثنتا منه فانفجرت» : فرمود

 از بعد اوصياي وسيلة به دست به دست نبوت ودایع از یکي عنوان به( ع)موسي حضرت سنگ

 تا ،(ع)علي الوصي، امام دست به هم ایشان از بعد و رسيده( ص)اکرم پيامبر دست به( ع)موسي

 .است( ع)المهدي موالنا االوصياء، خاتم نزد که حاضر حال

  

 (سکينه تابوت) \الشهاد تابوت. 3 
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 :فرمود( ع)صادق امام

 از خانداني هر در تابوت اسرایيل؛ بني در است تابوت داستان ما، خاندان در سالح تانداس 

 رسد دستش به سالح که هم ما از کس هر شد، مي داده آنها به نبوت گشت، مي پيدا که اسرایيل بني

 .6شود مي داده او به امامت

 :فرماید يم که است شده ذکر 249 آیة بقره، سورة در بار یک« سکينه تابوت» نام

 آن در که آید مي شما سوي به تابوتي که است این او پادشاهي بر نشانه و دليل: گفت پيامبرشان و 

 باقي هارون آل و موسي آل که را آنچه از و دارد وجود پروردگارتان ناحية از آرامشي و سکينه

 براي دليل و زهمعج آن در راستي به شود، مي حمل فرشتگان وسيلة به تابوت آن و اند گذاشته

 .باشيد مؤمن چنانکه شماست

 تابوت تورات، صندوق مقدس، تابوت یهودیان، تابوت عهد، صندوق هاينام با« سکينه تابوت»

 است، شده ذکر« سمات» دعاي در اخير نام این که. است شده ناميده الشهاده تابوت و اسرائيل بني

 :فرماید مي که آنجا

 آن در( تورات) گانه ده احکام و سنگي الواح که است بوده صندوقي ها، نوشته طبق سکينه، تابوت

 در فراوان حرمت با را صندوق این کرد، مي حرکت اسرایيل بني قوم وقت هر و بود داشته قرار

 قرار صفوف پيشاپيش را آن نيز جنگ در و داشتند مي روان خود پيشاپيش و نهاده اي ارابه

( ع)موسي حضرت فرمان به صندوق این. گردد لشکریان امشآر و قدم ثبات باعث تا دادند مي

 غذاي همان یعني ؛«منّ » از اي کاسه ،(سنگي لوح دو) الواح آن بر عالوه و بود شده ساخته

 .7بودند داده قرار آن در نيز است، شده یاد آن از 161 آیة اعراف، سورة در که آسماني

. گرفتند ایشان از را عهد صندوق و شدند مسلط آنها بر و تاختند یهودیان به هافلسطيني اینکه تا

 باز یهودیان به را صندوق و کشت را هافلسطيني پادشاه جالوت،( ع)داود حضرت آن از بعد

 .گرداند

 .داشت قرار« قبةالرّمان» معبد در صندوق این( ع)سليمان حضرت زمان تا

 :است شده یاد سمات دعاي در نيز قبةالرّمان از که است گفتني

 الرّمان قبة فراز بر( ع)عمران بن موسي براي که است بزرگواري و مجد آن به( خوانممي را تو) و

 .9داشت قرار

 حميري اإلسناد قرب کتاب در جمله از است؛ رسيده سکينه تابوت خصوص در نيز دیگري مطالب
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»  آیة در« سکينه» تفسير دربارة حضرت که شده نقل( ع)جعفر بن موسي امام از حدیثي( 164ص)

 :فرمود« ...ربّکم من سکينة فيه

 صندوق آن و شد مي خارج صندوق از انساني صورت شکل به که بهشتي است اي رایحه سکينه این 

 .ماست نزد اینک هم

 .است رسيده( ع)رضا حضرت از نيز معنا همين و

 :رمایدف مي باره دراین( ص)اکرم پيامبر. است( ع)مهدي امام نزد اکنون الشهاده تابوت

 و آورده را آن و شود مي آشکار(( ع)مهدي امام) وي دست به طبریه دریاچة از مقدس صندوق 

 جز به نمایند مي مشاهده را آن یهودیان چون و دهند مي قرار المقدس بيت در او مقدس پيشگاه در

 8.آورند مي ایمان آنان بقية اندکي،

  

 (ع)یوسف حضرت پيراهن. 4 

 :فرمود من به( ع)صادق ماما گوید، عمر بن مفضل

 آتش( ع)ابراهيم براي چون: فرمود نه، کردم، عرض بود؟ چه( ع)یوسف پيراهن داني مي 

 و گرما جامه آن با و پوشيد او آورد، برایش بهشت هاي جامه از اي جامه( ع)جبرئيل افروختند،

 اسحاق به و نهاد فيغال در را آن رسيد، ابراهيم مرگ چون. رسانيد نمي زیاني ابراهيم به سرما

 در و آویخت او به را آن شد متولد( ع)یوسف چون و آویخت یعقوب به را آن اسحاق و آویخت

 یوسف چون ؛(گرفت دست به را مصر حکومت زمام) رسيد بایست که آنجا به امرش تا بود او بازوي

 اگر»: گفت که است همين و دریافت را آن خوش بوي یعقوب آورد، بيرون غالف از مصر در را آن

 بهشت از خدا که بود پيراهني همان آن و 11«کنم مي احساس را یوسف بوي من خوانيد نمي نادانم

 و رسيد اهلش به: فرمود رسيد؟ کسي چه به پيراهن آن گردم، قربانت: کردم عرض. بود فرستاده

 که پيغمبري ره: فرمود سپس بود، خواهد او با کند، ظهور(( ع)مهدي امام) ما قائم که هنگامي

 11.است رسيده( ص)محمد آل به گذاشته ارث به را دیگري چيز یا دانش

 بيان را پيراهن این حقيقت( ع)صادق امام است، آمده طوالني حدیث این در که طورهمان

 جمله از پيراهن این و است رسيده( ع)بيت اهل دست به نهایت در و آمده کجا از که فرموده

 .آید مي مارش به( ع)انبيا مواریث

 نيز پيراهن این. کند مي کفایت را ما( ع)یوسف حضرت پيراهن توضيح در حدیث یک همين
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 .است( ع)العسکري الحسن حجةبن حضرت نزد اکنون هم

  

 (ص)اکرم پيامبر زره و پرچم شمشير، ،(ع)سليمان حضرت انگشتر ،(ع)موسي حضرت طشت. 5

 در مصلحتي، و حکمت بر بنا کدام هر هم آنها هک هستند نيز( ع)انبيا مواریث از دیگر تعدادي

 .کنيم مي اکتفا مفصل حدیث یک ذکر به مطلب شدن روشن براي. اند(ع)مهدي امام اختيار

 :است ذیل شرح به شده، نقل زمينه این در( ع)صادق امام از که حدیثي از بخشي

-)پيامبر ظفربخش پرچم ،(ص)پيامبر خُود و زره جوشن، پرچم، ،(ص)خدا رسول شمشير همانا 

 آن در را قرباني( ع)موسي که طشتي داود، بن سليمان انگشتر او، عصاي و موسي الواح ،(ص

 از که گذاشت مي کفار و مسلمانان ميان را آن چون و بود( ص)پيامبر نزد که اسمي داد، انجام

 اند آورده گانفرشت که را آنچه هر و( دانم مي را آن من و) نرسد اي نشانه مسلمانان به مشرکان

 هر در بر و اسرایيل، بني در است تابوت داستان همان ما خاندان در سالح داستان است، من نزد

 امامت رسد ما خانوادة از کس هر به سالح و بود نبوت اعطاي نشانة شد، مي پيدا تابوت که اي خانه

 به اندکي دامنش شيد،پو را( ص)خدا رسول زره ،(ع)باقر امام پدرم، همانا. شود مي داده او به

 آن چون که است کسي ،(ع)مهدي امام ما، قائم بود؛ همچنان پوشيدم را آن من و کشيد مي زمين

 12.شاءاهلل ان. باشد قامتش اندازة به پوشد را

 و است کرده ذکر را( ع)الهي انبياي مواریث و نبوت ودایع از بخشي صریح طور به حدیث این

 حضرت عصر، امام خدمت به نيز نهایت در و رسيده ائمه دست به آنها همة که نموده تصریح

 .رسد مي( ع)مهدي

 :فرمود( ع)صادق امام که است شده روایت مسلم ابن محمد از نعماني الغيبة کتاب در همچنين

 عمل اند، کرده معين( ع)مهدي امام ظهور وقت کنندگان تعيين که وقتي خالف بر خداوند 

 آن و آورد آسمان از بدر جنگ روز در جبریيل که خداست رسول پرچم همان قائم، پرچم. کند مي

 پرچم، این قسم خدا به ابامحمد، اي: کرد عرض جبریيل آنگاه درآورد، اهتزاز به جنگ ميان در را

. است بهشت درخت برگ: گفت چيست؟ از پس: فرمود پيامبر. نيست حریر و ابریشم و کتان و پنبه از

 بود حضرت آن نزد پيوسته و داد( ع)علي دست به و پيچيد سپس رافراشت،ب جنگ در را آن پيغمبر

 آنگاه گردانيد؛ پيروز را او خدا و نمود برافراشته را آن حضرت( جمل) بصره جنگ روز در اینکه تا

 قائم اینکه تا گشاید نمي را آن کس هيچ دیگر و هست و بوده ما نزد هميشه و پيچيد را آن( ع)علي
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 عالم غرب و شرق در هرکس و آورد درمي اهتزاز به را آن نمود، قيام قائم وقتي. دکن قيام( ع)ما

 در و رفته او راست و چپ و روي پيش از زودتر، ماه یک وي از ترس و رعب بيند؛ مي را آن باشد

 سخت و کند مي قيام پدرانش خونخواهي به او محمد ابا اي: گفت آنگاه. گيرد مي جاي هادل

 را( ص)پيامبر پيراهن او. است متأسف نموده غضب خلق این بر خداوند اینکه از و است خشمگين

 رساست وي، قامت به که را پيغمبر زره و عمامه و دارد تن به بود، پوشيده احد جنگ در که

 کشته از ماه هشت و کشد برمي شمشير سپس دارد، دست در را پيغمبر شمشير ذوالفقار، و پوشد مي

 13«...سازد مي ها تهپش دینان، بي هاي

 باکفایت دست به هایتن در الهي انبياي مواریث تمامي که کند مي روشن دقيقاً  یادشده روایت دو

 .رسد مي ،(ع)مهدي امام جهان، جان

( ع)ابوطالب حضرت توسط( ع)الهي انبياي وصایاي و ودایع تمامي که کند مي اثبات ذیل حدیث و

 .است رسيده( ص)پيامبراکرم دست به

 :گوید مي منصور ابي بن درست

 از ابوطالب و بود؟( ع)ابوطالب از پيروي مأمور( ص)خدا رسول آیا: پرسيدم( ع)هفتم امام از

 وي نزد وصایا و بود نبوت ودایع نگهدار ابوطالب ولي نه،: فرمود بود؟ حجت او بر خدا طرف

 او بر حجت اینکه حساب به داد او به را وصایا گفتم. داد( ص)حضرت آن به را آنها او و شد، سپرده

 حالش ابوطالب پس: گفتم. داد نمي او به را وصيت بود او بر حجت اگر: فرمود بود؟( پيغمبر)

 روز همان و داد او به را وصایا و کرد اقرار بود آورده چه هر و پيغمبر به: فرمود بود؟ چگونه

 14.درگذشت

  

 

 :هانوشت پي

 .طاووس سيدبن از نقل به األمر صاحب حضرت زیارت نان،الج مفاتيح عباس، شيخ قمي،.  1 

 مجلسي، ؛1ح ،231ص السالم، عليهم األنبياء آیات من األئمة عند ما باب ،1ج الکافي، کليني،.  2 

 .18ح ،319ص ،52ج بحاراألنوار،

 .2ح همان، کليني،.  3 

  عبدالحسين، سيد طيب، ؛249ص ،1ج حيوةالقلوب، همو، ؛324ص همان، مجلسي، ؛3ح همان،.  4 
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 .6ص ،5ج القرآن، تفسير في البيان أطيب

 یهودا؛ بني. 4 جاد؛ بني. 3 شمعون؛ بني. 2 روبيل؛ بني. 1: از بودند عبارت گانه دوازده اسباط.  5 
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 .الوي بني. 12 نفتالي؛

 اسرائيل، بني في التابوت مثل اهلل رسول سالح مثل أنّ باب همان، یعقوب، محمدبن کليني،.  6 

 .4 و 1ح ،239ص

 .همان عباس، شيخ قمي،.  7 

 .همان.  9 

 .318ص األثر، منتخب اهلل، لطف گلپایگاني، صافي ؛57ص والفتن، المالحم.  8 

 .84 آیة ،(12) یوسف سورة. 11 

 .194ص ،1ج حيوةالقلوب، همو، ؛45ح ،327ص همان، مجلسي، ؛5ح ،232ص همان، کليني،. 11 

 ؛1ح ،233ـ232صص متاعه، و( ص)اهلل رسول سالح من األئمة عند ما باب همان، کليني،. 12 

 .128ح ،361ص همان، مجلسي،

 ص الغيبة، کتاب نعماني،. 13 

 .19ح ،445ص وفاته، و( ص)مولدالنبي باب همان، کليني،. 14 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  دارد؟برمي گام تاریخش استراتژیک فاجعه بزرگترین سوي به آمریکا آیا:عنوان

  

 که آمدند گرفتار وهمي به آمریکایي پيشگان سياست از برخي ایران 1878 سال انقالب دنبال به

 زیبگنيو آقاي که نظریه این پایة بر. گرفت کار به شوروي اتحاد ضدّ  بر توانمي را مياسال نيروهاي

 بحران هالل» بود، داده بال و پر بدان کارتر، جيمي جمهور رئيس ملّي امنيّت رایزن برژینسکي،

 را« اسالم کمان» توانمي آن جغرافيایي پهنة در که است گسترده پاکستان تا مراکش از« آفریني

 .بگيرد را شوروي نفوذ گسترش جلوي که کرد بسيج ايشيوه هب

 

 که آمدند گرفتار وهمي به آمریکایي پيشگان سياست از برخي ایران 1878 سال انقالب دنبال به
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 زیبگنيو آقاي که نظریه این پایة بر. گرفت کار به شوروي اتحاد ضدّ  بر توانمي را اسالمي نيروهاي

 بحران هالل» بود، داده بال و پر بدان کارتر، جيمي جمهور رئيس لّيم امنيّت رایزن برژینسکي،

 را« اسالم کمان» توانمي آن جغرافيایي پهنة در که است گسترده پاکستان تا مراکش از« آفریني

 نيروهاي همين مگر باشد چه هر. بگيرد را شوروي نفوذ گسترش جلوي که کرد بسيج ايشيوه به

 شکست به و راندن ميدان از براي نيز 1871 و 1861 هايسال ميان که دنبودن کارمحافظه اسالمي

 ایران در 1853 سال در همه از پيش و منطقه در مسلک عرفي ناسيوناليست و چپ احزاب کشاندن

 اتحاد« نرم دل» در اسالمي شورشي نتواند ایراني بنيادگرایي چرا پس درآمدند؟ خدمت به

 اندازد؟ راه به شوروي

 

 کشور این. درآمد نوسان به مرکزي آسياي و خاورميانه سياست چندین ميان متحده ایاالت نهایتاً

 این به نيل براي امّا بود، اسرائيل از پشتيباني و سرد جنگ در پيروزي دوگانة اهداف پي در فقط

 دگرگوني متضاد، ايشيوه به گاه وي پشتيباني از برخوردار هايدولت و برگزیده هايروش اهداف

 ایران ضدّ  بر کشور آن جنگ در عراق به رسماً که چنانهم متحده ایاالت گونه بدین. یافتندمي

 با. بود داده رضایت نيز ایران به هاسالح از ايپاره تحویل به رسانيد،مي یاري( 1899ـ  1891)

 ویژه به و رسيد خود اوج نقطة به استراتژي این پاکستان و سعودي عربستان با واشنگتن پيماني هم

 افغانستان در شوروي اتحاد با پيکار براي جهاد الملليبين ارتش پيدایش به 1891 دهة هايسال در

 .انجاميد

 

 متحده ایاالت رفت،مي کنار جهان صحنة از شوروي جماهير اتحاد که هنگامي 1881 سال در

 سوریه از عرب، ورهايکش. افکندپي کویت از عراق ارتش راندن بيرون براي الملليبين ائتالفي

قطعنامه احکام و المللبين حقوق موازین بر که دادند دعوتي به مساعد پاسخي مراکش تا گرفته

 یک رهانيدن تنها مسئله که بودند داده اطمينان آنها به. بود یافته بنيان متحد ملل سازمان هاي

 گسترجهان عدالتي بر که است نویني نظم کردن برپا غرض، بلکه نيست، دوست خيزنفت اميرنشين

 هايقطعنامه همة شود، برقرار نو از کویت حاکميت وقتي که پنداشتندمي. باشد شده ریزيپایه

 شدةاشغال هايسرزمين از اسرائيل خروج خواستار مصر که آنهایي جمله از متحد، ملل سازمان

 .درآید اجرا به بایستيمي نيز بودند فلسطين
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 عرب هايمهره واشنگتن، بازي

. نسازد سرنگون را حسين صدام رژیم گرفت تصميم آمریکا دولت سو، هر از فشارها همة رغم به

 صدام شرّ از اگر. ساختيممي درگير را نظامي نيروهاي بایستيمي) ... (  صدام سرنگوني براي»

 چگونه امّا. بگذاریم کار سر را جدیدي دولت بود الزم شدیم،مي خالص حکومتش و حسين

 کُرد حکومت یک شيعه، حکومت یک یا سنّي حکومت یک بنشانيم؟ تخت بر توانستيممي را حکومتي

 تا سازیم؟ شریک حکومت در را اسالمي بنيادگراهاي برخي خواستيممي شاید یا بعثي؟ رژیم یک یا

 جخرو از پس نگهداریم؟ جا بر پا را حکومتي چنين تا ماندیممي بغداد در بایستيمي زماني چه

 ایاالت براي جاني تلفات از ميزاني چه آمد؟مي حکومتي چنين سر بر چه آمریکایي نيروهاي

 منجالب در اگر)...(  بخواهيد را من عقيدة بکوشيم؟ ثبات برقراري در تا بود پذیرفتني متحده

 رسدمي من ذهن به که پرسشي و بودیم شده مرتکب بزرگي اشتباه شاید آمدیممي گرفتار عراق

 چيزي به لعنتي که است آن پاسخ ارزید؟مي آمریکایي بيشتر قرباني تن چند به صدام که است آن

 فعلي معاون و وقت دفاع وزیر است، چيني دیک آقاي آن از سنجيده عقيدة این. «ارزیدنمي

 .متحده ایاالت جمهوري ریاست

 

تحریم با توانستندمي ،کردندمي توصيه را بغداد در« رژیم تغيير» سرسختانه وقت آن که کساني

گروه درون در را خود اینها. یابند خيالي آرامش داشتند روا عراق در دهه یک از بيش که هایي

 و اوضاع که گاه هر و دادندمي سامان« آمریکایي جدید قرن براي طرحي» مانند فشاري هاي

. نهادندمي بنياد را عراق به آتي حملة طرح از سياسي هواداري روشمندانه شد،مي مقتضي احوال

 زمان از خارجه وزیر بيکر جيمز عمر کوته کوشش از دیدندمي که هااسرائيلي ميان این در

 فلسطين در آمریکا رسمي سياست اجراي براي مادرید در اسرائيل و اعراب 1881 سال کنفرانس

 دیگر« لحص پویش» 1886 سال از پس. یافتند خاطري آسودگي شود،مي کشيده دست رفته رفته

 .نبود اردن رود باختري کرانة در مهاجرنشيني کردن چندان دو براي پوششي جز چيزي

 

 اتحاد جنگي، سرکردگان ميان نبرد در جنگ فرجام بحران، هالل شرق در افغانستان، در دورتر
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 به کامل طور به را کارها متحده ایاالت سرد، جنگ گرفتن پایان با. خوردمي رقم طالبان و شمال

 افغانستان و داشتبرمي گام اسالمگرا نظامي رژیم یک سوي به خود که بود کرده واگذار پاکستان

دستگاه که طالبان، پيروزي. کردمي مهيا برایش را هند ضدّ  بر الزم استراتژیکي ژرفاي اسالمي

مي همفرا امکاني بودند شده عمل وارد آنها سود به ايگسترده طور به پاکستان ارتش امنيتي هاي

 .سازد استوار تازه رژیم با را خود پيوندهاي آباداسالم تا ساخت

 

 

 چيزي به را مسلمان و عرب ملل آمال هرگز متحده ایاالت ها،دهه این طول تمام در گونه بدین

 و پيوستمي هم به اتحادها شدند،مي بسيج هاارتش پيمودند،مي را خود راه هاسياست. بود نگرفته

 به همواره امّا آنها، کالبد روي بر و مسلمانان و اعراب هايسرزمين در هاجنگ ست،گسمي هم از

 ایران، عراق، دربارة هاسياست کردن رو و زیر و گسيختگي. گرفتمي در دیگران، مصالح اقتضاي

 و یاسرعرفات مطلقه، سلطنت دموکراسي، دیکتاتوري، جهاد، ایدئولوژي سنّي، و شيعه بنيادگرایي

 خوبي به همه و همه ،«صلح فرایند» و اسرائيلي مهاجرنشينان فلسطين، آزادیبخش سازمان

 براي چه خود، براي نفت عرضة تضمين براي چه) متحده ایاالت. است رویکردي چنين نمایانگر

 تدارک در( اسرائيل از حمایت براي یا خویش هايجویي برتري تصریح براي چه سرد، جنگ بردن

 خود مراد به هاهدف از یکي راستاي در که آن محض به و شدمي سيجب خویش خاص هايهدف

 به بود کشيده پيش آنها ساختن همراه براي که را مسلمانان و اعراب هاينگراني همة رسيد،مي

 سه برژینسکي مشهور گفتة از ترموهن چيزي مسلمانان و عرب جهان براي.سپردمي فراموشي دست

 پشيماني احساس دربارة پرسشي به پاسخ در وي. نيست 2111 برسپتام 11 واقعة از پيش سال

 اندازيدست برانگيختن منظور به آمریکا یاري به جهادگرا نهضتي گذاشتن سرکار از وي احتمالي

 جهان تاریخ اندازچشم در چيزي چه)...(  چيز؟ چه از پشيماني»: بود گفته افغانستان به شوروي

 آزادي یا زدههيجان اسالمي تن چند شوروي؟ امپراتوري سقوط ای طالبان نماید؟مي تربرجسته

 «سرد؟ جنگ به دادن پایان و مرکزي اروپاي به بخشيدن

 

 

 این اشغال و عراق به تجاوز تا گرفته سمپتامبر 11 حمالت از اخير، سال پنج در که ايزمينه برچنين
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 با کشوري به سریع گذاري 2113 سال در شاید« .اندکرده دگرگون را جهان» رخدادهایي کشور،

 ممکن« پيروزي» تنها توانستمي نشده اشغال خصوصاً  و مذهبي غير ساالر،مردم متحد، ثبات،

 نشستة باز ژنرال یک گفتة به. باختند آن در که زدند دست پرخطري قمار به. باشد آمریکایي

 براي ايچاره« .است دهمتح ایاالت تاریخ استراتژیک فاجعة بزرگترین» عراق وضع آمریکایي،

 .یافت تواننمي شکستي چنين

 

 و ارتش نابودي در آمریکا استراتژي. است ایران ميدان، این پيروز که دید توانمي روشني به

 آسودگي حال همان در و برداشت ميان از را تهران سنتي دشمن عراق، دولت بعثي ساختارهاي

 گونه بدین. شد عراق درون در ایراني پيمانانمه یاور شيعه، روحانيون از هاآمریکایي خاطر

 .دارد را آن با نبرد داعية که است ساخته استوار را دولتي همان واشنگتن

 

 که عرب چپگراي و مسلک عرفي ناسيوناليزم. نيست کم متحده ایاالت براي امري چنين پيامدهاي

 در را ميدان ناچار بود اختهس فراهم غرب جویي سلطه برابر در پایداري براي عقيدتي چهارچوبي

 عميقاً  هايایدئولوژي درون در را مقاومت این که است گذاشته خالي اسالمي هايجریان برابر

 براي ايتازه هايفرصت عراق، در آمریکا هزیمت و شکست امروز. اندساخته محصور کارمحافظه

 دست سر بر را عرب زمناسيونالي مشعل اسالم، بيرق زیر تا است آورده ارمغان به تهران

 اوج موج و عرب ناسيوناليزم که است گردیده پدیدار تازه نبرد جبهة دالور اسالمي جمهوري.گيرد

: دارد دست در برنده برگ دو اسالمي جمهوري. است پيوسته یکدیگر به را اسالمي مقاومت گيرندة

 مدد به تواندمي و سازد رتپيچيده یا کند آسان را عراق در آمریکایي سپاهيان وضعيت تواندمي

 کمک طریق از تواندمي حتّي رساند؛ یاري لبنان در اسرائيليان شکست به اشالهيحزب متحدان

 خيزنفت مناطق تا را خود نفوذ دامنة کشور این. کند دراز فلسطينيان سوي به یاري دست حماس به

 موقعيتي در اسالمي وريجمه آن، از بيش. است گسترده نيز سعودي عربستان و( فارس) خليج

 آمده وجود به عراق دولت ویراني با که کند پر منطقه در را قدرتي عظيم خالء تواندمي که است

 سالة  صد چند مناسبات سرنوشت حتّي و باشد اسرائيل و اعراب ستيزة در سنگيني وزنة و است

 .سازد دگرگون را سنّيان و شيعيان
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 ایران گستردامن اهميت تقویت جز اسرائيل، و متحده ایاالت نظامي تهدیدهاي ویژه به ها،تهدید از

 زیرا. نيست ساخته کاري مسلمان و عرب جهان پایداري پيشتاز همچون وي ارج کشيدن رخ به و

یافته یقين نظامي مداخلة یک ضرورت به آنها. زنندمي پا و دست تناقضي در آویوتل و واشنگتن

 عمليات و هوایي هايبمباران به را ايمداخله چنين ناگزیرند که دانندمي خوبي به امّا اند،

 بلکه سازد، نابود را حاکم نظام تواندنمي تهاجمي چنين همه این با. سازند محدود ویژه نيروهاي

 وي معاون و آمریکا جمهوررئيس که است دليل همين به آیا. ساخت خواهد استوار را آن برعکس

 مقياس در هایيطلبي هنگامه چنين پيامدهاي یقين به اند؟افتاده ايهسته سالح از استفاده فکر به

رفته دست از اعتبار باید ناگزیر متحده ایاالت امّا. کرد محاسبه تواننمي را الملليبين و ايمنطقه

 هايپایه بر امپراتوري هر بنياد که بياندازد هادل در وحشتي و رعب دیگر بار و یابد باز را اش

 .است شده نهاده هراسي ينچن

 

 کمک با ايفرقه هايشکاف از برداريبهره بوده، بحث مورد واشنگتن در که دیگري دوربرد تدبير

 ساختن نزدیک آهنگ که آنهایي نخست،. کارند در متضاد گرایش دو. است سعودي عربستان

پيوندهاي از که 2116 ستانتاب در لبنان جنگ از پس ویژه به دارند، را یکدیگر به هاسنّي و شيعيان

 به را حماس هم اياندازه تا و نصراهلل حسن شيخ و برداشت پرده اهللحزب و تهران ميان آشکار

 این از احترام مورد سنّي روحانيون که بود آن سابقهبي امر. برکشيد عرب جهان در قهرماني مقام

 آن از پيش یعني است، دین جزئي هايجنبه در تنها شيعيان با آنها اختالف که کنندمي تأیيد پس

سرزمين اشغال با که است هایيتشنج در دوم، گرایش. دارد جاي« فروع» در باشد« اصول» در که

 هاقرن از سنّي حاکمان سلوک. است برداشته سر نو از عراق در ویژه به اسالم مذهب دو ميان ها

 زمين اند،شمرده خوار غالباً  بودند هیافت تمرکز الجيشيسوق نقاط در که را شيعه جماعات پيش

 به را سنّيان حسين صدام اعدام سو دیگر از و است، ساخته بارور را آنها خشم و رنجش بالخيز

 .است رانده ضدّیت وادي

 

 به براي که سازد فراهم را اينقدینه بتواند شاید ریاض که پندارندمي آمریکایي مسئوالن از برخي

 فقه نفوذ توسعة با سعودي رژیم واقع در. است الزم شيعيان برابر در متيمقاو جنبش انداختن راه
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 داده قول نيز اکنونهم از کشور این. ورزدمي دشمني سخت منطقه، در اسالمي جمهوري و شيعي

 عربستان آیا. گرفت خواهد خویش هايحمایت سایة در را عراق سنّيان بشود، ناگزیر اگر که است

 الفتح سازمان و لبنان و عراق هايسنّي کُردها، اردن، مصر، ،(فارس) خليج اميرنشينان و سعودي

 حماس و لبنان اهللحزب آنها، پيمانانهم و علوي سوریه شيعه، ایران نفوذ رویاروي توانندمي

 سریع و عادالنه حلّي راه بتوانند باید اعتباري یافتن براي عرب« روهاي ميانه» بایستند؟ فلسطين،

 قدم معرکه این ميدان به خود اسرائيل و متحده ایاالت اگر امّا. بجویند فلسطين ةمسئل براي

 .کنند خالي شانه جدي سازش و مصالحه گونه هر از که روست آن از بگذارند

 

 

 قمار این ریسک بر افزودن

 مسلمانان ميان داخلي جنگ یک به ايفرقه هايتنش به زدن دامن هدف با دوربردي سياست چنين

 منطقه که نگریست خواهند گماشتگاني چون جویند، مشارکت آن در که را کساني. انجاميد هدخوا

 مسلمان نيروي کدام به و کشند؛مي خون و خاک به متحده ایاالت و اسرائيل منافع به خدمت در را

 و غربي عمومي افکار که هست احتمال این برسانند؟ کمک خواهندمي که است شيعه ضدّ و سنّي

 سلفي ارتش» ساختن برپا حال در نو سر از آنان حکومت باز که دریابند وحشت با آمریکایي حتّي

 برد ره« پيروزي» به که آن جاي به سناریویي چنين امّا. است دیگري نام تحت القاعده یا« جهاد

 .انداخت خواهد راه به را تازه هايبحران از دیگري زنجيرة

 

 امّا کنند،مي توصيف( کارساز ویراني یا) گشاراه ناپایداري ار استراتژي این کاران،محافظه نو

. است کرده نامگذاري( کُشي دولت) هادولت ویراني را آن ترشایسته روالي به هوشيار ناظري

 را واقع امر اگر. است داده در تن گيريجهت چنين به فلسطين و لبنان در نهایت در متحده ایاالت

 که اندرسيده نتيجه این به مسلمانان و هاعرب چرا دریافت توانمي کنيم، بررسي نيات جاي به

 یورش. آنهاست آوردن پدید بلکه ،«ورشکسته هايدولت» نجات نه خاورميانه در واشنگتن سياست

 در بيشتر اندکي را اسرائيل و انجاميد شکست به آورد بار به فراواني هايویراني که لبنان ضدّ بر

 ارتباط براي را هایشتوانایي هرگز اهللحزب نظامي، لحاظ از کشانيد؛ انزوا به جهان در و منطقه

 ساختن وارد براي تلویزیون، و رادیو طریق از مردم به خود هايپيام پخش براي آوران،رزم با
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 به توانستند نه هااسرائيلي. است نداده دست از اسرائيل به موشک پرتاب براي یا متجاوزان به زیان

 خود اسير سربازان حتّي نه و کنند سالح خلع را اهللحزب نه برسند، خود شدة اعالم اهداف از یکي

 .بازگردانند را

 

 به توانندمي عراق در متحده ایاالت همراه لبنان در اسرائيل آیا که است آن پرسيد باید که پرسشي

 ؟«کنند برابر دو را قمار این ریسک» که افتاد خواهند وسوسه به یا دهند در تن هایيناکامي چنين

 یک به امّا باشند؟ گذرا فقط شاید یا هاست؟جنگ از ايتازه نسل وعيد آورپيام هاشکست این آیا

 خليج جنگ هنگام که« جاني تلفات بدون» پيروزي الگوي دوران: داشت یقين توانمي چيز

 در که پيشرفته دقيق هايسالح از استفاده و انبوه هايبمباران با یا( 1881ـ  1881( )فارس)

 و درازمدت مهار به بازي این برد پس، این از. است آمده سر به اینک شد،مي ستوده بالکان منطقة

 هايهزینه و آورد دست به هوایي نيروهاي با تواننمي را اینها که دارد بستگي مردمان بيعت

 .دارد همراه به ناگزیر را مهمي انساني و سياسي

 

. است پرداخته( لبنان) کوچک جنگ این در خویش نقش براي سنگيني بهاي هم، نکای هم واشنگتن

 از کردمي تمني متحده ایاالت از گریان  چشماني با که لبنان، وزیر نخست سينيوره، فواد تصویر

 یک بستر بر مارس 14 جنبش. آید شمار به عطفي نقطة شاید کند جلوگيري کشورش ویراني

 گونه همان علّت به درست را آن که بود، رسيده قدرت به سفيد کاخ هايحمایت با« سبز انقالب»

 سرتاسر در را آن داشت آرزو بوش، دبليو جورج جمهور، رئيس که ستودندمي دموکراتيکي اصالح

 را سينيوره آقاي لبنان، به دادن گوشمالي به اسرائيل اشتياق رویاروي امّا. کند تشویق عرب جهان

 بلکه کرد جلوگيري بسآتش برقراري از تمام ماه یک واشنگتن فقط نه. ردک رها خویش حال به

 .داد تحویل اسرائيل به نيز را ویرانگري هايسالح

 

 لبنان نظامي غير بناي زیر« باورنکردني» نابودي چون را آن سينيوره آقاي که شد چيزي ماحصل،

مهم نقش گرفتن عهده بر تارخواس امروز اهللحزب. است برشمرده خود دولت تضعيف همچنين و

 درون از کنندمي تجویز غرب دنياي و متحده ایاالت که هایيتاکتيک از تقليد با و است، تري

. دهدمي سامان را خود خاص منضبط و جویانهآشتي انبوه، خياباني تظاهرات ،«سبز انقالب»
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 ارتش به کمک اکنون ،«ازدبب را بازي که ندارد ايواهمه» داخلي نبرد این در که متحده ایاالت

 دروز جامعه از افرادي و سنّيان گماردن که است ساخته برابر دو را داخلي امنيت نيروهاي و لبنان

 توسط اند،درنيامده چنداني تفسير به متحده ایاالت در که هاسياست این. اندبخشيده شدّت را

 عرب جهان بتوان دشوار بسيار نان،لب جنگ از پس اند،شده افشا جهان و اسرائيلي عرب، مطبوعات

 خود پيمانانهم به نيست حاضر اسرائيل از حمایت قصد به متحده ایاالت که کرد قانع را مسلمانان و

 .کند خيانت عدالت اصول یا

 

 سمت به که منطقي پروراندن سياسي، و اجتماعي انسجام تضعيف غيرنظامي، زیربناي ویراني

مي چنين گرفت، شتاب عراق در پویایي این وقتي: بردمي راه يداخل جنگ و ايفرقه ايستيزه

 در عناصر همين که هنگامي. بود نکرده ریزيبرنامه واشنگتن که باشد وحشتناکي پيامد که نمود

لحظه از امّا. گرفت نظر در ناميمون تصادفي همچون را آن شودمي هم باز شدند، پدیدار هم لبنان

 راه خود به تردیدي دیگر بسياري ناظران بندد،مي نقش نيز لسطينف در همگوني پویایي که اي

 .آورند ميان به آمریکا استراتژیک اجراي براي« الگویي» از سخن که دهندنمي

 

 

 :هانوشتپي

 در مرکزي آسياي و خاورميانه شمالي، آفریقاي مورد در معاصر مطالعات انستيتو بنيادگزار. 1

 او. کوسوو در بشر حقوق امور در متحد ملل سازمان ویژة نمایندة شينپي مشاور. پرینستون دانشگاه

 .است مراکش پادشاه ششم، محمّد عموي پسر

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  سپتامبر 11 و هاليوود:عنوان

  

 از شماريبي عدة است؟ ساده زماني تصادف یک تنها نای یا است کار در ايتوطئه چيست؟ شما نظر

. است کار در هایيدست که باورند این بر شود،مي بيشتر روز به روز هم تعدادشان که مردم،

 انگليس و آمریکا مردم ضدّ  بر  هاستسال که هستند مخفي هايانجمن نيز آنها اصلي مظنونان
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 .کنندمي توطئه

 

 

 اتفاق و شانس از بيشتر چيزي اونو عده یک. کننمي تعریف جور دو رو شانسي خوش هاآدم»

 اونها هست، باال اون کسي یک کنهمي ثابت که نشونه یک است؛ نشونه یه شانس اونها واسة ميدونن؛

 آوردن شانس سراغشون؛ اومده که شانسه فقط این دیگه عده یه واسه اما. مراقبشونه و بينهمي رو

 واسشون کنن؛مي نگاه بدبينانه نور تا 14 اون به هاآدم جور این مطمئنم من. شده یارشون بخت و

 که دارن باور قلبشون اعماق در. باشه خوب تونه مي باشه، بد تونهمي. نيست پنجاه پنجاه شرایط

 این درسته،. ترسونهمي رو اونها این و موننمي تنها. خودشون و هستن خودشون بياد، پيش هرچي

 تا 14 اون وقتي. دارن فرق گروه این با که هستند هم ايدیگه زیاد عدة ولي. تنهس هاآدم جور

 اتفاقي هر که ميکنن حس وجود تمام با و کنن؛مي نگاه معجزه یه چشم به بهش بينن،مي رو نور

 که بپرسين خودتون از باید حاال. دهمي اميد بهشون این و کنه، کمکشون که هست کسي یک بيفته

 شانس به فقط که اونهایي یا است؟ معجزه واسشون هانشونه که اونها از این؟دسته ومکد جزو شما

 زمان هم شانس، روي از فقط چيز تا دو ممکنه یعني ـ کنين فکر اینجوري اصالً  یا دارن؟ اعتقاد

 2«بيفته؟ اتفاق

 

 یازده تروریستي حمالت توانستيدمي شما»:  بپرسم بينم،مي خيابان در که کس هر از بود قرار اگر

 بود قرار اگر حتّي. بود منفي مطمئناً آنها درصد نه و نود پاسخ« کنيد؟ بيني پيش را 2111 سپتامبر

 هم باز پرسيدممي کشور اقتصادي یا مذهبي نظامي، قضایي، دولتي، مسئوالن از را پرسش همين

 توانستنمي دولت در کس هيچ»: که کرد اعالم هم بوش دولت البته. گرفتممي را جواب همين

 و آمریکا ملي امنيت سابق مشاور. 3«کند بينيپيش را انتحاري حملة و ربایيهواپيما چنين وقوع

 فکر من»: کرد تأکيد تروریستي حمالت از پس هاماه نيز رایس، کاندوليزا فعلي، خارجة امور وزیر

 هواپيماي یک از کنند سعي گروهي...که کند تصور را ايحادثه چنين توانستمي کسي کنم نمي

 ژنرال جمهور، رئيس نظامي مشاوران سرپرست حتّي 4.«کنند استفاده موشک عنوان به شده ربوده

 فکري مورد این در بگویم باید امّا است، سخت اعتراف» : کرد اذعان مایرز، ریچارد هوایي، نيروي

 5.«بودیم نکرده
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 را ايحادثه چنين تصور کشور در کس هيچ» هاینک بر مبني بوش دولتمردان تکراري سخنان رغمبه

 تصور تجسم با که هاليوود،قدرتمند و بانفوذ افراد از تن چند از بود قرار اگر بگویم باید. «نداشت

الیه در آنها که آنچه به توجّه با شاید پرسيدم،مي را پرسش همان گذرانند،مي زندگي نکردني

 ترواقعي و گویاتر هایيپاسخ اند؛داده نشان سپتامبر یازده از قبل هایشانفيلم از بعضي پنهان هاي

 .کردممي دریافت

 

 

 11/8 از پيش هايفيلم

 

 (1894)ماشين ویروس:  فيلم

 59: 19: 11:  دقيقه

 رادیو. کندمي روشن موفقيت با را آن و شودمي ماشين سوار جيزمو همراه کاليگان زاک:  صحنه

 .است 11و 8 بين آن قرمز نشانگر و شودمي روشن

 

 

 

 

 (1886)روزاستقالل:   فيلم

 22: 41: 11: دقيقه

 لپ گلدبلوم جف کند،مي دور صحنه از را اشخانواده و جمهور رئيس هواپيما، که هنگامي: صحنه

  لحظة گيردمي کلوزآپ نماي دوربين که هنگامي. ببيند را معکوس شمارش تا کندمي باز را تاپي

 .شودمي داده نشان 11: 11: 8
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 (1887)طلب صلح: فيلم

 42: 29: 11: دقيقه

 در پروازش که هستند یوگسالویایي تروریست تعقيب در کيدمن نيکول و کلوني جورج:  صحنه

 اطراف نگران و آمده پایين برقي پله از کلوني. نشيندمي زمين به نيویورک کي اف جي فرودگاه

 .پيداست 11 و 8 شمارة هايصندلي سرش پشت. کندمي نگاه را

 

 (1889)ملّت دشمن: فيلم

 16: 29: 11: دقيقه

 رایانه از را ویتز جان شخصي اطالعات تا بردمي اشخانه به را اسميت ویل هکمن، جين: صحنه

 .«41/11/8متولد رینولدز، برایان توماس»: خواندمي هکمن. بگيرند

 

 (2111)پاریس در هاروگرات:  فيلم

 22: 12: 11: دقيقه

 ضربات با همراه. خوردمي گره هایشکفش بند که رقصدمي دارد عروسي جشن در چاکي: نهصح

 «...دوازده یازده، نه،»: کندمي شمردن به شروع موسيقي

 

 (2112)قاچاق: فيلم

 17: 12: 11: دقيقه

 هايجعبه وقتي. گيردمي را آن پليس و کندمي چپ مواد حمل ماشين ابتدایي سکانس در:  صحنه

 .است شده نوشته 811 عدد کدام هر روي دارند،مي بر را دموا

 

 

 

 

 (2111)پرست وطن: فيلم
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  58: 13: 11  ـ 2و 25: 13: 11  ـ 1: دقيقه

 یازده و پوند نه»: گویدمي و کندمي وزن است ساخته که را صندلي گيبسون مل  ـ 1: صحنه

 وزن صندلي امّا نشيندمي آن روي و گذاردمي زمين به را صندلي  ـ 2.«خوبه خيلي خوبه،.اونس

 صندلي بقية که جایي دیوار سمت به را صندلي ناراحتي با او. شکندمي و کندنمي تحمل را او

 .کندمي پرت دارند، قرار هاشکسته

 

 

 

 

 تصادف یا توطئه

 از شماريبي عدة است؟ ساده زماني تصادف یک تنها این یا است کار در ايتوطئه چيست؟ شما نظر

. است کار در هایيدست که باورند این بر شود،مي بيشتر روز به روز هم تعدادشان که ردم،م

 انگليس و آمریکا مردم ضدّ  بر  هاستسال که هستند مخفي هايانجمن نيز آنها اصلي مظنونان

 هايدستگاه و مذهبي ظاهراً یا مذهبي هايسازمان ها،انجمن این جملة از 7.کنندمي توطئه

 ،(Opus Dei) دي اوپوس ،(Illuminati)ایلوميناتي ،(Masons)هافراماسونري مانند دولتي

 جاسوسي و اطالعات سازمان ،(Jesuits)یسوعيان جامعة ،(Skull & Bones)بونز اند اسکال

  اینها. برد نام توانمي را( NSA) ملي امنيت دارة و(   FBI)فدرال آگاهي ادارة ،(CIA)آمریکا

 آزادي مردم برضدّ  سرّي و مخفيانه کامالً صورت به که دیگري بسيار هايگروه به کنيد اضافه را

 . کنندمي فعاليت غرب خواه

 

 کتمان و مرموز سکوت طریق از که خود، خطرناک نفوذ و قدرت با تا تالشند در شریر هايگروه این

برنامه و کرده لزلمتز را خاص سياسي و اجتماعي هاينظام اند،آورده دست به هایشانفعاليت

 رئيس که کشاند جایي به را کار وقيحانه و خائنانه سرکوب این. برند پيش را خود پنهان هاي

 مطبوعاتي ناشران انجمن نشست در خود سخنراني در شخصاً  کندي، اف جان آمریکا، جمهور

 در آن بر و دادمي آشوب و توطئه از خبر قتلش که کسي. کرد انتقاد آن از شدت به آمریکا

 : شد گذاشته سرپوش دولت، سطوح باالترین
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 سرنوشت و خود سرشت در ما ملت است؛ منفور باز، و آزاد ايجامعه در ،«کاريپنهان» کلمة خودِ

 پيش هاسال ما. هست و بوده سرّي جلسات و پنهاني هايسوگند مخفي، هايانجمن مخالف خود

 خطراتي از بيشتر مراتب به درست، حقایق افراطي و ضروري غير کاريًًِِِ پنهان خطرات که دریافتيم

  9«.شماریممي آنها کتمان توجيه براي که است

 

 اعمال البته که دارند؛« جهان هايرسانه بر هم زیادي نفوذ» هاگروه این سياسي، قدرت کنار در

 8!شودمي احساس هاليوود،جهان ايرسانه پایتخت بر بيشتر جا همه از آن

 

 هايگروه این از یکي پنهاني نفوذ از وایزیگوت، برنامة با تلفني ايمصاحبه در کرلي ربکا دکتر

 :برداشت پرده هاليوود در خائن

 

 هر است معلوم که طور این زیرا... کنيم صحبت ترروشن فراماسونرها مورد در که رسيده آن وقت»

 هم تر راحت کنند،مي هاچه دخو غریب و عجيب تشریفات و مراسم در که گویندمي ما به بيشتر چه

 آشنا آنها با تخيلي ـ علمي هايفيلم طریق از اوّل وهلة در... روندمي طفره دادن پس جواب از

 هايفيلم از بسياري طور همين و« توطئه تئوري» مثل شناسيد،مي را هایيفيلم چنين... شویممي

 که بفهمند باید مردم حال. چيست اقعيتو بریممي پي که هاستفيلم این در ظاهراً و گيبسون؛ مل

  11«.مانندمي امان در مجازات از طور چه آنها

 

 داده، تغيير را هایيفيلمنامه اطالعاتي و نظامي دولتي، مقامات دستور به هاليوود، اینکه به توجه با

 ماندينم شکي دیگر است؛ کرده بازنویسي را تاریخ حتّي و کرده اصالح را هاداستان اصلي خطوط

 توليدکنندگان یا بازیگران کارگردانان، نویسندگان، جمع به هاگروه این اعضاي از تعدادي که

 جدیداً  که آنجا تا 11.کنند مذاکره اهدافشان مورد در تا اندکرده پيدا راه هاليووديسرشناس

 ویزیونيتل سري و( Filesـ  The X)« ایکس پروندة» نام با کارتر کریس فيلم مورد در جنجالي

 این هايصحنه از یکي در زیرا است؛ افتاده راه به( The Lone Gunmen)« تنها تيراندازان» آن

 هواپيمایي تروریست، عنوان تحت هستند، سرّي گروهي عضو که آمریکا دولتمردان از ايعده فيلم
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 خيلي آیا 12.گيرندمي هدف جهاني تجارت مرکز سمت به را آن و ربایندمي دور راه از را تجاري

 و شيبان جان گيليگان، وینس) نویسندگان از تا چند یا یکي که کنيم فرض اگر است تصور از دور

 است؟ داشته اطالعاتي قبل از فيلم این اندرکاران دست یا( اسپاتنيز فرانک

 

 يباز را لنگلي« رینگو» ریچارد نقش« تنها تيراندازان»و« ایکس پروندة» فيلم در که هگلوند، دین

  با روابطي فيلم این نویسندگان که کرده عنوان هایشمصاحبه جدید سري در کرد،مي

FBIوNASA او 13.گذاشتند توليدکنندگان اختيار در را الزم بودجة که بودند آنها و داشتند 

اجتماعات در تا گرفته کار به را جاسوساني همواره گذشته، سال بيست طول در CIA که کرد تصریح

 هگلوند. کنند منتقل را آنها نظرات و بوده آنان منافع حافظ وسيله بدین و کنند شرکت هاليوودي

 کرد،مي کار هاليوود در غيبگو عنوان به که جاسوسان این از یکي با چگونه که کرد تعریف همچنين

 : است شده آشنا

 

 در انگار و بود هایستاد ايگوشه رسمي لباسي در کارتر کریس هاليوود،هايمهماني از یکي در»

ميليون که بدان کنيمي کار داري که چه هر روي»: گفت و رفت او سمت به خانمي. نبود مهماني

 آن بنابراین. بود« ایکس پروندة» شروع از قبل درست این و ،«آورد خواهد سود برایت دالر ها

 چه روي او بداند و بشناسد را کارتر کریس آنکه بدون بود کرده بيني پيش را فيلم موفقيت خانم

 که داد جواب شده، دعوت مهماني این به چگونه او که پرسيدم او از وقتي. کندمي کار ايپروژه

 چه به گویندمي او به و فرستندمي برایش هایيایميلآنها که صورت این به کندمي کار CIA براي

 ليست در او اسم و شودمي بدل و رد هایيپول و افتدمي اتفاقاتي سري یک بعد برود؛ هایيمهماني

 افراد با و رفته مهماني به سپس!(. چگونه فهمدنمي هم هرگز البته و)  گيردمي قرار هامهمان

نمي واقعاً  او. کندمي ایميلآنها براي را وگوهایشگفت نتایج برگشت وقتي و زندمي حرف مختلف

 برایش آنها مدتي از پس امّا دهد،مي را جوابش کسي چه و رودمي کجا ایميلاین که دانست

 تمام آنها دانيد،مي که طور همان خوب و است CIA کار این که شد معلوم بعداً. فرستندمي چکي

 زیر شودمي بدل و رد افراد سایر و کنندگان تهيه ميان هاليوودهايمهماني در که را هایيحرف

سياست تبليغ ابزارهاي ترینمهم از یکي سينما که دليل این به است معلوم وخوب گيرندمي نظر

  14«...است گروهي و کشور هر در خارجي هاي
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 فرانک که طور همان آورند؛ رو پردازي نظریه و زني گمانه به هاخيلي شده باعث مسائل این

: کندمي عنوان« ایکس پروندة» کنندة تهيه و« تنها تيراندازان» نویسندگان از یکي اسپاتنيز،

 چنين توانستم تخيّلي هايفيلم نویسندة عنوان به من اگر که است این دهدمي آزار مرا که چيزي»

 دربارة که است این هم اشانوظيفه و هستند قدرت رأس در که افرادي پس کنم؛ تصور را سناریویي

 در 15«.اندداشته را ايحادثه چنين تصور توانایي کنند، اندیشي چاره قبل از خطرات و فجایع

 و کرد جمع را سينما و تلویزیون نویسندگان از ايعده» آمریکا دولت سپتامبر یازده از پس يقتحق

 حوادث این برابر در بتوانيم تا بنویسند تروریسم مورد در تخيلي هایيفيلمنامه تا خواست آنها از

 که داندمي کسي چه 16.«!(شویم تر آماده البد و) دهيم نشان العملعکس بهتر نشدني بينيپيش

 تردقيق بينيدمي را فيلمي که بعدي دفعة شما ولي بود؟ خواهد چه نویسندگان این تصورات نتيجة

 . کنيد نگاه

 

 

 11/8 شناسي عدد

 نقشي اسالم و یهود مسيحيت، چون بزرگي ادیان در( اعداد علم یا شناسي عدد) اعداد مطالعة

 را خود خاص معناي کدام هر که عددي اينماده و الگوها از است پر مسيحي انجيل. دارد محوري

 بنابراین. هستند چيزي نماد 2521 یا 1261 ،  666 ، 41 ، 12 ، 7 ، 3 اعداد از یک هر مثالً. دارند

. باشد داشته خاصي اهميت و معنا سرّي هايانجمن از بعضي براي اعدادي اگر نيست تعجب جاي

 ،(1888)« روزگار پایان»(: End of Days) مانند هاليووديهايفيلم از بسياري در واقع در

(Eyes Wide Shut :)«(1888)« بسته کامالً چشمان، (Matrix «(1888)« ماتریکس، 

(National Treasure :)«(2114)« ملي ميراث، (Ocean’s 11 :) «( 2111)« اوشن یار یازده

(Thirteen Days : )«و( 2111)« روز سيزده (The Thirteenth Floor : )«سيزدهم طبقة »

  17.است شده اشاره نمادها و اعداد به( 1888)

 

 EW  نوزدهم، قرن انگليکي کشيشان از یکي دارند؟ خاصي معناي نيز 11 و 8 اعداد یعني پس

Bullinger، که حالي در است کمال و غایت یا الهي داوري دهندة نشان 8 عدد که بود باور این بر 
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 این آیا که دانيمنمي هنوز حال این با 19.است فروپاشي و ننقصا نظمي،آشوب، بي نماد 11 عدد

 18دارند؟ مخفي هايانجمن این براي دیگري آميز اسرار معناي اعداد

 

 این معناي فهميدن که شویممي متوجه کنيم، مقایسه آن از پس تروریستي حوادث با را 11/8 اگر

 11 در. نمایدمي ضروري چقدر جهاني، حوادث گونهاین اصلي طراحان با آن رابطة کشف و اعداد

 از بسياري. دادند دست از را خود جان مادرید قطار تروریستي حادثة در نفر 181 ،2114 مارچ

 دانندنمي همه هرچند 21.کردند یاد« اروپا 11/8» عنوان به 11/3حادثة این از خبري هايرسانه

 نظر به آشنا خيلي 8 ـ 1ـ  1 اعداد تکرار نای 21.افتاد اتفاق 11/8 از بعد روز 811حادثه این امّا

 بگوید؟ خواهدمي چه و است اعداد این پشت کسي چه امّا! رسدمي

 

 ’Tisha B)روز در سال هر یهودیان. دارند تاریخي اهميت اسرائيل مردم براي اعداد این امّا،

Av)، طول در که فجایعي و بالیا یاد به گيرندمي روزه عبري، تقویم ماه یازدهمين از روز نهمين 

 از قبل 596  ـ 597 در هابابلي توسط اوّل معبد شدن ویران جمله از است؛ آمده آنها سر بر تاریخ

 سيمون ارتش از هارومن شکست ميالد، از بعد 71در هارومن توسط دوم معبد شدن خراب ميالد،

 شاه توسط انگلستان از یهودیان اخراج ميالد، از بعد 135در( Simon Bar Kochba) کوچبا بار

 2 در ایزابال و فردیناند شاه توسط اسپانيا از یهودیان اخراج ،1281 جوالي 19 در اوّل ادوارد

11/8 چه دیگر:  آیدمي پيش پرسش این حال. 1814 در اوّل جهاني جنگ اعالم و1482 آگوست

 بماند؟ یادها در است قرار هایي

 

 

 تردقيق نگاهي

مي جادو عصاي( holly wood)راج ازچوب که ،(Druid)درویيد انجادوگر همچون هاليوود

 بيندمي« آینده» در که را آنچه و کندمي خود افسون را ما دیگر، فيلم از پس فيلمي با ساختند،

 کنترل شکل این 22.پذیرندمي چرا و چون بدون را چيز همه که کندمي روایت تماشاچياني براي

 وسيلة به که هاليوود در است پایداري سنت است، معروف« پيشگویانه ریزي برنامه» به که اجتماعي

 ترسيم ما براي آینده جهان از خطاناپذیري و دقيق تصویر خود ویژة هايجلوه و جادوگري تکنيک
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 از تصویري آن وسيلة به تا آوردمي وجود به ما ذهن در رو این از را نادرست پندار این و کندمي

« استقالل روز»(: Independence Day) چون هایيفيلم از 23.باشيم داشته آینده واقعيت

 صلح»((: The Peacemaker تا گرفته( 1996) : (The Long Kiss Goodnight)و( 1886)

 براي مردم عامة کردن شرطي روند( 1889)« محاصره»( : The Siege) و( 1887)« طلب

 براي لمس قابل و واقعي کامالً  صورت به ددارن سعي روشنفکران که آینده، از تصویري پذیرفتن

  24.است بوده هاليوودهايبرنامه اصلي محورهاي از کنند، ترسيم آنها

 

 پنهاني ايتوطئه از قسمتي هاليوودهايفيلم از بسياري در پيدا و پنهان صورت به 11/8 تکرار اگر

 اصلي مضمون اخير هايسال در کنند؟مي حکایت چه از سپتامبر 11 از بعد هايفيلم پس بوده،

 و بيماري شيوع:  است چرخيده آخرالزمان از ناميموني تصاویر محور حول هاليوودهايساخته

 هايبمب خطر افزایش برد،مي بين از جهان سراسر در را نفر هاميليون که فراگيري هاياپيدمي

 که محيطي فجایع و بالیا س،انگلي و آمریکا در بيولوژیکي و شيميایي تروریستي حمالت و ايهسته

 .کندمي تهدید را پذیر آسيب هايتوده جان و آوردمي بار به هایيویراني جهان سراسر در

 

 ميکروبي، درجنگ خود اهداف جهت در آمریکا دولت( 1995) (Outbreak) فيلم در مثال براي

 ساحلي شهر به یروسو و شودمي خارج دستشان از آن کنترل امّا. کندمي توليد کشنده ویروسي

مي دستگير را مبتال افراد و کرده قرنطينه را شهر تمام ارتش. کندمي پيدا راه کاليفرنيا در کوچکي

 تمام ویروس، بردن بين از براي دهدمي دستور جمهور رئيس طرف از ايکميته حين همين در. کند

« ميمون دوازده»( : Monkeys 12) فيلم در آمریکایي تندروي دانشمندِ 25.کنند بمباران را شهر

 و شودمي انسان ميلياردها جان رفتن بين از باعث که کندمي آزاد را ايکشنده ویروس( 1885)

 Smallpox 2002 Silent) فيلم. کندمي زیرزمين در زندگي به مجبور را یافتگان نجات

Weapon : )«و آمریکا در آبله عشيو ویرانگر اثرات به( 2112)« خاموش اسلحة: 2112 آبله 

 :Tidal Wave)  در. ميرندمي جهان سراسر در نفر ميليون 61 آن اثر در که پردازدمي انگليس

No Escape :)«زیر به را اتمي موشکي دیوانه، تروریستي( 1887)« نيست فراري راه:  طوفان 

مي ویران را وبيجن کاليفرنياي سواحل که آوردمي وجود به تسونامي از موجي و فرستدمي دریا

 The Sum of) و( 1887)« طلب صلح»(: The peacemaker) در اروپایي هايتروریست. کند
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All Fears )«آمریکا خاک در را اتمي هايسالح تا کشندمي نقشه( 2112)« هاترس همة مجموع 

 Dirty) فيلم در را ايآلوده بمب که شوندمي موفق افراطي مسلمان بنيادگرایان. کنند نابود

War : )«فرا را لندن مرکزي نواحي آن رادیواکتيو پرتوهاي که کنند منفجر( 2114)« کثيف جنگ 

( : Armageddon) هايفيلم در را هاانسان جان دار دنباله هايستاره و هاسيارک. گيردمي

 و اندازدمي خطر به( 1889)« عميق اثر»: Deep Impact) ) و( 1889)« آرماگدون»

 اًََبَر»(: Supervolcano) وDante’ s Peak) (1997 ) ،(1887)« فشان آتش»( : Volcano)در

 سيل. کندمي تهدید را آمریکا شهري مناطق خاموش هايفشان آتش فوران( 2115:  )«فشان آتش

 را آمریکا قارة( 2113)« فردا از پس روزي»(: The Day After Tomorrow)در طوفان و

« تخریب روز:  ششم طوفان»( : Category 6:  Day of Destruction) در و کندمي ویران

 شيکاگو در را هایيخرابي عظيمي، طوفان شکل به و آميزندمي در هم با گردباد و کوالک( 2114)

مي برق بدون نفر ميليون صدها. شوندمي کشور برق قوي فشار شبکة قطع باعث و آورندمي بار به

 .کند آگاه وقوع حال در فاجعة از را دیگران تنيس قادر کس هيچ و مانند

 

 بينيپيش اطمينان با ناشناس هایيگروه که آنچه هاليوود،آفرین وحشت سناریوهاي این آیا حال

 اند، گرفته کار به خود نامشروع اهداف پيشبرد جهت در را ابزارهایي چنين که آنها اند،کرده

 چيز همه که باشيد مطمئن توانيدمي نيز شما. کندمي نروش را چيز همه زمان، افتاد؟ خواهد اتفاق

 از پس امّا کند؛مي پيشکشتان هاليوودکه است تصویر و صدا از پيچيده و ساختگي نمایشي ابتدا در

 پيش حيرت و ترس اوج در مثال، بي و واقعي جهاني در جزئيات تمامي با نمایش، این مدتي

 .پيوست خواهد وقوع به ما چشمان

 

 

 :هانوشتپي

 نوشتن شکل همان اینجا در است، مهم آن نمونة هايفيلم و مقاله این در اعداد ترتيب که آنجا از. 1

 .است شده حفظ( ماه/  روز) آمریکا در تاریخ

 : ..  41:  17 ـ 11:  41:  51( 2112) هانشانه. 2

 2112 مي 17 نيوز سي بي سي. 4 و 3
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  آمریکا مسلمانان معةجا:عنوان

  

  واشنگتن امریکن دانشگاه المللبين روابط استاد  موالنا حميد
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 مسلمانان تشکيالت و سازمان

 دو بر اقتصادي و ايحرفه فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هايحوزه در آمریکا، در مسلمانان سازمان

 مليت، دایرة از فراتر و بوده مسلمانان شامل که اسالمي مراکز و تشکيالت ها،سازمان: است نوع

 و کشور یک ویژه که مراکزي و هاسازمان و کنندمي فعاليت مشخصي کشور عضویت و قوميت،

. دارد قرار ویژه هايگروه و هافرهنگ ها،مليت محور بر آنها هايفعاليت و بوده اسالمي مليت

 و اقتصادي خدمات رايب عرب جامعه مرکز و اول نوع از اسالمي ـ آمریکایي روابط شوراي

 .است دوم نوع از اجتماعي

 مالکي، شافعي، حنفي، جمله از اسالمي مذاهب تمام شامل همچنين آمریکا، در مسلمانان جامعه

 و تشکيالت ،... و احمدیه اسماعيليه، مانند مختلف هايفرقه و بوده عشري اثني جعفري و حنبلي

 هايمليت که است این در  آمریکا در سلمانانم خاص ویژگي. دارند را خود ویژه هايفعاليت

 براي را اسالمي هايمليت و هافرهنگ با آشنایي و همکاري و تماس و بردارد در را مختلف

 .سازدمي آسان اسالمي شهروندان

 ميالدي 1815 در مثالً  شدند؛ گذاريبنيان بيستم قرن اول دهه دو در آمریکا در مساجد اولين

 با. نهادند بنا آمریکا شرقي شمال در مين ایالت در را مسجد اولين اروپا، از آلباني مهاجران

 پيدا افزایش و توسعه ایاالت همه در مساجد تعداد آمریکا، در مسلمان مهاجران جمعيت افزایش

پایه آمریکا مختلف ایاالت و شهرها در مسجد 1211 از بيش بيستم، قرن آغازدر کهطوري به کرد،

 را متوسطه و ابتدایي تحصيالت تدریس که وقت نيمه و وقت تمام مدارس آمریکا در. شد گذاري

 تعداد و است فزوني به رو دارند، عهده به اجتماعي و مذهبي مسایل و شریعت و قرآن با همراه

 مراکز این، بر عالوه. کندمي تجاوز هزار، یک از پرورش و آموزش مراکز و مدارس گونهاین

 خدمات در مهمي عامل رسد،مي عدد صد چند به آنها تعداد که ايوفهموق مؤسسات و خيریه

 .باشندمي آمریکا در مسلمانان پرورش و آموزش و خانوادگي بهداشتي، اجتماعي،

 این باشدمي شمالي آمریکاي اسالمي جامعه متحده، ایاالت در مسلمانان فعال تشکيالت از یکي

 باشد،مي مسلمان دانشجویان انجمن آنها از یکي که اوليه تشکيالت چندین دست به سازمان

 انجمن و مهندسين و دانشمندان اسالمي انجمن مانند دیگري هايانجمن شامل و است شده تأسيس

 از یکي. باشدمي مسلمان اجتماعي علوم دانشمندان اسالمي انجمن همچنين و پزشکي اسالمي
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 31 به نزدیک که باشدمي آن ساليانه رانسکنف شمالي، آمریکاي اسالمي جامعه اصلي هايفعاليت

 از دیگري انجمن شمالي، آمریکاي اسالمي( گروه یا دوره) حلقه. کنندمي شرکت آن در نفر هزار

سال در و شد تشکيل جنوبي آسياي مسلمانان از گروهي سوي از 1871 دهه در که است مسلمانان

 هویت معرفي جهت را« المللبين پيام» هنشری و است داشته فعاليت اجتماعي امور در اخير هاي

 یا انجمن. کندمي منتشر کانادا و آمریکا سراسر در مسلمانان، به مربوط مسایل تحقيق و اسالمي

 عربي کشورهاي التحصيالنفارغ و دانشجویان طرف از آغاز در که مسلمانان آمریکایي جامعه

 مسلمانان زبان انگليسي مجله و گرفته دخو به ايگسترده فعاليت اخير، هايدهه در شد، تأسيس

 .کندمي منتشر را آمریکایي

 آن، اصلي فعاليت و هدف و شد تشکيل 1884 سال در( CAIR) اسالمي ـ آمریکایي روابط شوراي

 باشدمي اسالم دنياي و آمریکا مسلمانان به مربوط مسایل از عمومي افکار آگاهي و رسانياطالع

 تبعيضات عليه و دارد عهده به نيز را متحده ایالت در مسلمان روندانشه حقوق حفظ بانيدیده و

 عمومي امور شوراي جمله از آمریکا، در مسلمانان تشکيالت سایر. کندمي فعاليت نژادي و دیني

 شوراي موازارت به که هستند دیگري تتشکيال و هاسازمان آمریکایي، مسلمانان اتحادیه و مسلمان

 شهروندان و دارند فعاليت مسلمانان شناخت و وحدت جهت در اسالمي، ـ آمریکایي روابط

 و سياسي امور در مشارکت و محلي و عمومي انتخابات در شرکت به را متحده ایاالت مسلمان

 به قبل دهه چند که« اسالمي اندیشه الملليبين انستيتوي». کنندمي تشویق فرهنگي و اجتماعي

فعاليت از اينمونه گردید، تأسيس واشنگتن حومه در الفاروقي، اسماعيل فلسطيني، دانشمند دست

 در اسالمي جامعه و تمدن و تاریخ موضوعات در متعددي منشورات که بود علمي و فرهنگي هاي

 .است مؤسسه این اهداف از یکي امروزي اجتماعي علوم کردن اسالمي. نمود منتشر آمریکا

 

 

 آمریکا مقيم مانانمسل اجتماعي و اقتصادي سياسي، ابعاد

 به نسبت تطبيقي صورت به آمریکا در مسلمانان اقتصادي و اجتماعي وضع از که جدیدي مطالعات

 بين در تحصيل و پرورش و آموزش متوسط حد که دهدمي نشان شده، انجام هااقليت سایر

 در مراتب به آمریکا مقيم هاياقليت و نژادها سایر به نسبت شاخص، این و بوده سال 14 مسلمانان

 از باالتر آمریکا، در مسلمانان تحصيلي درجه متوسط حد دیگر، عبارت به. دارد قرار باالتري سطح
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 .است دانشگاهي اول سال دو سطح در و دیپلم

 اقليت خانواده یک درآمد از باالتر آمریکا، در مسلمان خانواده یک درآمد نيز، ترتيب همين به

 .باشديم سفيدپوست و زبان اسپانيایي

 قرار باالتري سطح در ها،اقليت سایر به نسبت ساليانه درآمد جنبه از آمریکا، در ایرانيان جمعيت

مي تجاوز دالر 65111 از آمریکا در متوسط طور به ایراني یک درآمد که طوري به است؛ گرفته

 هاياقليت سایر به نسبت اشتغال، و درآمد تحصيل، جنبه از آمریکا، مقيم مسلمانان مجموعاً کند

 .دارند ايبرجسته و بهتر مراتب به جایگاه آمریکا، مقيم

 مهاجرت آمریکا به پيش هايسال که یهودي هاياقليت شامل آمار این که کرد خاطرنشان باید

 .شودنمي اند،کرده

 تحصيل درجه و خانه مالکيت درآمد، اخير، هايسال در که دهدمي نشان موجود آمارهاي

 11 در آمریکا، در مقيم مسلمان یک متوسط درآمد مثالً. باشدمي افزایش حال در ساالنه مسلمانان

  5/58 متوسط طور به. است یافته افزایش  دالر 55859 به اکنون که بوده دالر 51866 قبل، سال

 سال 11 به نسبت که باشندمي دارا را خویش سکونت محل مالکيت آمریکا، مقيم مسلمانان درصد

 .است یافته افزایش بوده، درصد 57/4 آمار این هک قبل

 افراد تحصيالت سطح که دارند سکونت مراکزي و مناطق در مسلمانان که است ذکر قابل همچنين

 نيز، مورد این خصوص در. باشندمي کارشناسي درجه حدود در حداقل و بوده باال منطقه آن

 ايگونه به دارند، مالي و تحصيلي برتري یک ن،مسلمانا سایر بر آمریکا، مقيم مسلمان  هايایراني

 دالر 71111 از دارند، سکونت آنجا در ایرانيان که جغرافيایي نقاط در افراد درآمد حداقل که

 از مناطق، این مردم درصد 46 و بوده خود خانه مالک مناطق این افراد درصد 63 کرده، تجاوز

 .باشندمي دانشگاهي التحصيالنفارغ

 را آن تبعيت یا و کرده مهاجرت کشور این به که آمریکا مقيم ایرانيان از صحيحي و قدقي آمار

 2111 سال آمارگيري مثالً. ندارد وجود هستند، ساکن آن در دیگري صورت به یا و نموده قبول

 نفر 371111 حدود در را کشور این االصلایراني جمعيت آمریکا، متحده ایاالت دولت ميالدي

 کهحالي در دارد؛ قرار  واقعي آمار از ترپایين بسيار سطح در حقيقت در که ستا زده تخمين

 تا 911111 بين را ایرانيان مقيم جمعيت ملي، دیگر منابع از سال همان شده منتشر آمارهاي

 جنوبي کاليفرنياي در نفر  611111 تا 311111 قریب عده، این از که کرده برآورد 1111111
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 سال در. دارند عشري اثني شيعة مذهب آمریکا مقيم ایرانيان اتفاق به یبقر. کنندمي زندگي

 در پرونده 411111 تقریباً واشنگتن، در ایران اسالمي جمهوري منافع حفاظت دفتر ميالدي، 2116

 پرونده هر دفتر، این مقامات اظهارات مطابق که است داشته دست در آمریکا مقيم ایرانيان مورد

 آمریکا مقيم ایرانيان عده صورت این در که باشد نفر 4 تا 2 حدود در ايخانواده گرنمایان تواندمي

 .کندمي تجاوز نفر ميليون یک از آمار، این طبق

 تروریستي حمالت از پس آمریکا، مقيم مسلمان شهروندان و مهاجران به وارده فشارهاي خالف بر

 رشد اخير سال چهار در آمریکا مقيم مانانمسل اجتماعي غرور و سياسي فعاليت ،2111 سپتامبر 11

 از بعد کمي مدت که مسلمانان گروه فعاليت از« زاگبي بنگاه» نظرسنجي. است داشته گيريچشم

 به بودند؛ سياسي فعال گروه یک مسلمانان که داد نشان شد، انجام سپتامبر 11 تروریستي حمالت

 آرا اخذ هايصندوق در درصد 99 و کرده سينوینام ملي انتخابات در آنان درصد 85 که ايگونه

 فعاليت در عامل ترینبزرگ مسلمانان، اسالمي هویت نظرسنجي، این مطابق. اندداشته حضور

 .باشدمي آمریکا در گروه این سياسي

 شده ترسيم آمریکا، در مسلمانان از اخير هايسال در که مخدوشي و منفي تصویرهاي رغمعلي

 بهترین کنوني، وضع که دارند عقيده مسلمانان بزرگ اکثریت اگبي،ز نظرسنجي طبق است،

 گرایش یک که دهدمي نشان نظرسنجي همين. باشدمي آمریکا در اسالم گسترش براي موقعيت

 مدني، سياسي، تشکل در این و است آمده وجود به اسالمي وحدت براي مسلمانان ميان قوي

 .است آشکار آنها، به وابسته هايانسازم و مسلمانان اجتماعي و علمي فرهنگي

 از( درصد 75) چهارم سه که دهدمي نشان اخير هايسال در زاگبي بنگاه متعدد هاينظرسنجي

 حمایت در معيني مبلغ ساليانه، و ماهيانه و داشته شرکت صدقات و خيریه امور در آمریکا مسلمانان

 به طریقي، به که اندکرده اظهارنظر مریکاآ مسلمانان درصد 45. نمایندمي پرداخت مراکز این از

 شرکت مسلمانان عمراني و اجتماعي کارهاي در مزد، و حقوق دریافت بدون و داوطلبانه طور

 حدود در ـ آمریکا مقيم مسلمانان از بزرگي مجموعه که دهدمي نشان هانظرسنجي همين. دارند

مي مبارزه تروریسم عليه نه و اسالم عليه متحده، ایالت که باورند این بر ـ درصد 39 تا درصد 33

 .کند

 مقيم مسلمانان هنجاري و اجتماعي روش و رفتار مورد در زاگبي، بنگاه هاينظرسنجي نتایج

 آمریکا، مقيم مسلمان شهروند 21 هر از ها،نظرسنجي این اساس بر. رسدمي نظر به جالب آمریکا
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 . کنندمي حمایت همه، براي ملي بهداشت شامل عمومي، رفاه از نفر 18

 تأمين سيستم آن، در که است غربي صنعتي بزرگي کشور تنها آمریکا که داشت توجه باید اینجا در

 قریب آماري با همچنين آمریکا، مقيم مسلمانان. ندارد وجود شهروندان همه براي ملي، بهداشت

 باشاخصي آنها. برود بين از باید آمریکا در نژادي تبعيضات همه که دارند عقيده درصد 85 به

 به قریب و باشندمي زیست محيط حفظ هاينامه آیين و قوانين تنظيم موافق درصد 51 به قریب

 .هستند فقير و محروم طبقه از دولت حمایت طرفدار آمریکا، در مسلمانان اتفاق

 نماز در آمریکا، مقيد مسلمانان درصد درصد 28 دهدمي نشان زاگبي بنگاه از دیگر نظرسنجي یک

 در بار یک از بيش نيز، درصد 25 دارندو شرکت خود سکونت محل اسالمي مراکز و مساجد جمعة

 .یابندمي حضور اسالمي مراکز و مساجد جلسات در هفته،

 و مساجد فعاليت به راجع مفصلي گزارش در پست، واشنگتن روزنامه ،2115 اوت یکم تاریخ در

 جدید مساجد تعداد افزایش از( مریلند و ویرجينيا) آمریکا ختپایت مجاور ایالت دو اسالمي مراکز

 مسلمان هزار 311 از بيش. داد خبر اند،داشته هزینه دالر ميليون 3 تا 2 بين کدام هر که بزرگ

 منطقه، این التأسيس جدید مساجد از یک هر و کنندمي زندگي واشنگتن حومه در آمریکایي،

 .باشدمي دارا زمان یک در را نفر هزار یک از بيش عبادت ظرفيت

 نيز آمریکا در. شودمي دیده اسالمي مذاهب در جمعيت، جنبه از دیني رشد ترینبزرگ امروز،

 از نيز اسالم مبين دین به گرایش بلکه است فزوني به رو مسلمانان جمعيت تنها نه اروپا، همانند

مي شکل مسلمانان را اروپا يتجمع درصد 5 حاضر، حال در. باشدمي بيشتر جهان دیگر مذاهب

 بيست در مسلمانان جمعيت ،2115 ژوئيه 15 تاریخ در تایمز فایننشال روزنامه گزارش طبق و دهند

 .رسيد خواهد نفر ميليون چهل به و شده برابر دو اروپا در آینده سال

 ،سوئد جمعيت درصد 4 دانمارک، جمعيت درصد 3 آلمان، جمعيت درصد 5 گزارش، این براساس

 مسلمانان را سوئيس جمعيت درصد 5 و فرانسه جمعيت درصد 9 از بيش هلند، جمعيت درصد 5/5

 بيش اینکه بر عالوه هستند مندبهره مسلمانان جمعيت از نيز اروپا کشورهاي سایر. دهندمي تشکيل

 آلباني، کشور نفوس از بزرگي اکثریت و بوده مسلمان هرزگوین و بوسني کشور درصد 51 از

 و دارد قرار اروپا اتحادیه عضو کشور 25 در اروپا در مسلمانان نفوس اکثریت. باشدمي مانمسل

 و نداشته اتحادیه این در دولت ـ ملت ردیف در نظامي خود، مسلمانان، که است شرایطي در این

 .است کرده حفظ را خود مسيحي دین و فرهنگ تسلط و برتري کامالً  سياسي، مجموعه این
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 ها،آمریکایي و متحده ایاالت که است بوده اصطالحي و عنوان 9«جدید مرزهاي ويس به حرکت»

. اندبرده کار به خود اقتصادي و فرهنگي سياسي، جغرافيایي، قدرت توسعه و گسترش تبيين در

 .شکافند مي جهان در را اسالمي امت جدید مرزهاي مسلمانان، امروز

 براي جایگاهي امروز متحده، ایاالت که کردندمي فکر آمریکا، نخبگان از شماريانگشت عده

 و اقتصادي و ارتباطاتي هايدگرگوني المللي،بين تحوالت. باشد اسالمي امت فعاليت و جامعه

 تقاطع یک محور در آمریکا، مسلمانان امروز که است شده باعث اسالم جهان بيداري و سياسي

چالش شناخت و درک براي است فرصتي آمریکا، در مسلمانان جامعه افزایش. گيرند قرار تاریخي

 اقتصادي و نظامي ابرقدرت ترینبزرگ درون در تواندمي اسالمي که نقشي و معاصر دنياي هاي

 .کند ایفا امروز

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  فردا تاریخ دیروز، تاریخ:عنوان

  

 تفکر که تاریخي آمده؛ سر به غربي، خودبنياد تاریخ» که کرد غفلت موضوع این از نباید

 تکنولوژیک و مدرن زندگي پيامدهاي و ساخت چيره بشر بر را ليبراليستي فرهنگ و اومانيستي

« تبرّي» ضمن ضرورتاً  ما و. ساخت آنان حيات آنات و ساعات همة قرین را بحران اشروشنفکرانه

 را خود توانيممي« فردا تاریخ» قطب و مبين امام دربارة« تولّي» اعالم و« دیروز تاریخ» از جستن

 .بشناسيم منتظران کسوت و لباس شایستة

 شبه حوزة رابطان و فعاالن از نفر چند مصاحبة ملي رسانة هايشبکه از یکي متوالي، شب چند طيّ

 سکوالر روشنفکري جریان عملکرد از ایيهبخش و کرد پخش را غرب سياسي واقع در و فرهنگي

 .ساخت مال بر را اخير دهة سه دو طيّ

 

 براي امّا، رسيدمي نظر به شنيدني و داشت تازگي مردم عموم براي اگرچه شده پخش اعترافات

 در روشنفکري جریان نقش شناسایي و فرهنگي مطالعات انجام» متوالي، هايسال طيّ که کساني

 هم را دلشان داغ بلکه نداشت تازگي تنها نه بودند آورده خود وظيفة در را« نایرا مردم مناسبات

 .کردمي تازه
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 و مطالعات حاصل تفکر، و فرهنگ حوزة پژوهشگران و محققان از جمعي سال، بيست از بيش طيّ

 در سکوالر روشنفکري جریانات نقش و غرب عملکرد استکبار،» دربارة را خود جدي هايتحليل

 و اندرکاراندست و مردم فراروي کتب و مطبوعات طریق از مستدل و مستند صورت به «ایران

 ارائه هايتحليل و اطالعات گسترة و حجم رغمعلي ليکن، دادند قرار کشور فرهنگي امور مسئوالن

 هايدستگاه و هاسازمان برنامه و طرح و رفت جایي به گروه این قلم و نگراني و رنج شده،

 .دیگر جایي به ميرس فرهنگي

 

 نمودار را ایران به فرهنگي هجمة براي غرب تالش وجه یک از کوچکي گوشة تنها اعترافات این

 حوزة در ساري و جاري هايبرنامه از ايعمده بخش شود بيان و کشف وجوه سایر اگر. ساختمي

 ارزیابي مورد یا و قفمتو...  و اجتماعي ریزيبرنامه دانشگاه، تربيت، و تعليم ها،رسانه فعاليت

 . گيردمي قرار مجدد

 تابعان و سکوالر روشنفکري جریان شصت، دهة اوّْل نيمة از: که دهدمي نشان تحقيقات و مطالعات

 :اندکرده زیر هايبرنامه اجراي مصروف را خود تالش تمام جدیت با آنان نابخرد

 

 ها،انشگاهد درسي هايسرفصل و سکوالر آموزشي نظام تقویت و حفظ. 1

 

 ليبراليستي، اخالق و سکوالریستي مشي خطّ بر مبتني مستعد دانشجویان تربيت و شناسایي. 2

 

 اجتماعي، علوم فلسفه، ادبيات، هايحوزه در الذّکرسابق مشيخط همان با قلمي آثار انتشار. 3

 هنر، و سياست

 

 مختلف، تموضوعا در( NGO) دولتي غير فعال هايسازمان تقویت و ایجاد. 4

 

 حساس، هايپست در خود به منتسب عوامل کاشتن و دولتي هايدستگاه در نفوذ. 5
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دریافت بر مبتني کتب و رسایل ارائة و نهادها و هاسازمان از پژوهشي مختلف هايپروژه اخذ.6

 خود، ویژه هاي

 

 بر مبتني ویژه هايطرح و هابرنامه ها،پروژه برابر در مسئوالن و مدیران برخي ساختن منفعل. 7

 ليبراليستي، و سکوالریستي خاستگاه

 

 مراکز ها،رسانه فرهنگي، هايسازمان مؤثر و حساس نقاط در خاموش، چراغ با جدي، حضور. 9

 ،... و عالي آموزش

 

 مختلف، طرق به گرااصول حقوقي و حقيقي اشخاص و نهادها جریانات، تضعيف. 8

 

 محقق اجتماعي، سازمان ایجاد براي اسالم  دیني دستورات و اهآموزه دادن نشان ناکارآمد. 11

 ،... و اجتماعي اصالحات انجام عدالت، ساختن

 

  انگليس، و آمریکا نفع به( خبرچيني جاسوسي، نفاق، خط) پنجم ستون ایجاد. 11

 

 مستعد، جوانان جذب و زیرزميني هايدسته و هافرقه ایجاد. 12

 

 

 هايسازمان مساعدت و همراهي جلب و مختلف عطف نقاط در ياجتماع جریانات ایجاد. 13

 ،(هاغائله) خود اهداف پيشبرد براي صهيوني و ماسوني جهاني،

 

 خروج براي مناسب ارتباطي پل ایجاد و مهاجرت براي آنها ساختن مهيا جوان، نخبگان شکار. 14

  کشور از آنها

 

 تقویت براي...  و موسيقایي سينمایي، ،هنري ظاهر به آثار و محصوالت پرداخت و ساخت. 15
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 مذهبي، گراياصول هايجریان با مقابله و دلخواه جریانات

 

 هايحوزه در کارآمد و مؤمن مؤثر، زنان و مردان اخالقي و علمي اجتماعي، شخصيت تخریب. 16

 مختلف،

 

17... . 

 

 مؤثر الذکرسابق ايهبرنامه وبخش از یک هر شدن محقق در هم گردن در دست مختلفي عوامل

 .هست و بوده

 و محققان مستند آثار کثير حجم به جاه، و نام صاحب مردان مشاوران از یک هر سادة مراجعة

 در ناپذیرجبران ضایعات بروز از بخشي، مصونيت ضمن توانستمي آنها شدة منتشر آثار  بررسي

 .نماید جلوگيري اسالمي ایران معامالت و مناسبات و فرهنگ حوزة

 

 و الذکرسابق هايبرنامه از یک هر شدن محقق در هم گردن در دست مختلفي عوامل گمانبي

 :جمله از هست، و بوده موثر غرب مطلوب

 

 سکوالر، روشنفکري جریان از استکباري غرب معنوي هايحمایت و مادي هايسرمایه( الف

 

 اجتماعي، مختلف سطوح در مأمور و شده تربيت عوامل( ب

 

 در و جدید علوم آموختگاندانش زبان و ذهن در روشنفکري و ماسوني هايآموزهماندهپس( ج

 آموزشي، رسمي غير و رسمي منشورات و کتب ميان

 

 تحول ایجاد و فرهنگي اجتماعي، آموزشي، هايسازمان و نظام ساختار بنيادین نقد از غفلت( د

 آنها، در اساسي
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 برخي انگاريسهل و کاري ندانم چاشني با فرهنگي استراتژي تدوین ضرورت از غفلت( هـ

 ... و حقوقي و حقيقي اشخاص

 

 .است مطالعه و بررسي قابل گانهشانزده بندهاي از یک هر پيامدهاي

 

 :کنيممي بررسي مختصر خيلي را موضوع هزاران از یکي تنها نمونه عنوان به اینجا در

 

 نظام براي را« زنان و جوانان» موضوع  تمام زیرکي و ظرافت با شصت دهة هايسال آخرین از

 نقش روشنفکري جریان به متمایل مطبوعات ماجرا این در. کردند« مسأله» به تبدیل ایران اسالمي

 . داشتند عمده

 

 مسایل» طرح با همراه« همسو جهاني هايسازمان» فشارهاي پاي به پا مقاالت و هاتحليل انتشار

 و اندرکاراندست و نظام بر را انفعالي مواضع و مصنوعي شرایط« نزنا و جوانان حقوق و حقوقي

« آنان خاستگاه با متناسب سازيتصميم» براي الزم مقدمات آن پي در تا نمودند تحميل مسئوالن

 .شود فراهم

 

تصميم» حاصل که را زیر نتایج تواندمي کسي چه انقالب، سوم دهة از سال آخرین در امروزه،

 بگيرد؟ نادیده است،« انفعالي موضع در سازي

 

 جوانان طالق و ازدواج اشتغال، متالطم امواج •

 کشور سراسر در ویژه توقعات با و شوهر بدون امّا شاغل کرده،تحصيل دختران از لشکري وجود •

 برزن و کوي ميان در ازدواج از ناتوان و شغل فاقد جوان، پسران از لشکري حضور •

 (نشينخانه هايکرده تحصيل) استفاده قابل غير شده وکهبل و راکد هايسرمایه •

 مختلف مشاغل و رشته در ايحرفه توانایي فاقد امّا مدرک صاحب هايکردهتحصيل •

  برزن و کوي ميان در و موسسات اداري، هايسازمان در جاري بررسي قابل و نقد قابل روابط •

 ... و طالق يهابچه طالق، ازدیاد خانوادگي، هايناهنجاري •
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 ... و یافتهسازمان جنایت و جرم اعتياد، سن کاهش •

 

 بر مبتني امور گرياصالح براي را ايویژه هايموقعيت و ایمداده دست از را زیادي هايسال

 .وجهي چند زدگيغرب هايشائبه از پيراسته و دیني خاستگاه

 

 در را ما توانستمي مناسبات و موضوعات از یک هر« فرهنگي و تاریخي تحول سير» مطالعة

 تدوین» بر فشاري پاي چنانچه. دهد یاري کردها باید چه و شدهطي عطف نقاط موضوع، شناسایي

 از را ما توانستمي« ميدان کاربردي هايپژوهش و دیني بنيادین تحقيقات بر مبتني استراتژي

 .دارد نگه امان در جدي نقد قابل حداقل و« وارداتي هاياستراتژي»  دام در غلتيدن

 

 آنهم را ،«سازي اتومبيل صنعت به رویکرد استراتژي» سالمت و صحت در تواننمي آیا مثال؛ براي

 شناخت؟ بازبيني و تردید مورد آن، دهشتناک پيامدهاي شدن آشکار از پس

 

 اخالق به مبتال و سکوالر روشنفکري خاستگاه و جریان نقد متأسفانه، و بسيارند قبيل این از مباحثي

 در نهانش و آشکار حضور و جریان این پيامدهاي که حالي در. نشد تلقي جدي گاههيچ ليبراليستي

 .است شده آشکار مردم جمعي و فردي مناسبات ميان

 

 آن والیي فرهنگ و وحياني تفکر که تاریخي. است دیني تاریخي آینده، تاریخ که برد یاد از نباید

 .سازدمي تحوالت همة دارميدان را مقدس موعود و دهدمي خاتمه بشر دراز انتظار به

 

 تفکر که تاریخي آمده؛ سر به غربي، خودبنياد تاریخ» که کرد غفلت موضوع این از نباید

 تکنولوژیک و مدرن زندگي پيامدهاي و ساخت چيره بشر بر را ليبراليستي فرهنگ و اومانيستي

« تبرّي» ضمن ضرورتاً  ما و. ساخت آنان حيات آنات و ساعات همة قرین را بحران اشروشنفکرانه

 را خود توانيممي« فردا تاریخ» قطب و مبين امام دربارة« تولّي» اعالم و« دیروز تاریخ» از جستن

 . بشناسيم منتظران کسوت و لباس شایستة

----------------------------------------------
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  امروز سينماي در آخرالزمان:عنوان

  

 نسبت را مسيحيان که بود ترفندهایي همان از دیگر یکي هم اوّليه مسيح آن ذریة از حفاظت ادعاي

 ميان از واقع در) جدید مسيح ظهور براي  ار آنها تا ساخته اعتقادبي( ع) مسيح عيسي حضرت به

 .نماید آماده( یهودیان

 

 

 

 از گفت توانمي. آیدمي شمار به سينما عالم در قدیمي موضوعات از آخرالزمان یا آپوکاليپس

 کامرون ویليام)« آینده چيزهاي» و 1827 سال در( النگ فریتز)« متروپليس»:مانند هایيفيلم

 ...و« استقالل روز» و« دنياها جنگ» تا تهگرف 1836 سال در( منزیس

 

 

 

 هايصهيونيست توسط اساساً که هاليوودي آید،مي بيرون هاليوود دل از اغلب که هایيفيلم

 هايدیدگاه از را آخرالزمان همواره آثار، این محتواي که نيست جهتبي پس. پاگرفت دارسرمایه

 ضدّ  نيروهاي تالش» ،«روزها پایان» انتظار. است گذارده نمایش به یهودي و مسيحي صهيونيسم

 مسيح ظهور ،(آمده جدید عهد در« یوحنا مکاشفات» در برآنچه بنا)« زمين بر غلبه براي مسيح

 انواع با و مختلف انحاء به که است موضوعاتي جمله از« آرماگدون» نبرد وقوع باالخره و موعود

 ،«ايحادثه» ،«هراس» ،«تخيلي -علمي»:قبيل از درام هايقالب اقسام در امروزي، بيان و زبان

 امّا. رودمي و رفته سينماها پردة بر« کودکانه» هايفيلم و« کمدي» حتّي و« پليسي» ،«ملودرام»

 و دانست نظيربي سينما، تاریخ در را آن بتوان شاید که افتاد اتفاقي 2116 سال در ميان، این در

 تاليف« براون دن» وسيلة به آن از پيش سال 3 که کتابي سبراسا)« داوینچي رمز» فيلم ساخت آن

 عوامل جمله از گوناگون نيروهاي مختلف هايتالش بار نخستين براي که بود( یافت انتشار و

نگه زنده براي را امروز جهان در سينما خصوص به و متمادي قرون طول در هنري و فرهنگي
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 .دادمي قرار عموم دیدگان رابرب در ها،صهيونيست موعود مسيح آرمان داشتن

 

 قرار تأکيد مورد جهاني آورسرسام تبليغات در آنچه برخالف)« داوینچي رمز» اصلي موضوع

 واتيکاني فرقة به راجع اساساً !( شد دنبال هم وطني منتقدان و نویسندگان بعضي جانب از و گرفت

 غرب مختلف ي هارسانه در« دي اپوس» فرقة انحرافي سوژة طرح. آمدنمي نظر به« دي اپوس»

 هايرسانه صاحبان از برخي هراس شاید و بود فيلم اصلي محتواي بر گذاردن سرپوش براي بيشتر

 هنوز بودند معتقد( اثر خود اصلي هايشخصيت برخي همچون که) رازي افشاي به نسبت فوق

 نام به شد عرفيم یهودي سرّي انجمن یک حافظش که رازي!! است نرسيده آن شدن آشکار زمان

 ميالدي دوم هزارة اوایل در شده ادعا که( امروز صهيونيسم فکري هايریشه)« صهيون خانقاه»

 هايجنگ طي و( بوده مسيحي که« بویلون دو فروي گاد» نام به) فرانسه پادشاهان از یکي توسط

 . نماید حفظ را او خانواده در باقيمانده مهم راز تا آمده وجود به شد،« اورشليم» فاتح هم صليبي

 

 

 این به شد،مي شروع ،«صهيون خانقاه اخوت انجمن» راز از هایيگوشه شدن باز با و اینجا از قصه

 :که ترتيب

 نشانه آمریکایي متخصص)« لنگدن رابرت پرفسور یعني فيلم اصلي هايشخصيت اینکه از بعد

 ایفاي با پاریس پليس گشایي رمز متخصص)« وو ني سوفي» و( هنکس تام بازي با مذهبي شناسي

 ضمناً  که صهيون خانقاه رهبران از) پاریس لوور موزة مسئول که شوندمي متوجه( تاتو ادري نقش

 اشنوه اختيار در را آن داشته قصد که مهمي راز افشاي دليل به( بوده هم سوفي بزرگ پدر

گوشه شودمي باعث گام به گام که هایينشيب و فراز و هادرگيري طي رسيده، قتل به بگذارد،

 لي سر» نام به لنگدن پرفسور دوستان از یکي ویالي به گردد، معلوم آنها بر شده یاد راز از هایي

 تحقيقات و گرفته شواليه لقب ملکه سوي از که انگليس سلطنتي کالج برجستة شناس تاریخ)« تيبينگ

 مخفي انجمن» اسرار سوفي، براي« لي سر». برندمي پناه( دارد مهم راز همان دربارة مفصلي

 کندمي ادعا داوینچي، لئوناردو« آخر شام» تابلوي بر تکيه با او. کندمي برمال را« صهيون خانقاه

 شيء یک واقعاً بوده، عيسویان فحص و بحث محل متمادي ساليان که« مقدس جام» از مقصود که

 تاریخي، روایات تمامي برخالف که تاس مجدليه مریم نام به زن یک هم آن و فرد یک بلکه نبوده
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 اورشليم از او جهت همين از. آوردمي وجود به نسلي او از و شده مسيح عيسي حضرت همسر

 باني و باعث خود که یهودیاني!  الخالق جل!!)شد محافظت یهودیان توسط فرانسه در و گریخت

 او نسل بعد، هاقرن!!( یندنمامي مراقبت او ذریة از حاال بودند، شده مسيح عيسي شدن مصلوب

 از یکي که آميختند در فرانسه پادشاهان از ايسلسله با مسيح عيسي فرزندان همان یعني

 خانقاه مخفي انجمن» بنيانگذار و اورشليم فاتح« بویلون دو فروي گاد» همان ، نوادگانشان

 را هایيشواليه ، است مجدليه مریم راز افشاگر که اسنادي از حفاظت براي او. است بوده« صهيون

 مسيح فرزندان و راز آن حافظ تاریخ، طول در انجمن یهودیان و گماردمي آنها از نگهباني به

 !!! بماند باقي کليسا تعرض از دور به واقعي مسيحيت تا شدند

 

 ماهيت پوشاندن براي ترفند بزرگترین مسيحيت، راز از محافظت ادعاي« داوینچي رمز» در

زمينه و پشتوانه و آیدنمي نظر به بشر دست ساختة قضيه این البته و بوده قصه حانطرا صهيونيستي

 تحت یهود تصوف و مخفي هايفرقه که دوم هزارة اوایل همان از شاید. دارد کهن و تاریخي اي

 کليساي نابسامان وضعيت از استفاده سوء با و آمدند وجود به« فرانکيسم» و« کاباال» مانند عناویني

 که کردند قصد بردند،مي مسيحيت رهبران اختالفات از معتقد مسيحيان که رنجي و وسطي نقرو

 هايفرقه به مسيحيان جذب براي رو همين از. بخشند پایان یهودیان سالة هزار انزواي به باالخره

 تحریف مسيحيت مخالف و اوّليه مسيحيت پيرو را خود( بودند منش یهودي اصل در که) خود مخفي

 بعداً. کردند جلب خود هايفرقه به را مسيحيان از بسياري بنابراین نمودند، معرفي کليسا شدة

 بن مسيح دهندة بشارت و نبوده اصلي مسيح واقع در مریم بن عيسي حضرت اساساً که شدند مدعي

 .کندمي ظهور آینده در که بوده داوود

 نسبت را مسيحيان که بود ترفندهایي انهم از دیگر یکي هم اوّليه مسيح آن ذریة از حفاظت ادعاي

 ميان از واقع در) جدید مسيح ظهور براي  را آنها تا ساخته اعتقادبي( ع) مسيح عيسي حضرت به

 .نماید آماده( یهودیان

 

 

 ابتدا در هم( نوزدهم قرن اواخر در صهيونيسم تفکر بنيانگذار) هرتزل تئودور حتي آنکه جالب نکتة

 . کردمي معرفي واقعي مسيحيت پيرو را خود و کردمي عوتد مسيحيت به را مردم
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 ایدئولوژي معمول برخالف بار این« داوینچي رمز» فيلم سازندگان و( براون دن) داستان نویسندة

 که آنچه برخالف و کرده بيان را خود عقاید واضح، و شعاري خيلي( عمداً  شاید) هاليوود، پردازان

نرفته سمبل از مملو و نماد پر موسيقي و هاداستان و هاقصه اليالبه هب شود،مي مطرح فيلم خود در

 صهيون، خانقاه پيرو هنرمندان از بسياري تاریخ طول در که شودمي مطرح فيلم و کتاب در. )اند

 یعني اند،بوده مسيح فرزندان و« مقدّس جام» همان یعني مجدليه مریم راز افشاگر حال عين در

مي برده نام صریحاً  ذیل آثار و افراد اسامي از و اندکرده تبليغ را صهيون ژيایدئولو واقع در

 و نيوتن ایزاک و بوتيچلي و هوگو ویکتور تا بوده خانقاه اربابان از که داوینچي لئوناردو: شود

 و سيندرال مثل معروفش هايقصه و دیزني والت حتّي... و« سحرآميز فلوت» سمفوني و بتهوون

... و« پاتر هري» و« دریایي پري» و« شاه شير» مثل هایيکارتون و... و خفته زیباي و برفي سفيد

 آنها به شخصاً البته. اندبوده جام راز همان و گمشده نسل و فرزندان یا بانو دنبال به همگي که چرا

 پخش تلویزیون از هاسال که« مزرعه در دختري حنا،» و« عسل زنبور هاچ» همچون هایيکارتون

 !!( کنممي اضافه هم را شدمي

 

 ستارة همان یا) صهيونيسم مخصوص عالمت خصوصاً و هانشانه به فيلم و کتاب از مختلفي نقاط در

 و مستقيم هايهرم و هامثلث بر گوناگون، هايفصل در بارها. شودمي اشاره واضح طور به( داوود

 به متعددي تصاویر در را آن و شودمي أکيدت سازد،مي را صهيونيسم عالمت که ترکيبشان و وارونه

 سر» طوالني مونولوگ و فيلم هايشخصيت مابين توضيحي هايدیالوگ در. آورندمي در نمایش

 زن تقدس نشانة صهيونيسم، عالمت لنگدن، پرفسور دیگر توصيفات در بعداً  همچنين و ،«تيبينگ لي

« راسلين» عبادتگاه درِ سر بر حتّي و ودشمي تلقي بشریت قدرت و آنها ارتباط تعادل مرد، و

 مکان هم، فيلم اواخر در و شودمي حاصل سوفي بزرگ پدر رمزهاي و راز از که آدرسي انتهاي)

 عالمت همان ،(شودمي معرفي مجدليه مریم و مسيح عيسي نسل هواداران و صهيون خانقاه اصلي

 . گيردمي قرار دوربين کادر در شفاف طور به صهيونيسم

 

 دیگر روزها این البته و است فعال( یهود تصوف انجمن)« کاباال» عنوان تحت نيز اکنون هم فرقه این

 و هاکمپاني ترینعظيم بر حاکم که دارشسرمایه رؤساي دلبازي و دست به بنا و نبوده مخفي
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 . کندمي فعاليت علني کامالً  هستند، دنيا ايرسانه و تجاري صنعتي، مؤسسات

 

« برگ فيليپ» نام با اینک که« گروبرگر فيوال» نام به فرقه این سالة 75 رهبر بدانيد است جالب

 کمک به است، هاليوود پردة پشت قدرتمندان از ميل دیلي روزنامة نوشتة به و شودمي شناخته

 معروف هايهنرپيشه از بسياري و نموده تأسيس را« کاباال آموزش مرکز» آشکار طور به و همسرش

 ،«کيتن دیان» ،«استرایسند باربرا» ،«تيلور اليزابت» ،«مدونا»: جمله از کرده، جلب خود به را

« بکام دیوید» هافوتباليست از حتّي و« جاگر ميک» ،«رایدر وینونا» ،«اسپيرز بریتني» ،«مور دمي»

 .است درآورده مزبور فرقة عضویت به را زنش و

 

 رمزهاي و راز عنوان به« داوینچي رمز» در که يواقعيات طرح علّت دربارة تواننمي قطع طور

 فيلم، خود در که همانطور دارند، اعتقاد برخي. کرد نظر اظهار شود،مي بيان صهيونيسم کهن

 جدید، هزارة در نهادن گام با که کندمي تأکيد مستندات، و مدارک براساس« تيبينگ» پرفسور

 مسيح ظهور هايزمينه توانمي وسيله بدین که اچر رسيده، فرا هم صهيون خانقاه راز افشاي زمان

صهيونيست و هااونجليست هايبيني پيش طبق که) آورد فراهم را آرماگدون وقوع و داوود بن

 ،(افتدمي اتفاق نخستش دهة یک طي خصوصاً  و سوم هزارة اوایل همين در یهودي، و مسيحي هاي

 توسط« مقدّس جام» راز افشاي براي و دليل همين به هم« داوینچي رمز» فيلم و کتاب بنابراین

 را یهودي مسيح هواداران تا شدند ارائه( کاباال فرقة یا) صهيون خانقاه به وابسته سينمایي محافل

 براي هاصهيونيست تالش و هزاره تغيير دليل همين به که باورند این بر نيز برخي. سازند آگاه

برج حادثة ،2111 سپتامبر 11 در که بود موعود يحمس ظهور و« آرماگدون» شرایط آوردن فراهم

 حاکمان ارتش و سپاه کشي لشکر شاهد تا پيوست وقوع به نيویورک در جهاني تجارت دوقلوي هاي

 رخداد اصلي مکان و خاورميانه به( اونجليست کاران محافظه نئو) آمریکا صهيونيست

 .باشيم« آرماگدون»

 

« داوینچي رمز» از بعد و قبل زماني دورة دو به را سينما اليپسيآپوک هايفيلم توانمي رو همين از

 راز» داشتن نگه مهر به سر و کاري پنهان دوران فوق، اثر آمدن ميدان به از قبل دوران. کرد تقسيم

 رو از شمشيرها دیگر« داوینچي رمز» نمایش از پس امروز و بود« مقدّس جام» و« صهيون خانقاه
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 . کندمي بازي رو کامالً اصطالح به شمند دیگر. است شده بسته

 

 :دریافت توانمي حاال

 هاستیهودي مخفي خانقاه همان و« صهيون» نامهم ،«ماتریکس» فيلم آزادیبخش شهر مثالً چرا که

  شود؟مي ناميده( صهيون انگليسي تلفظ) زایان و

 

 

 صرف آور سرسام هايهزینه «پاتر هري» نام به ايتازه چندان نه داستان براي چنيناین چرا که

 قتل را یهودیان که« تيتوس» ماجراي فقط روم، خونخوار امپراتوران همه آن از چرا که شود؟مي

  شود؟مي برگردانده فيلم به کرد عام

 

 نمودي هاليوودي هايفيلم اغلب در که جنسي مناسک نمایش قضایاي که شد متوجه توانمي حاال

 و تفکر چه از جنسي عرفان غریب و عجيب هايکالت آن اصالً  و شودمي ناشي کجا از دارد فریبنده

 آب کجا از زنان حقوق از فمينيستي و افراطي هايهواداري برخي یا و شوندمي تغذیه ايمشربه

 .خوردمي

 

 پرده پشت از را شانفرهنگي مأموران هم هاصهيونيست حاال اند،شده بسته رو از شمشيرها آري،

تازه هايطرح و برنامه پس، این از و اندبوده ايسوخته مأموران اینها هم شاید. اندختهاندا بيرون

 .است گرفته قرار دستور در اي

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  بهائيت و اسرائيل:عنوان

  

 وسيلة و( ع)زمان امام« باب» را خود که« باب محمد علي» طتوس. ق 1261 سال از بهائيت مسلک
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 که گفت و کرد« مهدویت» دعوي سپس او. آمد وجود به کرد، معرفي حضرت آن با مردم تماس

 1266 سال در وي. آورد خواهد اي تازه دین و کرد خواهد قيام پيامبري هابابي ميان از درآینده

 .شد تيرباران اميرکبير، و شاه ناصرالدین دستور به

 ميان اختالفاتي ترتيب، بدین و شدند وي جانشيني مدعي برادر دو پيروانش بين از آن، از بعد 

 .افتاد فرقه این پيروان

 

« بهاءاهلل» دوم برادر پيرو دیگر اي عده و ،(هابابي)« ازل صبح» به مشهور اول، برادر پيرو گروهي

 را آنها همه عراق در عثماني دولت. رسيدند هالکت به زیادي عده آنها نزاع در و شدند( هابهائي)

 بدین و یافت ادامه برادر دو نزاع هم آنجا در اما. کرد تبعيد صغير آسياي در آدرنه به بغداد از

 قبرس به را ازل صبح و اشغالي فلسطين در« عکا» به را طرفدارانش و بهاءاهلل عثماني دولت جهت،

 او پيرو  ـ ایران بابيان ویژه به ـ بابيان بيشتر که شد باعث عکا در بهاءاهلل فعاليت. کرد تبعيد

 .شوند

 

 با داشت، همخواني هااسرائيلي رفتاري هايویژگي با بهائيت رفتاري هايویژگي عمده که آنجا از

 اسرائيل خدمت در کامالً فرقه این حيفا، شهر در بهائيت مرکزي تشکيالت و اسرائيل دولت تشکيل

 از هابهائي ميان این در. شد تنظيم هااسرائيلي هايخواسته براساس آنها هايفعاليت و گرفت قرار

 در خصوص به بهائيان فعاليت دیگر، سوي از. بودند برخودرار نيز انگلستان و آمریکا حمایت

 سبب مسائل این مجموعه. داشت پهلوي محمدرضا روحية با زیادي سازگاري زدایي اسالم با ارتباط

 به آنها براي که شاه محمدرضا عصر در خود اهداف تحقّق و موجودیّت حفظ براي بهائيت که شد

 آنها منافع راستاي در کامالً که اسرائيل و ایران روابط گسترش زمينة در بود، طالیي دوران منزلة

 .بپردازند توجهي قابل فعاليت به بود،

 

 مؤسسات و تشکيالت. دارد قرار« افندي باسع» قبر کنار در و حيفا شهر در بهائيت مرکزي تشکيالت

 از یکي در. دارد قرار اعظم العدل بيت نفره نه هيئت نظر زیر جهان از اي نقطه هر در بهائيان

 :است آمده فرقه نشریات
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( بهائي دوستان از جمعي) امور اولياي با بهائيت روابط گسترش و بسط مسرت، و افتخار نهایت با»

 پيشرفت براي را بهائيان صميمانة احساسات آنها. رسانيممي بهائيان اطالع به را اسرائيل دولت

 از»: است گفته جواب در او نموده، ابراز ـ اسرائيل وزیر نخست ـ گوریون بن به مزبور دولت

 1.«اند داشته اسرائيل دولت با اي صميمانه روابط همواره بهائيان اسرائيل، حکومت تاسيس ابتداي

 

 براي را خود قواي همة دستور، طبق رود،مي شمار به صهيونيسم از اي شاخه هک بهائيت فرقة

 مجریان منظور این براي و گرفت کار به ایران در مذهبي و ملي هاياندیشه نابودي نقشة اجراي

 رو این از. کنند تخریب را دیني هايسنت و ملي هايآرمان بلندمدت در تا کرد انتخاب را خود

 روي با نقشه این. برآمدند کشور کليدي و حساس هايپست تسخير درصدد ریجتد به بهائيان،

 وزیران کابينة به بهائيان پاي بار نخستين براي و شد پياده ایران در« منصور حسنعلي» کارآمدن

 بهائي کابينة هرحال، به اما نپوشيد، عمل جامة وي هاينقشه منصور، ترور با گرچه. رسيد ایران

 مدت در هویدا. داشتند حضور بهائي وزیر چهار وي، نخست کابينة در. آمد ارک روي« هویدا»

 سياسي، سطوح همة در را بهائيان نفوذ کميته، رهبري کادر تصميمات کاربستنبه با خود حکومت

 2.داد گسترش کامل حدّ به نظامي و اقتصادي

 

 توانستند که اي گونه به ودند،ب داده قرار هااسرائيلي اختيار در را خود وجود تمام با بهائيان

 رفتار آنها خدمتي خوش برابر در نيز هااسرائيلي و کنند کسب را هااسرائيلي حدّ از بيش اعتماد

 که« فر رامش فریدون» نام به بهائيان از یکي از نقل به اسناد، از یکي در. داشتند اي ویژه

 :است آمده بهائيان با هاياسرائيل برخورد نحوة دربارة داشته، اسرائيل به مسافرتي

 

 را( بهائيان) احيا خود، فرودگاه در که است بينخوش بهائيان به نسبت قدرآن اسرائيل دولت... 

 هستند، بهائي اینها داردمي اظهار پليس به کاروان رئيس وقتي که طوري به. کند نمي بازرسي

 به کنندمي بازرسي را ـ هاليميک حتي  ـ مسافرین بقية ولي. کنند نمي باز را چمدان یک حتي

 اینجا که را  ما و کنيدنمي بازرسي را بهائيان چرا که بود کرده اعتراض کليمي یک که طوري

 3!دهيدمي قرار بازرسي مورد است، مانموطن

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 اجراي در مهمي نقش محمدرضاشاه دوران در صهيونيست، و فراماسون عناصر کنار در بهائيان

 تالش اسرائيل، و آمریکا بيشتر نفوذ به باتوجه دوران این در. داشتند خود هايسياست و نظرات

 رژیم تثبيت در مؤثري نقش آنها زیرا شدمي بهائيت فرقة به بخشيدن رسميت براي فراواني

 عدة و پهلوي خاندان و شاه نزدیکان از بسياري که اي گونه به داشتند، شاه حکومت و سلطنتي

 4.بودند بهایي کشور کليدي و حساس هايپست متولّيان و کارگزاران از زیادي

 

پست بيشتر تصدّي نشانگر که شد تهيه غيرنظامي و نظامي مقامات اسامي از فهرستي 1338 سال در

 و کاريپنهان دليل به البته. بود بهائيان وسيلة به کشور اقتصادي و سياسي امنيتي، اطالعاتي، هاي

 بي و نيامده فهرست این در آنان نام که بودند مهمي هايپست در افراد از بعضي اظهار، عدم

 بعد، هايسال در. است بوده مزبور فهرست برابر چندین هادستگاه در شاغل بهائيان تعداد تردید،

 وزیرنخست هویدا اميرعباس کهطوري به رفت، باال آنان اشتغال سطوح و شاغل بهائيان تعداد

 رضا تربيتي و آموزشي هايبرنامه مدیر و فرح ویژة مشاور« دارجمن امير ليلي» ساله سيزده

 در کشاورزي و برق و آب وزیر« روحاني» علوم، وزیر و بهداري وزیر« شاهقلي عباس» پهلوي،

 مدیر و بودجه و برنامه سازمان گردانندة واقع در و عالي مشاور« راسخ شاپور» هویدا، دولت

 از تن هاده و دیگر شغل 23 و شاه مخصوص پزشک« ایادي معبدالکری» ایران، در بهائيت تشکيالت

 5.بودند بهائيت فرقة اعضاي از رژیم، سران

 

 بودن، غيرسياسي ادعاي رغم به حساس، مقاطع در و پهلوي سلطنت دوران تمام در بهائيت

 سفيد انقالب تأیيد. کرد تالش آن موقعيت تثبيت جهت در و رژیم موردنظر هايسياست با هماهنگ

 و اسرائيل، وسيلة به او سلطنت و شاه از بزرگ هايدولت حمایت جلب ساواک، با همکاري شاه،

 دربارة بهائيت مبلغان از یکي. بود مزبور فرقة سياسي مواضع از قسمتي رستاخيز، حزب در عضویت

 :بود گفته پهلوي خاندان و شاه بر بهائيت متقابل تأثير

 

 اصول روي کدامشان هيچ گيرد،مي صورت شاهنشاه ضرتح اعلي دست به اکنون که کارهایي»

 در پهلوي اشرف با ایشان حتي و دارد آشنایي بهائي دستورهاي تمام به شاه زیرا نيست اسالم دین

 چه. است بهائي گویندمي... مردم حاال... اند خوانده درس... بهائيان مدرسه در کودکي دوران
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 6«!... بکنند توانندمي کاري

 

 سرهنگ» نام به نظامي افراد از یکي که داد قرار حمایت مورد را بهائيان قدرآن پهلوي امحمدرض

 دربارة شاه، خواندن بهائي ضمن ،1347 تيرماه هجده مورخ شيراز، بهائيان جلسة در« اقدسيه

 :داشت اظهار مسلمان افراد با خود برخورد نحوة

 

 افسران و داران درجه و سربازان بودم، ارتش در که زماني من. است بهائي دیانت بر ما افتخار... 

 شالق دستور کرد،مي شکایت دیگري از مسلمان فرد یک اگر ولي. گذاشتممي احترام را بهائي

 پولدار همه بهائيان ما. باشندمي بهائي آریامهر شاهنشاه که داریم اطالع ما... دادممي را زدنش

 7.کرد خواهيم بيشتري ترقّي و هستيم

 

مي تبليغ به مسلمانان عليه کرده، جانبداري اسرائيل از همواره اسرائيل، و اعراب جنگ در ئيانبها

 ارتباط، همين در. پرداختندمي پول آوري جمع به اسرائيل ارتش به کمک براي حتي و پرداختند

 :است آمده 1346 سال در اسرائيل و اعراب روزة شش جنگ از پس اسناد از یکي در

 

 دارند تصميم و گردید آوري جمع ایران بهائيان وسيلة به تومان ميليون 121 حدود در مبلغي... 

 این ارسال از آنها اصلي منظور ولي نمایند، ارسال حيفا در العدل بيت به ظاهر در را مبلغ این

 ،«ثابت حبيب» وسيله به پول این از اي مالحظه قابل مقدار. باشدمي اسرائيل ارتش به کمک مبلغ،

 9...است شده پرداخت و هدتع

 

 از خرسندي ابراز از پس کميسيون گويسخن مزبور، فرقة هايکميسيون از یکي در 1347 سال در

 :گفت اعراب با هايجنگ در اسرائيل پيروزي

 

 داریم جاسوس یک هاخانهوزارت تمام و ایران ادارة هر در که است این بهائيان ما ترقي و پيشرفت

 در هایيگزارش. رسيدمي شاهنشاه عرض به دول وسيلة به شده، تهيه هايطرح ،بار یک اي هفته و

 روز هر ایران بهائيان کادر کار، پيمان در مثالً . رسدمي بهایي روحاني محافل به هاطرح آن زمينة
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 محفل به دهند،مي آموزش را چتربازان چگونه اینکه و ایران ارتش زمينة در را خود گزارش

 8.نمایندمي تسليم يانبهائ روحاني

 

 برداريبهره منظور به و پهلوي رژیم ارکان در بهائيت گسترده نفوذ از اطمينان از پس اسرائيل

 به را بهائيت ایران، ویژه به و جهان کشورهاي در آنها، از بيشتر اقتصادي و اطالعاتي سياسي،

 چنين باره این در ساواک اسناد از یکي در. شناخت رسميت به مذهب یک عنوان به آشکار صورت

 :است آمده

 

. است شناخته رسميت به 1874 سال در رسمي مذهب یک عنوان به را هابهائي مذهب اسرائيل»

 سایر در الذکر فوق اقليت از کوشدمي مزبور افراد از تحبيب برنامة اجراي با اسرائيل دولت

 11«.بنماید اقتصادي و عاتياطال ـ سياسي برداري بهره ـ ایران ویژه به ـ جهان کشورهاي

 

 امور وزارت به را بهائيان به مربوط هايگزارش هرازچندگاهي آویو تل در ایران نمایندگي

 تعداد و انتخابات چگونگي به مرتضایي مرتضي ها،گزارش این از یکي در. داشتمي ارسال خارجه

 :دارد اشاره جهان بهائيان

 

 حيفا شهر در( 1357) ماه اردیبهشت نهم شنبه، روز بهائيت نپيروا الملليبين کنوانسيون چهارمين»

 از منتخب نمایندگان از نفر یکصد و هزار بر بالغ جمعيتي مناسبت همين به. یافت خواهد گشایش

 به نسبت تا اند کرده مسافرت شهر این به جهان سراسر در پراکنده بهائي محافل هزار هشتاد طرف

 را فرقه این مذهبي و... اداري، امور آینده سال پنج طي در که نفري نه مدیره هيئت یک انتخاب

 حضور( نخجواني و اعظم فتح) ایران تبعه بهائيان از نفر دو( ... کنند اقدام( )نمود) خواهد تعقيب

 11«.اند مقيم دائم طور به حيفا در که دارند

 

 کليدي هايپست در آنها دادن نفوذ و بهائيت ضاله فرقه از جانبه همه حمایت با اسرائيل بنابراین،

 و خود اهداف و اغراض جهت درـ  ارتش و دولت دربار، در ویژه به ـ شاه رژیم حاکمة هيئت

 ابزار، یک عنوان به ـ فلسطين و ایران مردم به ویژه به ـ مسلمين و اسالم فرهنگ به زدن ضربه
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 عوامل از یکي گفت توانمي قع،وا در. آوردمي عمل به مختلف هايجنبه در را برداري بهره نهایت

 ایفا زمينه این در را مهمي نقش که بودند بهائيان اسرائيل، و ایران روابط گسترش و بسط در مؤثر

 .کردند

 

 

 :هانوشتپي
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 بانک تأسيس با پيش هامدت از هاصهيونيست که که ساخت فاش گزارشي طي« تایم» مجله اخيراً

 پيشبرد براي آمریکا سينماي کارگردانان و سازانفيلم مالي تغذیه به اقدام هاليوود در مرکزي

 .اندکرده خود اهداف

 کار این از هاليوود اصلي صاحبان و داران سرمایه هدف که کندمي مطرح را سؤال این «تایم»

 چيست؟

 

 

 

 از عبور و جدید هزاره آغاز با ها،صهيونيست اعتقاد بر بنا که است آمده منتشره اسناد و کتب در

 حمسي ظهور هايزمينه آوردن فراهم براي اقدام زمان ،(سطل) حمل برج به( ماهي) حوت برج

 و« آرمگدون» به جهان که باورند براین آنان دیگر عبارت به. است آمده فراهم موعودشان

 فرا عمل نوبت حاال و شده نزدیک بسيار صهيونست یهودیان و مسيحيان نظر مورد آخرالزمان

 .است رسيده

 

 ،«آرمگدون» نام به موعودشان روز براي را خویش عمل که است دیرزماني ها،صهيونيست اگرچه

 .اندکرده شروع

 

 در و کندمي ظهور دوباره( ع)مسيح که باورند براین( صهيونيست مسيحيان) هااونجليست

 هزار تا دائمي صلح ویراني، این از بعد و افتاد خواهد اتفاق( آرمگدون) بزرگي جنگ آخرالزمان

 .شد خواهد قرار بر قيامت تا یعني سال

 

 رؤساي از یکي« ریگان». هستند آرمگدون به معتقد آمریکایيان از درصد چهل آمار، براساس

 : است گفته آرمگدون نبرد دربارة آمریکا پيشين جمهور

 

 در وسيله بدان تا سازم فراهم را آرمگدون نبرد زمينة تا کند عنایت من به خداوند که دارم آرزو

 دوبارة زگشتبا باعث و بگذارم اجرا صورت به را الهي خواست و مشيت و کنم شرکت نبرد این
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 .بشوم( ع)مسيح

 

 : گفت نشد، انتخاب جمهوري ریاست براي دوم بار براي پدرش که وقتي پسر، بوش

 از صهيونيست مسيحي ميليون هفتاد که بود این دليل ترینمهم. گرفتم پند پدرم اشتباهات از من

 .نکردند حمایت پدرم

 

 .هستند معتقد هاي«تاوانجليس» از همسرش و بوش دبليو جرج که شودمي یادآور

 

 شيطان و است خير نهایي پيروز شد، آغاز وشرّ خير نبرد اینکه از پس دارند اعتقاد هااونجيليست

 اونجيليست که کنندمي پيدا نجات کساني تنها جنگ این در. شودمي کشيده اسارت به مسيح توسط

 به اما کجاست، شودمي یاد آرمگدون به آن از که جنگي که نيست مشخص دقيق طور به. باشند

 فرات از کرد، خواهند حرکت عراق از مسيح دشمنان از نفر هاميليون صهيونيست، مسيحيان گفتة

 را آنها راه مسيح، به مؤمن نيروهاي راه ميان در. رفت خواهند قدس سمت به و گذشت خواهند

مي هم آرمگدون جنگ تفسير در. گيردمي در جنگ و رسندمي هم به آرمگدون در و کنندمي سدّ

. کنندمي حرکت عراق از شرّ سپاه عنوان به... و ليبيایي سوداني، قفقازي، ایراني، سپاه که گویند

« شرارت محور» را ایران مانند کشورهایي اش، دسته و دار و بوش هاستسال که کنيد توجه)

مي روي 2117 تا 2111 سال بين بایستي جنگ این اونجليست، مفسران نظر طبق!( اندخوانده

 !!است داده

 

 پيمان به چرا که پرسيد وي از خبرنگاري بوش، جمهوري ریاست اول دور هايمصاحبه از یکي در

 خبرنگاران حيرت کمال در بوش و است؟ نپيوسته( ايگلخانه آفات از زمين حفظ پيمان) کيوتو

 :داد پاسخ

 

 نخواهيم زحمت به را خود سال چند این خاطر به شود،مي برچيده زمين کره 2117 سال تا

 !انداخت
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 خراب را آنجا تا برده حمله مسجداالقصي به بار صد از بيش( اوانجيليست) صهيونيست مسيحيان

 معبد یا سليمان هيکل برروي یهود، زعم به شناسيممي االقصي مسجد به ما آنچه که چرا. کنند

 بنابراین. است( ع)مسيح حضرت لحکومةدارا که زیرا شود بازسازي بایستي و دارد قرار سليمان

 .شود بازسازي آنهاست، زیر در که سليمان معبد و گردیده تخریب باید االقصي مسجد

 

. شود ویران مسجد زلزله اولين با تا اندکرده حفر هایيتونل مسجداالقصي زیر در هاصهيونيست

 قابل. شود قرباني موي سرخ ايگوساله باید سليمان معبد ساخت مراسم در که دارند اعتقاد آنها

 ساخت پروژه اجراي مسئوليت که اورشليم در واقع« معبد» مؤسسة به پيش سال چند اینکه ذکر

 دنيا به اسرائيل در نظر مورد گوسالة باالخره که شد داده اطالع دارد، عهده بر را سليمان معبد

 !است آمده

 

 : یدگومي بوستن دانشگاه تاریخ استاد ،«لندز ریچارد»

 توانيممي ما. کشندمي را آن انتظار مردم که است چيزي همان درست گوساله این آمدن دنيا به

 پس شوندمي جهاد آمادة مسلمين شود قرباني گوساله این اگر. اندازیم راه به را آخرالزمان جنگ

 االقصي مسجد انفجار ي ماشه گوساله، این شدن پيدا حتم طور به. بيندیشيم جنگ به است بهتر

 .است

 

 از 2111 سپتامبر 11 حادثة که باورند براین مذهبي و سياسي کارشناسان و گرانتحليل از بسياري

 لشکرکشي خاورميانه به راحتي به بتواند آمریکا که جهت آن از آمد، وجودبه هاصهيونيست سوي

 .آورد فراهم را« آرمگدون» وقوع هايزمينه کرده،

 

 نبرد براي را خود واقع در که آمریکا و اسرائيل ميالدي 2117 سال و کریسمس رسيدن فرا با

 چنين براي هاسال آنها. گردیدند مواجه عظيم شکستي با بودند، کرده آماده باطل و حق پایاني

 در را خود ميالدي 2115 سال از آمریکا ولي بودند نموده ریزي برنامه و کرده تالش ايهنگامه

 در شکست به اسرائيل ميالدي 2116 سال در هم بعد سالیک و یافت خورده شکست عراق باتالق

 در شکست. کردندنمي بيني پيش را آن هرگز که بود بزرگي کابوس همان این و کرد اعتراف لبنان
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 ...دوران پایان سال بود؛ ميالدي 2117 سال

 

 سوم دو شدن کشته آخرالزمان، در« داوودي مملکت» برپایي براي صهيونيست مسيحيان واقع در

 بازگشت راه تنها دانسته، االجرا واجب و الزم را مسلمان ميليون??? کشتن و دنيا یهودیان جمعيت

 مسلمانان از تعداد این شدن کشته را، سليمان معبد در ساله هزار یک حکومت آغاز براي( ع)مسيح

« واید آندره» کشيش نظير مسيحي و یهودي مذهبي مبشّران و مبلّغان. دانندمي یهودیان و

 ،یافته مأموریت عراق در مسيحيت و غرب فرهنگ ترویج براي اکنونهم که االصلهندي انگليسي

 تبليغ به را صهيونيست مسيحيان تمامي کرده، اعالم آرمگدون نبرد براي ايمقدمه را عراق جنگ

 عراق کشور در نظامي ناتو کنار در فرهنگي ناتو سرآغاز این و است خوانده فرا نبرد، آن براي

 در جنگ هاياتاق اندازيراه با صهيونيستي، مسيحيت و یهودیت. نمایدمي رخ رسماً که است

 هايجنگ در را لبنان به حمله نظریه، این تحقق براي غرب، و آمریکا هايحمایت و اسرائيل

 .کردند آغاز گذشته سال تابستان روزة??

 

 صهيونيست مسيحت و اسرائيل نامشروع رژیم که ندمعتقد اسالمي و سياسي کارشناسان از برخي

 ایران سوریه، لبنان، در را« مقدس هايجنگ» نام با جنگ هشت خود، هايآرمان تحقق براي

 تابستان روزه?? جنگ در که گویندمي آنها اما. اندکرده بيني پيش روسيه و( بابل) عراق ،(پارس)

 دراین باپيروزي و کشيد شده یاد بينيپيش بر يبطالن خطّ لبنان اهلل حزب مقاومت ،2116 سال

 .ریخت هم به را جهان سياسي جغرافياي معادالت تمامي نابرابر نبرد

 

 و سوم هزارة شروع از قبل واقع در. گردید آغاز نيز فرهنگي هجوم نظامي، هجوم با زمانهم اما

 منظور به(Act one)« اوّل پردة مؤسسة نام به سازيفيلم کمپاني یک ميالدي، 1888 سال در

 .شد تأسيس سينما و نویسينامهفيلم زمينه در صهيونيست مسيحي هنرجویان تحصيل

 

 نخبگان دربارة کتابي روي حاضر حال در و است« پستواشنگتن» نویسندگان از که« راسين هانا»

 فرقه این به هاليوود جدید رویکرد دربارة ايمقاله کند،مي کار( صهيونيست مسيحيان)اونجليست

 فوق مقالة در او. است نوشته فيلمسازي و سينما به صهيونيست هايمسيحي گرایش دیگر طرف از و
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 و حاکم سياسي ساختارهاي در پيشتر دیرزماني از صهيونيستي مسيحيت اگرچه که است باور براین

متفاوت ايهرابط بعد، به 2111 سال از اما داشته، پرقدرت حضوري آمریکا جامعه گرايسنت بافت

 هاينسل مقاله این در دارد سعي راسين. گرفت شکل هاليوود و هااونجليست ميان تأثيرگذارتر و تر

 سازانفيلم دوم نسل که است باور براین او. کند معرفي هاليوود در را اونجليسم به معتقدان مختلف

 فرصت سفيد کاخ در يآمریکای کاراننومحافظه ظهور و سپتامبر 11 از پس هاليوود اونجليست

 .یافتند اندام عرض

 

 زبان فراگيرترین و ترینجذاب ترین،قوي با بتواند اونجليست مسيحيت که است این آنها هدف

 حال در کاراننومحافظه افراطي رویکردهاي با انجيلي کليساي. بگوید سخن جهانيان با کنوني

 .است مذهبي تهاجمات از جدیدي موج به زدندامن

 

 کنار در که است« اول پردة» مؤسسه فعاالن جمله از آمریکایي ساله25 کارگردان ،«رومر لداني»

 مؤسسة 1888 سال در نيکوالسي وقتي. دارد هميشگي حضور آن مؤسس« نيکوالسي» نام به فردي

 نتوانست وي روز آن. کرد دعوت مصاحبه یک براي را او CNN شبکه کرد، تأسيس را« اول پرده»

: گویدمي او. کند همراه خود با تلویزیون در حضور براي را مؤسسه مدرسان و عضاا از یک هيچ

 .«بزند لطمه آنها دیگر هايفعاليت به تواندمي کار این که کردندمي فکر آنها»

 اول موج جزء و کردهمي کار هاليوود در قبل از که است مسيحياني به بيشتر« نيکوالسي» اشاره

 تلویزیوني هايسریال نویسنده آستين، ران به توانمي افراد این ملهج از. بودند جریان این

 کارگردانان انجمن سابق رئيس شي، جک همچنين و« غيرممکن مأموریت» و« چارلي فرشتگان»

 هااونجليست نظر مورد مضامين که رفتند هایيفيلم سراغ به استودیوها بتدریج. کرد اشاره آمریکا

 در نيکوالسي گفته به. شدندنمي محسوب مذهبي هم کامالً  هافيلم این راگ حتي داشتند، بر در را

 فيلم کنندهتهيه وینتر، رالف. داد گسترش را هایشفعاليت« اول پرده» مؤسسه که بود دوران همين

 پچ» و« قدرتمند بروس» فيلم کننده تهيه شادیاک، تام ،«انگيزشگفت چهار» و« ایکس مردان»

 .شدند وگوگفت وارد اونجليستي جدید وارهجشن چند با ،«آدامز

 

 هنرهاي مرکز( صهيونيست مسيحيت سرکردگان از)« رابرتسون پت» دانشگاه 2112 سال در
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 فيلم نمایش سالن دو وانيميشن و فيلم استودیوهاي شامل مرکز این. کرد افتتاح را خود نمایشي

 حقيقتي از بود، نظرسنجي برجسته نمتخصصا و محققان از یکي که« بارنا جرج» بعد سال دو. بود

 تأثير مسيح پيروان روي بر کليسا از بيشتر تواندمي فيلم که رسيد نتيجه این به او: برداشت پرده

رسانه شرکت هايشاخه یا شعبات از یکي عنوان به را« فيلم بارنا» مجموعه دليل همين به و بگذارد

 بسيار فرد و معتقد هاياونجليست از دیگر کيی« آنشوتز فيليپ». کرد تأسيس خود اونجليست اي

 فيلم گروه گذشتهسال نيز او. گردید« کوئست» ارتباطي مؤسسه بنيانگذار که بود ميليونري و متمول

 نگاريوقایع» فيلم ساخت در و شدمي شامل را« مدیا والدن» مجموعه که کرد ایجاد را« آنشوتز»

 .شتدا مشارکت دیزني کمپاني با نيز« نارنيا

 

 مسيحيان یا هااونجليست باورهاي به که آثاري فهرست اخير هايسال در که است حالي در این

 تعداد دوم، هزارة پایان آستانة در که نرفته یادمان. است شده تر طوالني پردازد،مي صهيونيست

 فرارسيدن ايبر هااونجليست اعتقادات از یکي)« روزها پایان» ماجراي به که هایيفيلم از متنابهي

 دروازة» ،«گناه هفتمين» همچون آثاري. رفت سينماها پردة روي به پرداخت،مي( آرمگدون

 ...و« عميق برخورد» ،«ماتریکس» ،«آرمگدون» ،«استقالل روز» ،«روزها پایان» ،«نهم

 

 بانک تأسيس با پيش هامدت از هاصهيونيست که که ساخت فاش گزارشي طي« تایم» مجله اخيراً

 پيشبرد براي آمریکا سينماي کارگردانان و سازانفيلم مالي تغذیه به اقدام هاليوود در کزيمر

 .اندکرده خود اهداف

 

 کار این از هاليوود اصلي صاحبان و داران سرمایه هدف که کندمي مطرح را سؤال این« تایم»

 هاانسان جنس يانم تفاوت و هاپوست رنگ از حرفي دیگر است قرار که دنيایي در آیا چيست؟

 جنگي افتادن راه به معني به سياستي چنين باشد، نداشته وجود برابر حقوق از برخورداري براي

 نيست؟ جهاني و سرد

 

 به که باشد کساني دستان در هاليوود قدرت که است درست این آیا: است نوشته درادامه« تایم»

 به تيشه تنها که کنند بناهایي زیر ایجاد در سعي زندگي، براي درست اندیشه و فرهنگ ترویج جاي
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 از استفاده با که هستند موضوعاتي اینها نژاد؟ ادغام یا نژاد اصالح زند؟مي بشر و جهان ریشة

 که سياستمداراني جوالن براي را فضا شده، مختلف جوامع شدن آشفته موجب تنها سينما صنعت

 .کندمي فراهم کنند،مي البي یکدیگر با پرده پشت

 

 یا شوندمي توليد که هایيفيلم از زیادي تعداد نيز سوم هزارة آغاز از پس و اخير هايسال در

. ترسانندمي دیگر موعودي از را مردم یا و کنندمي تبليغ را هاصهيونيست آخرالزماني باورهاي

 نآرمگدو اصطالح به و خونریزي و کشتار و جنگ تمامي مقابل در خداوند اذن به که موعودي

 ظهورش انتظار در است سال ساليان او شيعيان و پيروان کههمچنان. ایستاد خواهد هاصهيونيست

 .اندکرده ایستادگي و مقاومت

 

 :که بود آمده خبرها در

 جامعه و آمریکا در اسالمي کارشناسان سيا، سازمان متخصصان از متشکل را هيئتي بوش، جرج

 هايزمينه و( عج) زمان امام حضرت دربارة تا کرده مأمور دیگر مذاهب دانشمندان و شناسان

 . نمایند تحقيق ایشان ظهور

 

 به صهيونيسم، سرکردگان براینکه مبني رسيدمي کنار و گوشه از خبرهایي بود، هاسال اگرچه

 ظهور چگونگي تا اندداده اختصاص دالر ميلياردها بر بالغ ايبودجه اسرایيل و آمریکا در خصوص

 خبر بار این اما نمایند، جستجو را آن از جلوگيري هايراه کرده، بررسي را( عج) مهدي حضرت

خيلي خياليخوش تا بست نقش اینترنتي هايسایت و معتبر هايخبرگزاري از بسياري برروي فوق

 با و داده پایان پنداشتند،مي« توطئه توهم» معروف فرضيه همان از ناشي را خبرها اینگونه که ها

 .ایم شده نزدیک بسيار تصميم لحظه به که گرداند شان مواجه دهنده تکان تيواقعي

 

 ما از هریک که کنيم مرور را خود کارنامة بایستي دیگر بار الهي موعود آن ميالد سالگرد در اینک

 انجام کارهایي چه( است شيعه مسلمان هر تکليف که) حضرت ظهور هايزمينه آوردن فراهم براي

 هيچ از رقيب جبهه کردیم، مشاهده را آن از کوچک بخشي چنانچه که حالي در. است داده

 .کندنمي و نکرده فروگذار کوششي
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 چه امروز نسل به( ع)موعود مهدي حضرت شناساندن جهت در مسلمان هنرمندان و نویسندگان اما

 این نه مگر اند؟کرده معرفي جوانان به را هایشانآرمان و اهداف و ایشان اندازه چه تا اند؟کرده

 دربارة راستي به است؟ خویش زمان امام شناساندن و شناخت شيعه، هر وظيفه ترینمهم که است

 راه و رسم و شيوه و( عج)حجت حضرت بشریت، عالم منجي قيام یعني شيعه، موضوع ترینمهم

 و شانای ظهور شرایط دربارة است؟ شده اندیشيده سينمایي آثار چه به حضرت، انتظار درست

 ائمه از بسيار سخنان و روایات داشت، خواهد مقابل در خجسته و مبارک ظهور این که عالماتي

 این به اندازه چه تا ایران سينماي. است شده نقل اسالمي بزرگ هايشخصيت و( س)اطهار

 است؟ داشته نگاه بشریت، آیندة واقعة شورانگيزترین

 

 نيست معلوم ولي آیندمي نظر به حضرت به معتقدان و انمنتظر از ما سازانفيلم از بسياري اگرچه

! هستند حيا به مأخوذ آثارشان، در خویش مذهبي و دیني باورهاي و اعتقادات بيان براي چرا که

 اساسي مانع را دولتي هاينظارت گذاردن خشاش به مته اصطالح به هم آنها از برخي اینکه گو

 هايخم و پيچ در نشدن گرفتار جهت از سازان،فيلم مانه از بعضي و دانندمي مسئله طرح براي

 مقوالت طرح حتي یا و( عج) زمان امام حضرت دربارة هاينامهفيلم خير از شده، که هم مختلف

 قول به که روندمي خود دستي دم هايسوژه همان سراغ به و گذرندمي هایشانفيلم در دیني

 .باشد برانگيز حساسيت کمتر معروف

 

 که« باتالي» نام به« اول پرده» اونجليستي موسسه همان سازانفيلم از یکي که است درحالي این

 سر روز هر دارد عادت او. شود موفق کشيشي امتحان در تازگي به توانسته است ساله یک و چهل

 .است غيرعادي و عجيب کمي همکارانش از خيلي نظر به که است عادتي این. بخواند انجيل کار

 

 جوانان هايگروه آنها اغلب چون است، متعجب هاليوودي هايآدم بسياري از هم باتالي ضعو در

 این جزء آمریکایي هايجوان و هانوجوان از نيمي از بيش کهحالي در شناسندنمي را کليسایي

 آنها که کندمي فکر چون است شاکي هم مسيحي معتقدان و کليساروها از حتي او. هستند هاگروه

 .باشند اونجليسم خدمت در نوشتن یا کردن نقاشي با بتوانند ایدب هم
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 داریم ایمان العادهفوق و بزرگ خدایي به که کنيممي ادعا ما. است مزخرف واقعاً»: گویدمي او 

 ما چرا. کنيم نقاشي صحنه یک یا بنویسيم، مطلب صفحه یک اعتقادمان دربارة توانيمنمي حتي اما

 است این او جدید تصميم« .باشيم داشته ایوانسلر زنانگي هايگویيتک مثل ميفيل نباید هامسيحي

 که بگنجاند جذاب و بعدي سه بانمک، مسيحي هايشخصيت آنقدر اش،نامهفيلم اوليه نسخه در که

 .کند جلب را همه نظر

 

 .گذردمي اونجليسم به معتقد غرب در که آنچه از است اجمالي و ناقص ولو تصویري این

 و. کنيم فکر خود بودن شيعه مسئوليت به دنبالش به و خواند مفصل حدیث مجمل، این از توانمي

 شرایط بایستي. پرداخت( عج)موعود مهدي حضرت قيام به بایستي همه از بيش رسدمي نظر به

 هنر عریض پرده بر و سينما زبان با را بشریت عالم منجي این شخصيت و ظهور هاينشانه و قيام آن

( عج)حجت حضرت با هنوز که دنيا فرهيختگان و خواهانآزادي از بسياري تا شناساند دنيا به هفتم،

 شوند، آگاه بشر تاریخ موعود این مبارک وجود به نسبت ندارند آشنایي ایشان هايآرمان و قيام و

 هايمفيل و آثار راه این در است ممکن. شود تعجيل حضرت آن ظهور در ـ انشااهلل ـ شاید تا

 حضرت ظهور و شخصيتي گستردة ابعاد تواندنمي و نتواند قطعاً که شود ساخته هم ناقصي

 ساختار با البته و باال کميت و زیاد تعداد در شود، ساخته بایستي ولي نماید بيان را( ع)حجت

 .باشد دارا را الملليبين سطح در نمایش و اکران قابليت که جهاني و استاندارد سينمایي

 

 در آن از بعد و منطقه و اسالمي کشورهاي در تواندمي حداقل نخست درجه در آثار گونه این 

 را آثار گونه این خارجي هايجشنواره سالئق و عالئق از استفاده با چرا. شود مطرح ممالک سایر

 امانج به را کار این هنري اصطالح به ساختارهاي با چرا ندهيم؟ قرار جهانيان دیدگان مقابل در

 تمام سرعت با مقابل طرف که اندیشيد فوق مقوالت به بایستي ترجدي که آیدمي نظر به نرسانيم؟

 آنها هايگل تماشاي به دست روي دست( عج)زمانامام پيروي و شيعه مدعيان ما و تازدمي جلو به

!! نيمزمي هم دست برایشان حتي گاهاً  و شودمي خودي دروازة وارد پي در پي که ایمنشسته

 رمز کتاب دیگر بار یک کنيمنمي باور اگر. اندبسته رو از را شمشيرها آنها بار این که باشد یادمان

 ماناعتقادي وجدان به تلنگري که شاید ببينيم، را فيلمش هم بعد و بخوانيم دقت با را داوینچي
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 .بخورد

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  آمریکا ايرسانه هايغول:عنوان

  

 با AOL شرکت. است« وارنر تایم ـ AOL» شرکت جهان ايرسانه غول ترینبزرگ حاضر حال در

 وجود به را ايرسانه غول این 2111 سال در دالر ميليارد 161 مبلغ به وارنر تایم شرکت خرید

 و وارنر تایم ـ AOL, رئيس عنوان به, است غيریهودي که« کيس استف» ترتيب این به. آورد

 تایم ـ AOL اگرچه. شدند انتخاب اجرایي مدیر عنوان به,وارنر تایم یهودي رئيس« جرالدلوین»

سرمایه سفيدپوست یک رهبري تقابل اامّ, شودنمي اداره هایهودي توسط کامل طور به هنوز وارنر

 منجر تدریج به, دیگر سوي از نژادپرست یهودي یک و, سو یک از است پول اشدغدغه تنها که دار

 .شد خواهد AOL درون در هایهودي نفوذ افزایش به

 کمپاني این, آورندمي ما یاد به را دیزني والت ،«سفيدبرفي» همچون هایيفيلم هنوز که حالي در

« بزرگسال افراد ویژة» اصطالح به که هافيلم از عظيمي بخش توليد به«  ایسنر» مدیریت تتح

 .آورده روي, است

 

 رقابت افزایش به منجر تنها نه ارتباطات صنعت نکردن کنترل بر مبني آمریکا دولت سياست تداوم

 چند محصوالت, يارسانه هايغول آوردن وجود به با که شده هایيشرکت ادغام سبب بلکه نشده،

 طي و دهندمي ادامه خود رشد به سرعت با ايرسانه هايغول این. کنندمي توليد دالري ميليارد

 از چه ـ کنيدمي تماشا تلویزیون هرگاه. اندشده برابر سه تقریباً گستردگي لحاظ به 1881 دهة

مي فيلم یک تماشاي به اسينم یا خانه در هرگاه ، ـ ايماهواره و کابلي شبکة از یا محلي شبکة

, خوانيدمي کتابي یا مجله روزنامه، هرگاه, دهيدمي گوش موسيقي یا رادیو به گاه هر نشينيد،

 شده پخش یا تهيه ايرسانه هايکمپاني ابر این از یکي واسطة به محصول آن که باشيد مطمئن

 .است
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 با AOL شرکت. است« وارنر تایم ـ AOL» شرکت جهان ايرسانه غول ترینبزرگ حاضر حال در

 وجود به را ايرسانه غول این 2111 سال در دالر ميليارد 161 مبلغ به وارنر تایم شرکت خرید

 و وارنر تایم ـ AOL, رئيس عنوان به, است غيریهودي که« کيس استف» ترتيب این به. آورد

 تایم ـ AOL اگرچه. دندش انتخاب اجرایي مدیر عنوان به,وارنر تایم یهودي رئيس« جرالدلوین»

سرمایه سفيدپوست یک رهبري تقابل امّا, شودنمي اداره هایهودي توسط کامل طور به هنوز وارنر

 منجر تدریج به, دیگر سوي از نژادپرست یهودي یک و, سو یک از است پول اشدغدغه تنها که دار

 او. افتدنمي خطر به کيس افعمن که جا آن از. شد خواهد AOL درون در هایهودي نفوذ افزایش به

 از پس. ندارد مهم و کليدي هايپست براي لوین توسط هایهودي استخدام به اعتراضي گونههيچ

 .افتاد خواهد هایهودي دست به کامل طور به آئول کنترل, کيس مرگ یا بازنشستگي

 

 در و بود متحده تایاال در اینترنتي دهندة خدمات بزرگترین AOL, شرکت دو این ادغام از پيش

. شودمي استفاده وارنر تایم شرکت یهودي هايبرنامه الین آن پایگاه عنوان به آن از حاضر حال

 ميليارد 13 از بيش ساالنه درآمد با 1887 سال در AOL به واگذاري زمان در وارنر تایم شرکت

 اجرایي مدیر و ئيسر لوین. شدمي محسوب المللبين سطح در ايرسانه بزرگ غول دومين, دالر

 معدود از یکي, «ترنرتد» از 1886 سال در را« سيستمز کستينگ ـ ترنربراد»  شرکت,مذکور شرکت

 شرکت مدیر عنوان به, ليون و کيس از پس ترنر. خرید, رسانه بازار در یهودي غير گذارانسرمایه

 .شد تبدیل AOL-TW در 3 شماره مرد به

 

 فرا را آمریکا هايرسانه مدیران, وحشت بخرد، را CBS کرد شتال 1895 سال در ترنر که زماني

. کند اندازيراه مشترک ميليون 71 از بيش با را CNN موفق خبري شبکة بود توانسته او. گرفت

 و نکرده گيريموضع هایهودي منافع ضدّ بر گاههيچ او اگرچه. بود مصمم و محور خود انساني ترنر

 جمله از CBS هايیهودي امّا, بود گرفته کار به CNN در مهم و اجرایي هايپست در را یهودي چند

 که نشدني اعتماد توپخانة دانستند؛مي ناشدني کنترل فردي را او ،CBS رئيس, «پایه ویليام»

 به ترنر پيشنهادي قيمت شکستن براي CBS مدیران. کند شليک هاآن برضدّ آینده در بود ممکن

 عنوان به 1885 تا 1896 سال از تيچ. دادند را شبکه خرید پيشنهاد یهودي ميلياردر, «تيچ لورنس»

 شرکت بعدي هايتالش. برد بين از را هایهودي غير نفوذ خطر گونه هر CBS اجرایي مدیر و رئيس
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 در این. شد خنثي لوین مدیریت به وارنر تایم توسط بزرگ شبکة یک آوردن چنگ به براي ترنر

 لوین. دارد وتو حق مهم قراردادهاي مورد در و داشته اختيار در را CBS سهم از درصد 21 حدود

 سامر» خود یهودي همکار به دالر ميليارد 9/34 قيمت با 1888 سال در را CBS کامل رضایت با

 سرانجام او. شود تبدیل رسانه حقيقي ارباب به نتوانست گاه هيچ ترنر نتيجه در. فروخت« ردستون

 شرکت 2111 جوالي در. فروخت لوین به را خود شرکت و بپيوندند هاآن به که گرفت تصميم

AOL-TW تحریریة مدیر آن از پيش که« ایزاکسون والتر» نام به دیگر یهودي یک که کرد اعالم 

 تحت را ترنر خبري امپراتوري که شد خواهد CNN خبري گروه اجرایي مدیر و رئيس, بوده تایم

 کشور کابلي تلویزیوني شبکة ترینبزرگ وارنر تایم به وابسته CBO حاال. گرفت خواهد کنترل

 .است

 

 توليد در ايمالحظه قابل ميزان به, موسيقي و کابلي تلویزیون حوزه درفعاليت بر عالوه وارنر تایم

 بخش. داردفعاليت نشر و چاپ و( راک کستل الین، نيو, وارنر برادران استودیو) سينمایي هايفيلم

 در مجله ناشر ترینبزرگ( است یهودي« پيرستين نورمن» آن سردبير) وارنر تایمنشر و چاپ

 .کندمي چاپ را Fortune,people, sports llustrated Time مجالت که است آمریکا

 

 .است دیزني والت شرکت, 1887 سال در دالري ميليارد 23 درآمد با ايرسانه بزرگ غول دومين

 تلویزیوني, دیزني امپراتوري. است یهودي شرکت، این اجرایي دیرم و رئيس« ایزنر ميخایيل» 

Tachstone ,تلویزیون و Buena Vista را مشترک ميليون 111 مجموع با کابلي هايشبکه نيز و 

 استودیو به وابسته, دیزنيوالت متحرک تصاویر گروه, سينمایي هايفيلم حوزة در. گيردمي بر در

 ،«پيکچرز دیزني والت». شودمي اداره است یهودي یک که« روسا جوزف» توسط, دیزني والت

« روس». هستند گروه این به وابسته سازيفيلم هايشرکت« کاروان» و« استون تاچ» ،«هاليوود»

 خود یهودي همکار به را آن هدایت و کرد اندازيراه 1883 ژانویه در را« پيکچرز کاروان» شرکت

 برادران توسط و است دیزني به متعلق نيز« فيلم ميراماکس» شرکت. سپرد« برنبائوم راجر»

گریه بازي» همچون مبتذلي بسيار هايفيلم برادر دو این. شودمي اداره باب و هاروي: وینستين

 در ایسنر به واگذاري از پيش, دیزني شرکت که زماني. اندساخته را« هابچه» و« کشيش« »دار

خانواده کردن سرگرم آن دغدغة تنها, شدمي اداره دیزني يیهود غير خانوادة توسط, 1894 سال



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 . بود ها

 

 را, است ABC تلویزیوني شبکة صاحب که Capital Cities/ABC شرکت 1885 آگوست در ایسنر

, نيویورک همچون بزرگي بازارهاي در تلویزیوني ایستگاه ده داراي شبکه این. آورد چنگ به

 شرکت این, موارد این بر عالوه. است هوستون و فرانسيسکو نسا, آنجلسلس, فيالدلفيا, شيکاگو

 تلویزیوني شرکت چندین سهام از بخشي و داشته متحده ایاالت در دیگر تلویزیوني ایستگاه 225

 به وابسته ESPN کابلي شبکة اجرایي مدیر و رئيس بارنشتين استفن. دارد اختيار در نيز را اروپایي

ABC کابلي تلویزیوني هايشبکه سهام از بخشي مچنينه شرکت این. است یهودي A-E, 

Lifetime رادیویي شبکة. دارند مشترک ميليون 67 هاشبکه این از کدام هر دارد؛ اختيار در را 

ABC , 26 رادیویي ایستگاه AM و FM لس و واشنگتن, نيویورک همچون بزرگي شهرهاي در

 بيشتر ABC/Capital Cites اگرچه. دارد اختيار در را دیگر ایستگاه 3411 از بيش نيز و آنجلس

 یک بر بالغ درآمدي نشر و چاپ حوزة در 1887 سال در تنها امّا, است تلویزیوني رادیو شرکت یک

, (بانوان پوشاک) Fairchild انتشارات, روزنامه هفت مالک شرکت این. است داشته دالر ميليارد

 . است Diversified نشر گروه و( اتومبيل لوازم) Chilton انتشارات

 

 Viacom شرکت, 1887 سال در دالر ميليارد 13 از بيش درآمد با ايرسانه بزرگ شرکت سومين

 پخش و توليد به که Viacom. شودمي اداره« ردستون سامنر» نام به یهودي یک توسط که دارد نام

 ایستگاه 12 و یزیونيتلو ایستگاه 13 است، مشغول بزرگ شبکة سه براي تلویزیوني هايبرنامه

 به یهودي زني مدیریت به, «پيکچرز پارامونت» توسط شرکت این سينمایي هايفيلم. دارد رادیویي

 را CBS شبکة داران، سهام رأي با 1888 دسامبر در ردستون. شودمي توليد ،«لنسينگ شري» نام

مي کار ردستون براي که است« کارمازین» نام به یهودي فردي CBS جرایي مدیر. آورد چنگ به

 ایستگاه BCS, 14 تلویزیوني شبکة مالک که است شرکتي سهامدار بزرگترین و رئيس او. کند

 نيز و Nashville و Country Music کابلي هايشبکه رادیویي، ایستگاه 161, بزرگ تلویزیوني

 .است تبليغاتي هايشرکت زیادي تعداد

 

Pocket Books, Press Scribner Simon Schuster The free نشر و چاپ بخش به وابسته 
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Viacom فروشگاه 4111 از بيش طریق از را خود هايفيلم شرکت این. هستند Blockbuster 

 و منظوره تک هايپارک ساخت, ايماهواره هايبرنامه پخش در همچنين Viacom. کندمي پخش

 .دارد نقش نيز ايرایانه هايبازي

 

 

 

شبکه سایر و Nickelodeon MTV Showtiome کابلي هايشبکه, Viacom شهرت اصلي عامل

 را بيشتري جوان و نوجوان مخاطب روز به روز Nickelodeon, MTV, 1898 سال از. هستند ها

 نخست رتبة MTV که بود متوالي سال چهارمين,  2111 نخست ماهة سه. اندکرده جلب خود به

 اندازيراه طریق از MTV. کردمي کسب ساله 24 تا 14 مخاطبان ميان در را کابلي هايشبکه

 به( اسکاندیناوي حوزة در) MTV Live و( انگلستان در) MTV Dance همچون جدید هايشبکه

 قابل تأثير, دنيا کشور 71 در مشترک ميليون 211 مجموع با MTV. است اروپا در بيشتر نفوذ دنبال

 .دارد دنيا سراسر جوانان روح و ذهن بر ايظهمالح

 

Nickelodeon  11 تا 4 افراد ميان در را مخاطب بيشترین توانسته, مشترک ميليون 65  حدود با 

« من برونف ادگار». است اروپا در نفوذ حال در سرعت به و دهد اختصاص خود به آمریکا در ساله

مشروب بزرگ شرکت مدیریت او.  است آمریکا هايرسانه در یهودي مقتدر چهرة دیگر( پسر)

 برونف ادگار سر» او پدر. داشت عهده بر ویویندي شرکت با آن ادغام از پيش تا را سپرگام سازي

 و Universal Studios هايشرکت Seagram. است یهودیان جهاني کنگرة رئيس( پدر)« من

Interscope Records به متعلق هاکتشر این اکنون که داشت اختيار در را Vivendi 

Universal هستند. 

 

Bronfman خریداري با Poly Gram ,11/ 6 مبلغ به 1889 مه ماه در, اروپا موسيقي ضبط غول 

 درآمد. شد تبدیل موسيقي ضبط بازار در یک شمارة مرد به, فيليپس آلماني شرکت از دالر ميليارد

 بزرگ غول چهارمين ارباب به را Universal Bronfman درآمد عالوه به Poly Gram از حاصل

 در را Seagram شرکت من برونف خانوادة. کند تبدیل دالر ميليارد 12 ساالنه درآمد با ايرسانه
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 .فروخت ویویندي به 2111 ژوئن

 

 شرکت دو اجرایي هايپست و بوده هایهودي دست در شرکت دو, ايرسانه بزرگ غول چهار این از

 باور, آمریکایي هايرسانه بر هایهودي کامل تسلط به توجه با. است هایهودي اختيار در يزن دیگر

 .است دشوار بسيار, اندکرده چنين خاصي غرض و قصد هيچ بدون هاآن که مسئله این

 

 FOX و, بيستم قرن FOX FOX تلویزیوني شبکه مالک, «پاپرت مرداخ» به متعلق News شرکت

 متحده ایاالت ايرسانه غول پنجمين, 1887 سال در دالر ميليارد 11 النةسا درآمد با 2000

 FOX اجرایي مدیر و رئيس, «چرنين پتر» امّا,است یهودي و استراليا اهل مرداخ. شودمي محسوب

Group شرکت نشر و چاپ و تلویزیوني, سينمایي هايفعاليت تمامي که News آمریکا در را 

 که زیسکين لورا نام به است یهودي زني بيستم قرن  FOX رئيس. است یهودي یک کند،مي کنترل

 .است داشته عهده بر را FOX 2000 ریاست این از پيش

 

 چرنين دست زیر Fox Entertainment رئيس عنوان به, است یهودي یک نيز او که« روس پتر»

 نظارت تحت و هستند News شرکت به متعلق نيز Guide TV و  NewYork Post کندمي کار

 اظهار گونه این( 1888 جوالي 12) نيوزویک مجله با وگوگفت در مرداخ. شوندمي منتشر چرنين

 که دهدمي ترجيح, دارند سن سال 31 به نزدیک که فرزندانش به شرکت سپردن جاي به که کرده

. کردنمي چنين مسلماً, بود مرداخ موقعيت در یهودي یک اگر. بسپارد  چرنين به را News شرکت

مي دیده جهان سرتاسر در که بگيرم دست به را هایيفيلم کنترل خواهممي»: گویدمي چرنين

 .«بهتر این از ایيسرگرمي چه... شوند

 

 توسط نيز نيستند بزرگ هايشرکت به وابسته که تلویزیوني و سازيفيلم ترکوچک هايشرکت اغلب

 گرتحليل یک سوي از که New World Entertainment مثال براي. شوندمي اداره هایهودي

 رونالد» نام به یهودي یک به متعلق, گرفته لقب« تلویزیوني هايبرنامه مستقل کنندةتوليد نخستين»

 نگاه ساکت براي کلينتون تالش زمان در لوینسکي مونيکا به که است کسي پرلمن. است« پرلمن

 !داد کار پيشنهاد, او داشتن
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 یهودي کامالً,  Drenm Works SKG, ترکوچک ايرسانه هايشرکت ميان در شرکت رینتمعروف

 جفر» موسيقي ضبط صنعت مقتدر مرد« گفن دیوید» توسط 1884 سال در Dream works. است

 هستند یهودي سه هر که سينما کارگردان اسپيلبرگ و« پيکچرز دیزني» پيشين رئيس« زنبرگ

 با, پردازدمي موسيقي ضبط و تلویزیوني هاي برنامه انيميشن، ليدتو به شرکت این. شد تأسيس

 چهار به زودي به Dream Works شرکت اسپيلبرگ و کاتزنبرگ گفن، ارتباطات و سرمایه به توجه

 .پيوست خواهد ايرسانه بزرگ غول

 

 

 

 

 هایهودي, بيستم قرن نخست هايدهه در سينما صنعت کار به آغاز از پس اندکي که است واضح پر

 1866 سال در دیزنيوالت مرگ با. گرفتند دست در را سينمایي هايفيلم اغلب پخش و توليد

 را شرکتي مالکيت توانستند هاآن و شد برداشته ميان از  هاليوود بر هایهودي حکومت مانع آخرین

 به,خواستندمي سينما صنعت در چه هر هاآن پس آن از. آورند چنگ به, بود نهاده بنا دیزني که

 Disney Worner) سازي فيلم بزرگ غول چهار توسط شده توليد هايفيلم. آوردند دست

Brothers, Universal Seagram Paramount Viacom)، گيشه فروش مجموع از سوم دو

. شدند تلویزیوني بزرگ شبکة سه NBC و ABC, CBS. دادند اختصاص خود به را 1887 سال در

 از پيش هاشبکه این. نداشتند مستقل هویتي دیگر شبکه، سه این, ايرسانه بزرگ هايغول ادغام با

 در NBC شبکة, «گلدنسان لئونارد» توسط ABC شبکة: شدندمي هدایت هایهودي توسط ادغام

 و« پلي ویليام» توسط ابتدا CBS و رابرت؛ پسرش توسط سپس و« سارنوف دیوید» توسط ابتدا

 با و بوده یهودي پایين تا باال از هاشبکه این کارکنان دهه، چندین طي. «چتي لورنس» توسط سپس

 باقي تغيير بي تلویزیوني هايشبکه در گرایيیهودي همچنان دیگر هايشرکت به شبکه فروش

 نمونة NBC شبکة. است رنگ پر و واضح بسيار تلویزیوني اخبار در هایهودي حضور. است مانده

 در. است هایهودي اختيار در شبکه این در مهم و اجرایي هايپست تمامي. است مورد این بارز

 .شودمي دیده هایهودي از حضوري چنين نيز هاشبکه سایر خبري هايبخش
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 هايرسانه بر هایهودي تسلط. است آمریکایي هايرسانه بر هایهودي تسلط از حقایقي ها این

 تسلط. است جهان سراسر در بلکه آمریکا در تنها نه, زندگي حقيقت ترینمهم آمریکا، جمعي

یهودي. است متحده ایاالت خارجي سياست کنندة تعيين نامحسوسي شکل به هارسانه بر هایهودي

 سازندة که, آمریکایي کودکان ذهن و روح کنترل واقع در, هارسانه کنترل داشتن اختيار در با ها

 قبول قابل و طبيعي ايشيوه را بازي همجنس هاآن. نددار دست در نيز را, هستند کشور این آتيه

 در هارسانه بر هایهودي تسلط که عواقبي از یکي واقع در. اندداده جلوه آمریکا زندگي در

 تا است؛ آمریکایي پوستانسفيد ميان در خود ازنفرت و بودن گناهکار حس, داشته دنبال به آمریکا

 چنگ مردم به که جریان این با مبارزه راه در! هستند خود نسل نابودي و مرگ خواهان که حدي

. ترسيد چيزي هيچ از نباید, ریزندمي فرو هاآن ذهن و روح بر را خود مهلک زهر و انداخته

 .«کرد خواهد نابود را ما نسل و ما او مسلماً, نکنيم نابود را او ما اگر» که است این حقيقت

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  1-قاجار عصر هادرتبشيري:عنوان

  

 توانند مي پزشکان چون باشد، انجيل زندة نسخة باید مبلّغ، پزشک یک بودند معتقد مسيحي مبلغان

 اساس، این بر. کنند ایجاد هاآن روحية در عميقي تأثير بيماران، دردهاي به بخشيدن التيام  با

 یک اول وهلة در وي که کند فراموش گاههيچ نباید تبليغي هيأت پزشک که بودند  باور این بر آنان

 یک دارد، سروکار کودکان با تنها که مبلّغ معلم یک برخالف است طبيعي. پزشک  یک تا است مبلغ

 که شرایطي در و کند برقرار ارتباط اجتماعي تلفمخ قشرهاي تمامي با  تواند مي مبلغ، پزشک

 .سازد فراهم را وي تبشير و تبليغ مقدمات نوعيبه دارد، احتياج  وي کمک به شدیداً بيمار

  

 

   قاجار دوره در ایران در مسيحي مبلغان عملکرد

   رهدار احمد

 : اشاره
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 سده پنج از پيش تا. است بوده( نسطوریان ویژهبه) مسيحيان حضور شاهد دیرباز از ایران سرزمين

 و اقتصادي بيشتر ـ بودند ایراني خودشان آنان از بسياري که ـ مسيحيان با ایرانيان تعامل  قبل،

 استعمارگري، عملي گيريشکل تبع به ویژهبه پس، آن از اما. بود دیني ـ سياسي ترکم  و معيشتي

 ايویژه جایگاه از ارتباط این در دیني قایدع و مذهب یافت، ضرورت نحل و ملل بيشتر  ارتباط که

 براي محمل، همين از است کرده تالش استعمار اخير، قرون در کهتاجایي  اندشده برخوردار

 نمایندگي را عقاید و مذهب که نهادهایي دليل،همينبه. ببرد بهره خود  استعماري اهداف پيشبرد

 توسعه موازات به و گرفت خود به سياسي رنگ پيش از بيش  ـ کليسا  دستگاه جمله از ـ کردندمي

 بررسي از پس است صدد در نوشتار این. شد ترپيچيده نيز هاآن فعاليت استعمارگري، گسترش و

 سه معرفي به تاکنون، پيش قرن سه از سياسيـ  مذهبي مبلغان  فعاليت گسترة و شيوه ماهيت، کلي

  . بپردازد بروس رابرت و ولف ژوزف ن،مارتي  هنري: مبلغان این موثرترین از تن

 

 

 

   ایران در مسيحي مبلغان هايفعاليت به کلي نگاهي

  انجيل پخش و ترجمه. 1 

 اروپا، در تبليغي هايانجمن یافتنسازمان و تأسيس با و( ق.13) م.19 قرن پایاني هايسال مقارن

مشرق در دوران این استعماري و هطلبان توسعه اهداف گسترش دنبال به و انگلستان،  در ویژهبه

 این در. شد سرازیر شرق، هايسرزمين به ویژهبه و جهان سراسر به پروتستان  مبلغان سيل زمين،

 مراکز ترینمهم از یکي عنوان به سرزمين این هندوستان، در انگلستان سياسي  سيادت سبب به بين،

 نبود، سرزمين این در رایج زبان تنها هندي نزبا اما. شد انتخاب انگلستان  مذهبي مبلغان فعاليت

 و اسالمي محاکم زبان و هندوستان سراسر در مشترک زبان ادبي، زبان  عنوان به فارسي زبان بلکه

 مسيحي مبلغان فارسي، زبان اهميت به نظر. بود هندوستان در کبير  بریتانياي قضایي هايدادگاه

 کتاب متن خود، تبليغي مقاصد پيشبرد براي برآمدند دصد در کردند، مي  فعاليت هندوستان در که

 هندوستان مردم عامّه اختيار در را کتاب این از هایي نسخه و کنند ترجمه  فارسي زبان به را مقدس

 عهد کتاب ایران به سفر طي وي. بود مارتين هنري مبلغان این ترینفعال  و ترینمهم. دهند قرار

 اصالحات کمي با ها ترجمه این نيز او مرگ از پس و کرد ترجمه را ـ  چهارگانه هايانجيل ـ جدید
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 از ترجمه تنها عنوان به قرن نيم مدت به( ق1243) 1927 سال  حدود از و شد چاپ تجدید بار سه

  . گرفت قرار  استفاده مورد سرزمين این در انجيل

 

 گلن ویليام نام به دياسکاتلن مبلّغ یک مارتين، هنري انجيل ترجمه از پس سالوششبيست

  (William  Glen)   عتيق عهد کتاب ترجمه کار کرد، مي همکاري بازل تبليغي هيأت با قفقاز در که 

 با چراکه بود؛ مسيحي مبلغان کار ابزارهاي از یکي نيز عتيق عهد کتاب درواقع، . گرفت عهده بر را

 کتب مندرجات برخي گرایانه، لعق عقاید و آرا رشد و( قمري سيزدهم) نوزدهم قرن به ورود

 بودنتاریخي اگر ـ آلماني محقق ـ گورنفلد قول به و ترتيببدین. گرفت قرار  انتقاد مورد مقدس

 از. گردید مي تلقي اعتبار بي نيز مسيحيت شد، مي شمرده مردود مقدس  کتاب دو این هاي موضوع

 شرق در که عتيق عهد کتاب از هایي خهنس ترجمه با برآمدند درصدد  گلن مانند مبلغاني جهت این

. کنند تکميل را مبلغان تبليغ ابزار هم و آورند عمل به تحقيق  کتاب این دربارة هم بود، موجود

 نمایندگان و بازرگانان منفرد، مبلغان. کرد ترجمه فارسي  به نيز را امثال کتاب و مزامير گلن،

 پخش را تبليغي هايانجمن رساالت و کتب دیگر  و کتاب دو این اروپایي، کشورهاي سياسي

  . کردند مي

 

 جدید عهد کتاب ترجمه در ایران، در اقامت و هندوستان به ورود از پس بروس رابرت سرانجام

 ترجمة. کرد تصحيح دوباره را هاآن و آورد عمل به تجدیدنظر گلن عتيق عهد و مارتين  هنري

 کتاب این از ترجمه آخرین امروز به تا( ق1318) 1981 سال حدود از جدید، عهد  از بروس جدید

 عنوان به« خارج در بریتانيا براي انجيل انجمن» سوي از کتاب، دو این ترجمه سبب  به بروس. است

 را نمایندگاني کليسا تبليغي انجمن و انجمن این نيز او از پس. شد انتخاب ایران  در انجمن نمایندة

 نام به مبلّغي هاآن ترین فعال که فرستادند ایران به مذهبي ادعيه و کتب  ترجمة بر نظارت براي

  . بود   (Tizdall)   تيزدال

 

 اصفهان و تهران در خارج، در بریتانيا براي انجيل انجمن و کليسا تبليغي انجمن اصلي مراکز

 اجاریهق دورة پایان تا آغاز ازـ  سال صد حدود زماني فاصلة در تقریباً و بودند  متمرکز

 جدید، عهد  جلد وچهارهزارشصت انجيل، جلد هزاربيست تورات، از هایيبخش حاوي جلد17412
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 کهآن حال  کردند؛ منتشر ایران در مردم عامه استفاده براي و چاپ را مزامير و عتيق عهد همراه به

  . نبود بيشتر نفر هزارده از ایران باسواد جمعيت تعداد زمان آن در

 

 مقدس کتاب کنار در مذهبي کتب رانتشا. 2

 و داشتند همراه به نيز را مذهبي کتب از شماري همواره خود، تبليغي سفرهاي در مذهبي مبلغان    

 به را هاکتاب این از اي نسخه موعظه، از پس هاآن. نمودند مي موعظه هاآن مندرجات بر تکيه  با

به. یابند دست خود سؤاالت پاسخ به آن طالعهم با لزوم صورت در تا کردند مي  اهدا شنوندگان

 توجهيقابل اهميت مسيحي مبلغان فعاليت تاریخچه در مسيحي مذهبي  رساالت و کتب عبارتي

 مسيحي تبليغي هايهيأت اصلي هايفعاليت جمله از هاآن انتشار  و چاپ نگارش، و داشتند

 در فعال و معروف مبلغان نامهگيزند دربارة هایيکتاب  تاليف بين،دراین. شد مي محسوب

نمي اگر مسيحي مبلغان از بسياري. بود  هافعاليت این از بخشي نيز مسيحيت تبليغ تاریخچه

 به اروپا در را هاآن کنند، منتشر  و چاپ را خود نظر مورد هايکتاب شرقي کشورهاي در توانستند

 ترسياسي و بهتر تبليغ،  مورد شرقي ايکشوره داخل در هاکتاب این چاپ البته. رساندندمي چاپ

     1 .دهند  انجام کشورها این خود در را کار این که داشتند بيشتري عالقه هاآن لذا و بود

 

 مسيحي روحاني هاي سرود نشر و چاپ. 3  

 با وي. شد آغاز کليسا تبليغي انجمن در ادبي آثار خلق طالیي دوران جلفا، به تيزدال ورود با

 و چاپ بود، معروف مارتين هنري چاپ دستگاه به که چاپ دستگاه یک و تایپ دستگاه  یک خرید

 فارسي زبان به را دعا کتاب یک از ايشدهاصالح نسخه وي جمله از. کرد آغاز را مختلف  کتب نشر

 امریکایي، مبلغان تبليغي هيأت همکاري با کليسا تبليغي انجمن هيأت تاریخ، این از  پس. نمود چاپ

 سه از دوره سه چاپ آن نتيجة که کرد آغاز تري وسيع سطح در را مذهبي سرود  کتب ترجمه کار

 مذهبي سرودهاي ترجمه اهميت. بود مسيحي روحاني سرودهاي عنوان با مذهبي  سرودهاي کتاب

 ترجمه کار در داشتند، فارسي ادبيات از نيز کمي اطالع حتي که مبلغاني تمامي  که بود حدّي به

 سطح در ترجمه کار بازده گفت باید درکل شده،ترجمه سرودهاي به توجه  با و کردند مي اريهمک

 براي هابيمارستان در را سرودها این عبادي، مراسم بر عالوه مبلغان، . است بوده خوب توجهيقابل

هنگآ با سرودها این تناسب خاطربه. شدند مي بيماران تعجب  موجب و خواندند مي نيز بيماران
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 تبليغي انجمن رو این از. بود نامأنوس حدّي تا شرقي  شنوندگان براي هاآن شنيدن اروپایي، هاي

 31 بر مشتمل کتابي قاجاریه، دورة پایاني هايسال  مقارن یعني( ق1347) 1829 سال در کليسا

 از یکي ترتيب،بدین و کرد منتشر و چاپ شرقي  هايآهنگ با متناسب و فارسي زبان به را سرود

  . داد قرار  آنان اختيار در را هيأت این مبلغان تبليغ ابزار ترینمهم

    

 نویسي سفرنامه.  4 

به را شرقي هايسرزمين دیگر و ایران در خود چندساله اقامت گزارش مسيحي، مبلغان بيشتر

 استفاده مورد بلغانم تبليغي امور حيطة در تنها اسناد این. اند کرده تنظيم و نوشته  سفرنامه  صورت

 ایران و جهان تاریخي ادوار در پژوهش و تحقيق براي منابع ترینمهم از یکي بلکه گيرند، نمي  قرار

 که ها کرمليت نگار وقایع جلدي دو کتاب) سانسون مانند مبلغاني هاي سفرنامه. شوند مي  محسوب

 در آنان هايگزارش و هادداشتیا براساس را ایران در کاتوليک مذهبي مبلغان  فعاليت تاریخچه

 هاي نامه و( نادرشاه مخصوص پزشک) بازن هاي نامه ،(کند مي بيان  19 و 17 قرون فاصل حدّ

 جمله از داشتند، اقامت ایران در افشاریه دوران پایان تا صفویه  دوره فاصل حدّ در که کشيشاني

 انجام داوطلب و کار تازه مبلغان يبرا مناسبي راهنماي  مذکور، هايسفرنامه. هستند موارد این

 به توان مي هاآن ترینمهم و اولين از که بودند  ایران مانند شرقي هايسرزمين در تبليغي امور

 مارتين هنري مرگ از پس که ـ هایادداشت  این. کرد اشاره مارتين هنري هايیادداشت و خاطرات

. کردند منتشر و چاپ کليسا، تبليغي  انجمن ياعضا را ـ رسيدند انگلستان به تصادفياي گونهبه

 ،1931 در ایران در سفر  روزانه دفتر از بخشي عنوان با گوردون پيتر هايیادداشت همچنين

 مردم و کشور و مقدس  کتاب کاربرد به توجه با ایران دربار به نظري عناوین با کيتو جان تأليفات

 و   2ایران در برد ماري عناوین با رایس کالرا ثارآ کتاب، سه در ولف ژوزف سفرهاي شرح و ایران

 با( یزد در کليسا تبليغي انجمن معلمان  و مبلغان از)  4  مالکم ناپير اثر   3ها،آن رسوم و ایراني زنان

 نوشته آن بر اي مقدمه سایکس پرسي سر که  لينتون اسقف اثر و 5  ایراني شهر یک در سال پنج عنوان

  . باشند مي   جمله  این از 6  ایراني خالصه هايشرح عنوان با است،

 

   : برشمرد توانمي ذیل شرح به را ایران دربارة کليسا تبليغي انجمن انتشارات از برخي فهرست

 و جغرافيا  تاریخ، دربارة 9 ایران به اجمالي نظري   7ایران؛ پيشرفت عنوان با لينتون اسقف  هاي نامه
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 کليسا تبليغي  انجمن پزشکي هيأت شرح که استوارت اميلين اثر 9   ایران در پزشکان متداول؛ رسوم

 دربارة گزارشي  کودک، یک گریه کش؛ ویلسون اثر 10 جدید، و قدیم ایران دربردارد؛ را ایران در

 کتابي 11ایراني،  کلوچه است؛ نگاشته کليسا تبليغي انجمن پرستاران از یکي که کرمان بافانقالي

   12 .راهزن یک پسر حسن ایراني؛ هايداستان و تصاویر ها،ازيب جداول، با

 

 پزشکي فعاليت.  5 

 توانند مي پزشکان چون باشد، انجيل زندة نسخة باید مبلّغ، پزشک یک بودند معتقد مسيحي مبلغان

 اساس، این بر. کنند ایجاد هاآن روحية در عميقي تأثير بيماران، دردهاي به بخشيدن التيام  با

 یک اول وهلة در وي که کند فراموش گاههيچ نباید تبليغي هيأت پزشک که بودند  باور این بر نانآ

 یک دارد، سروکار کودکان با تنها که مبلّغ معلم یک برخالف است طبيعي. پزشک  یک تا است مبلغ

 که شرایطي در و کند برقرار ارتباط اجتماعي مختلف قشرهاي تمامي با  تواند مي مبلغ، پزشک

 درواقع. سازد فراهم را وي تبشير و تبليغ مقدمات نوعيبه دارد، احتياج  وي کمک به شدیداً بيمار

مراقبت شد، اعالم( ق1329) 1811 سال در مسيحيت تبليغ امور  جهاني مجمع در که گونه همان

  . است تبليغ کار  ضروري و درست بخش پزشکي، هاي

 

 داخلي هايجنگ ميزان از چه اگر شدند، مستقر ایران در ليساک تبليغي انجمن مبلغان که هنگامي

 شمار بر روز روزبه مکرر، هاي ساليقحط و واگير امراض شيوع ولي بود، شده کاسته خارجي  و

( ق1279ـ 1251) 1961ــ1935 هايسال فاصل حدّ در تنها. افزود مي ایران در بيمار  جمعيت

 ابتال امکان عمومي، بهداشت سطح بودنپایين سبب به آنکهالح و شد؛ شایع تبریز  در وبا بارهشت

. داشت وجود جامعه در نيز هاآن امثال و الریه ذات و حصبه مانند دیگر هايبيماري  از بسياري به

 اما داشتند، عهده بر را بيماران مداواي سنتي، هايروش با ایراني پزشکان  دوران، این در اگرچه

 درواقع،. باشند بيماران تمامي جوابگوي توانستند نمي گروه این  ها،آن صصتخ ميزان به توجه با

 به مثبتي نتایج و بود ابتدایي بسيار آنان هايروش نيز، درمان  براي کافي نيروي وجود صورت در

 خود، تبليغي هايگام اولين در ایران، در کليسا تبليغي  انجمن مبلغان جهت،ازاین. نداشت دنبال

 هيأت ـ کرمان مانند ـ مناطق برخي در و گرفتند  عهده بر را زدگان قحطي و بيماران به رسيدگي

 صبح شش ساعت از مبلغان. رفت مي شمار به انگليسي  مبلغان تبليغي پایگاه و مرکز اولين پزشکي،



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 با مبلغ پزشک هر موارد برخي در و کردند مي عيادت  بيماران از ظهر از بعد هشت ساعت حدود تا

 پس ـ کار دکتر مانند ـ پزشکان از برخي. کرد مي  مداوا را بيمار شصت تا چهل حدود ستيارش،د

  . کردند مي اهدا  آنان به نيز مقدس کتاب جلد یک بيماران مداواي از

    

 مسيحي سبک به مدرسه تأسيس.  6 

 در آموزشي هايکالس قالب در را خود تبليغي هاي برنامه کردند مي تالش مسيحي مبلغان بيشتر 

 زبان و مسيحي عقاید آموزش بر عالوه مسيحي، مدارس در. کنند دنبال خودساخته  مدارس

 تالش ابتدا مبلغان،. شد مي داده آموزش نيز دخترانه و پسرانه هنرهاي و  فنون انواع انگليسي،

 کردند يم تالش موارد برخي در و بکشانند مدارس این به را ایراني  مسيحي کودکان کردند مي

 کودکان نامثبت از آنان هدف. کنند نامثبت مدارس این  در نيز را مسلمان و یهودي کودکان

 تربيت مذهبي هاي خانواده در که کودکاني بيشتر  البته. بود مسيحي آیين به هاآن دعوت مسلمان،

 ميرزا به وانت مي آموزاندانش این جمله  از. کردند مي توجه مبلغان آراي به کمتر بودند، شده

 1999 سال به وي. کرد اشاره  قمري، هجري چهاردهم قرن شاعران از یزدي، فرخي محمد

 در انگليسي، مبلغان مدرسة  در مقدماتي تحصيالت فراگيري از پس و شد متولد یزد در( ق1316)

 سالگيدهپانز در و پرداخت  مخالفت به هاآن تعليمات با بعد، مدتي او. پرداخت تحصيل به شهر این

  : سرود آنان هايفعاليت ضد بر مضمون بدین اشعاري

 

   پيماني سست عهد چرخ، ما با بسته سخت

 سلطاني دستگاه پستي، هر به او داده

 

   شيطاني فکرهاي برد، مردم دست ز دین

 نصراني سراي در بردند خود طفل جمله

 

   بنگر مردمان سوي ره یک! الزمان صاحب

 کافر تابع جمله گشتند، لسان پي کز

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

   بر اندر عيسي ذکر خوانند نمازشان از پس

 بحر و برّ امام اي مهر، از کن رکاب پا

 

 که وي. گردید متوقف او تحصيالت و شد اخراج مدرسه از اشعار این سرودن خاطربه یزدي فرخي

 در نيز مدتي و بافي پارچه کارگاه در مدرسه از اخراج از پس بود، برخاسته متوسط خانواده  یک از

 گروه یزدي، فرخي بر عالوه. نبود غافل شعر سرودن از همچنان اما پرداخت؛  کار به نانوایي

 زبان به مذهبي سرودهاي ترجمه با آشکارا نيز انگليسي مبلغان  مدارس شاگردان از دیگري

 گليسيان مبلغان برخي هايیادداشت در که کردند مي مخالفت  مدارس در هاآن خواندن و فارسي

 . است شده اشاره امر این به

  

 سنين از که سرپرستي بي کودکان ویژهبه دیگر، برخي آموزان، دانش از گروه این مقابل در

 متمایل مبلغان تعاليم و آرا پذیرش به تدریجبه شدند، مي تربيت مبلغان مدارس  در خردسالي

 بودند، گرفته قرار مبلغان تعاليم تأثير تحت نوعيبه که خود والدین توصية  به نيز برخي. شدند مي

 حمایت بر مبني خود، خانوادگي محيط بر حاکم جوّ به توجه با و کردند مي  تحصيل مدارس این در

  . آمدند مي در آنان عقاید پيروان سلک به مسيحي،  مبلغان هايآموزش از

     

 ایراني عشایر با ارتباط. 7 

 و انگليسي مبلغان بين ارتباط. کنند برقرار ارتباط عشایر با بودند متمایل مسيحي مبلغان اکثر

 بُعد سبب به بودند معتقد مذهبي مبلغان معناکهبدین گرفت؛ مي نشأت دوجانبه نياز یک  از عشایر

 را بيشتري تبليغي فعاليت توسعة امکان شهري، جامعه از عشایر زندگي محل دوربودن  و مسافت

 ارتباط عشایر با آسانيبه مردم، عامه و محلي حکام نظارت از دور هب توانند مي  و داشت خواهند

 پزشکي و آموزشي امکانات کمبود با شهرها، از دوربودن سبب به که عشایر  مقابل، در کنند؛ برقرار

 و بختياري عشایر هاي خان. شدند مي خشنود خود بين در مبلغ پزشکان  حضور از بودند، روروبه

آن نياز مورد امکانات و لوازم تمامي پزشک، یا آموزگار مبلغان اقامت  براي بودند حاضر قشقایي

 امر این از نيز انگليسي مبلغان است طبيعي. دهند قرار  ایشان اختيار در مکفي حقوق با را ها

 بين در مدتي براي کليسا تبليغي انجمن پزشکان  از شماري قاجاریه، دوره در. کردند مي استقبال



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 اليزابت دکتر. پرداختند پزشکي و آموزشي  فعاليت به ایران، غربي جنوب و غرب يهناح عشایر

 بختياري ایل در خود اقامت از شرحي بيایيد  بختياري سرزمين به من با نام به خود کتاب در راس

 بيمارستان پزشکان اعزام به ایران در برد  ماري کتاب در رایس کالرا همچنين. است کرده بيان را

 زنان خود دیگر کتاب از بخشي و کرده   اشاره بختياري هاي خان مداواي براي کليسا تبليغي نانجم

 داده اختصاص هاآن جامعه و  بختياري و قشقایي زنان وضع توصيف به را هاآن رسوم و ایراني

 آنان اعزام و تحصيل  از پيش را خود فرزندان عشایر، هاي خان برخي که است ذکر به الزم. است

 این از مواردي  به خود کتاب در راس اليزابت و فرستادند مي انگليسي مبلغان مدرسه به اروپا، به

  . است کرده اشاره قبيل

     

  محلي حکام و دربار جذب براي تالش. 9 

 و مذهبي هايانجمن حمایت به تنهانه خود، هايفعاليت به بخشيدنرسميت براي مذهبي هاي گروه

 ضامن مذهبي، آزادي بر مبني ایران حکمرانان اجازه اعطاي بلکه داشتند، نياز غربي هايدولت 

 ایران در اقامت از پس مذهبي مبلغان و هاهيأت جهت،ایناز. بود آنان تبليغي هايفعاليت  اجراي

 موجود تاریخي اسناد کتب در هاآن متن که آمدند برمي دولتي مقامات از فراميني  کسب درصدد

  . است

 

 1973 ژوئن ماه در لندن، در کليسا تبليغي انجمن هيأت بایگاني در موجود اسناد طبق بر

 مذهب آزادي استقرار دربارة اي تقاضانامه دیگر، مذهبي هايهيأت و هيأت این اعضاي ( ق1281)

 مسيحيان نابسامان وضع به مزبور، تقاضانامة در. کردند تسليم شاهناصرالدین  حضور به ایران در

 : است شده درخواست شاه از و گردیده  اشاره ارمني و سطورين

 

 هندو، رعایاي با همراه هندوستان،  در انگلستان ملکة مسلمان رعایاي از ميليونسي طورکه همان

 نوع همان برخوردارند،  کامل آزادي و مدني حقوق تساوي از مذاهب، سایر پيروان و زرتشتي

 از دیگر افراد از فردي  هر و زرتشتي و یهودي از طبقات همة به هبلک مسيحيان، عموم به نه آزادي،

 اعالم دین آن  از آزادانه را خود پيروي بخواهد و بوده معتقد مسيحيت حقيقت به که شاه رعایاي

 .شود اعطا نماید،
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 پنجم مورخ) خانميرزاملکم جوابيه  نامة ترجمة کليسا، تبليغي انجمن هيأت ماهانه گزارش همان در

 : شود مي آغاز عبارات این با که دارد وجود( 1973 ژوئيه

 

 اعالم را ارامنه و نسطوریان پریشان وضع بر مبني تقاضانامه وصول که اند داده فرمان من  به شاه»

 «.نمایم

 رعایاي کهاین بر مبني آورد مي خود نامه در تفقدآميزي سخنان مقدمات، تمهيد از پس  وي

 شاهناصرالدین و شد خواهند برخوردار مدني حقوق و مذهبي کامل اديآز از  ارمني و نسطوري

  . است بوده خبر بي خود رعایاي بين حقوقي  و مذهبي تبعيضات وجود از

 آنان کردند، دریافت شاه از خود مذهبي هايفعاليت ادامه براي مبلغان این که فراميني رغم به اما

 هايمناسبت نيز محلي حکام با باید بودند، قرمست که شهرهایي در خود موقعيت حفظ  براي

 آورد؛ مي وجودبه آنان براي مشکالتي اوقات برخي در امر این و کردند مي برقرار  آميزي مسالمت

 مبلغان و کرد مي تعطيل را هاآن مؤسسات محلي حاکم نارضایتي، هرگونه  بروز صورت در چراکه

 اگرچه مثال،عنوانبه. کنند دنبال را خود بليغيت کار توانستند نمي  اي وسيله هيچ به نيز

 خود کودکان تعليم براي را اسپاروي نام به انگليسي معلمي  شخصاً اصفهان، حاکم السلطان، ظلّ 

 آرنولد آرتور کهگونه آن اما نبود، ميل بي نيز انگلستان  اتباع از جانبداري به و بود کرده استخدام

 ناشي عمومي هاينارضایتي بروز از پس وي کند، مي ذکر    13روان،کا با ایران در  خود، کتاب در

 14  .بود کرده تعطيل را هيأت  این   مدرسه مدتي انگليسي، مبلغان فعاليت از

 

: کندمي تأیيد را ادعا این است، نوشته شاهناصرالدین به خطاب را آن السلطان ظل که ذیل سند

 است ـ فداه العالمين ارواح ـ همایون اقدس انور نظر در البته ـ شوم همایونت پاي خاک  تصدیق»

 اصفهان به مراجعت گردیده، مبارک حضور اندوز شرف اصفهان از که دویم سال سفر  از بعد غالم که

 کتابچه آن ثبت که داشت، معروض همایون پاي خاک به پروسي، کشيش باب  در اي کتابچه آمد،

 قحطي ایام در که داشتم معروض او شيطنت و حاالت از حيشر و. است  موجود غالم نزد در هنوز

 اسم به را جلفا ارامنة اطفال از جمعي و کرده باز مدرسه حاال و داده  اصفهان مردم به پول چقدر

 این از نفر چند سال هر و داده ثبت را جلفا ارامنه از جمعي  و برده مدرسه آن در علوم تحصيل

 گيرد مي نوشته هاآن براي هندوستان جانشين از و برد مي  وستانهند به خود همراه به را اشخاص
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 و کرده پيدا پروتستاني مذهب همه که اند شده پيدا جمعي  جلفا، در اکنون و باشند انگليس تبعه که

 و عيال و زندگي و خانه و عالقه و ملک جلفا، و اصفهان  در که هااین همة و اندانگليس دولت تبعه از

 مشتعل وقتي سوخته نيم اخگر این و شد خواهند  تبعه جمع یک رفتهرفته دارند، خویش و قوم

 خواهد زوديبه کار این که کنم نمي عرض . سوزاند خواهد را جاها اغلب آن آتش شد، خواهد

 دروند مي و کارند مي تخمي حضرات،  این ولي نگيرد، صورت هم دیگر سال سي بيست، تا بلکه شد،

 نمود قمع و قلع توان نمي اختصار،به  حاال و شده سخت کار آن ریشة هم اکنون. ندک ثمر وقت چه تا

 است چندي نيز اکنون. کرد  رفع توان نمي سهولت به رفته، دست از موقع چون که است کاري و

 مختلفاً شده، پياده  کشتي از فارس، بنادر راه از و آیند مي ایران به متواتر ها،انگليسي از بعضي

 چندي جمله،  از. گذارند مي سيّاح را خود اسم و آیند مي اصفهان به و کنند مي گردش را هاکوه

 کوهستانات  در آمده بندرعباس راه از بود، هندوستان بریلي حاکم که انگليسي شخصي قبل

 بریلي  حاکم که است واضح. آمد اصفهان به یزد و کرمان راه از کرده، گردش فارس گرمسيرات

 من که گفت مي جاهمه در خودش ولي آمد، نخواهد ایران به دولت، طرف از ریتمأمو بدون

 جنس از چون غالم ولي بياید، غالم نزد که شد مایل هم دفعه چند. ام آمده سياحت محض و سيّاحم 

  « .گذراندم الوقت دفع به دارم، انزجار هاانگليسي 

 

 درست را عریضه این! السلطان ظل»: ستا نوشته السلطانظل گزارش حاشيه در شاه ناصرالدین

 و انتها الي ابتدا از هم را او است، کشيش عمل آنچه. کرد دقت باید خيلي فقرات این در . خواندم

 است، دولت ضرر مآالً  و حاالً هاآن کارهاي از یک کدام و کنند مي و اند کرده کارها  چه کهاین

 شما براي صحيح دستورالعمل و شود مي غور اینجا. بفرستيد محرمانه وزیرخارجه  براي بنویسيد

 سياحت منع هستند، انگليسي سيّاحان آنچه. بکنيد رفتار شما بشود حکم طور  هر شود، مي فرستاده

 باطناً طوري اوالً : است شما تکليف آن و کرد توان مي کار دو اما کرد، توان نمي  آشکارا که را هاآن

 دیگر کرده، مالحظه خود سياحت در وحشتي اسباب یک و نگذرد خوش  هاآن به که بکنيد رفتار

 نویس روزنامه طوري ثانياً . شما از نه بدانند اکراد و الوار از هم را فقره  این و. نکنند سياحت به ميل

 خياالتي هر مردم، و ایالت با زنند مي که هایيحرف و کنند مي  که اعمالي که باشيد داشته مخفي

 15  «.است الزم  دو هر کار دو این. شود هفهميد دارند، که
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 اگر هنگام آن که آیدميبر خوبيبه فوق سند از السلطان،ظل به شاهناصرالدین جوابيه از فارغ

فعاليت از توانستمي راحتيبه افتاد،ميدر مسيحي مبلغان با السلطانظل مثل محلي  حاکم یک

 کامالً  هاآن با و بود انگليس نوکر خود السلطانلظ آنکهجالب اما. کند  جلوگيري هاآن هاي

 به ادامه در   16 .بود موردي کامالً  مسيحي مبلغان و وي ميان اختالف  این درواقع. داشت همسویي

  . پرداخت خواهيم مسيحي مبلغان مؤثرترین و ترینفعال  از تنسه معرفي

 ...دارد ادامه

 

 

 

 :هانوشتپي

 موسسه تهران، قاجاریه، دوره در کليسا تبليغي انجمن فعاليت بر شيپژوه صفورا، برومند،. 1

     (.تصرف و تغيير تلخيص، با) 211 ــ 213 صص ،1391   ،1 چ معاصر، تاریخ مطالعات

2 . Mary Bird in Persia   :در که ــ برد مري یادداشتهاي و هانامه به استناد با را کتابش رایس 

 مریم، خانم یادداشتهاي و هانامه از. نوشت او زندگي درباره ــ بود روفمع« مریم  خانم» به ایران
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  معاصر سازيفرقه تا صليبي هايجنگ از:عنوان

  

 سپاه شوم، و پنهاني پيماني بودند، مشغول خود به هاتوطئه همة از خبربي مسلمين، که زمان آن

 تمدن و فرهنگ هرگونه از عاري و بدوي قوم سپاه و( ق 681ـ  498) سویي از را صليبيون بزرگ

 جاي از تيز و تند فنري چون که لشکر دو این. ساخت اسالمي شرق راهي سو دیگر از را مغول

 تاز و تاخت ميدان المقدسبيت تا خراسان و مرو از را ياسالم هايسرزمين تماميت بودند، جسته

 .دادند قرار خود

 هايگلدسته همة بلنداي از ،(ص)مصطفي محمّد خدا،رسول و خدا نام اعالم مسلمانان بزرگ جرم

 . بود المقدسبيت و مصر شام، عراق، ري، مرو،

 

 خود قلب و سينه بر تيري چونان را اسالمي هايسرزمين هايمأذنه از اذان صداي مسيحي غرب

 . شناختمي

حوزه از بسياري پاشيدگي هم از و تشتت ویراني، سال دویست ریزي،خون و جنگ سال دویست

 از بلندتر اذان صداي آسماني، مشيت بر بنا همه، این با و داشت، پي در را فرهنگي و علمي هاي

 .شد اندازطنين عالم نقاط اقصا در زمان هر
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 کليساي بزرگ هايکانون از یکي عنوان به) قسطنطنيه سقوط و عثماني راتوريامپ گيريشکل

 غرب سينة در مانده کين و خشم بار دیگر کاستي، همة رغمعلي اسالمي، خالفت تأسيس و( مسيحي

 .برانگيخت ساختمي مخفي غرب پشت را خود هماره که را یهودیت و مسيحي

 

 این جان به بيماري و بال چون ها،افکنيتفرقه و ماسوني، هايجریان مکر یهود، اوالد هايدسيسه

 اضمحالل و تفرق  پاشيدگي، هم از که افتاد کارگر چنان تدریج به که جاآن تا افتاد امپراتوري

 هيأت در روز امروزه که بود مفلوک و بيمار دولتي خاکستر ماند جاي بر آنچه و شد آن روزي

 اتحادیه ـ اروپا اتحادیه خانة در به گدایي کاسة اعتبار به ابيدستي براي دین بي و الئيک جریاني

 .گرداندمي بر حسرت با را تهي کاسة و کندمي دراز ـ مسيحي غرب

 

 غرب شد،مي گشوده اسالمي کشورهاي برگسترة ـ اخير سال دویست طي ـ استعمار چتر وقتي

 نيروهاي زود یا دیر کشورها این ساکنين جان در نهفته آرمان و انگيزه که بود واقف نيک مسيحي

 نام به انگيزه همين که نگذشت چيزي که،چنان ریخت، خواهد بيرون سرزمين این از را استعماري

 و فرانسوي انگليسي، اسپانيایي، پرتقالي، استعمارگران ،(ص)مصطفي محمّد نام به و خدا

 .فکندا بيرون عراق و پاکستان صحرا، مراکش، الجزایر، از را آمریکایي

 

 براي جاپایي اسالمي، هايسرزمين ميان در پليد مثلثي تشکيل با آنان تا بود موجب آگاهي این

 مجال و بيابند را بار دیگر و بار دیگر بازگشت امکان تفرقه، و نفاق تخم پاشيدن با و بسازند خود

 .ببرند بين از را مسلمانان قواي تجدید

 و عربستان در وهابيّت ایران، در بابيت استعماري و عليج مذاهب تأسيس جز چيزي پليد مثلث این

 :در بودند، استعمار پرداختة و ساخته هافرقه این که جاآن از. نبود پاکستان در قادیاني مذهب

 

 جهادي، روحية فقدان. 1

 ،(سکوالریزم) دین به دنيامدارانه رویکرد. 2

 در دین اساس بر مسلمين جوامع مدیریت و اجتماعي سازمان برکشيدن براي طرحي فقدان. 3
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 غيبت، عصر

 مشرکانه، و ملحدانه تمدن و فرهنگ برابر در انفعال و پذیريذلت. 4

 ،(ع)معصومين ائمة کالم و وحي کالم دیني، حقيقت بر مبتني احياءگري برابر در مقاومت. 5

 مشترک شيعه؛ امدارن فقهاي اجتهاد و آدم و عالم به شيعي تفکر و فرهنگي فعال رویکرد با ستيز. 6

 .داشتند خود در را غرب سياسي عوامل و غربي فرهنگ پذیرش هايزمينه و بودند، القولمتّفق و

 

 موج بروز و دین بر مبتني احياءگري و گرياصالح جدید دور ظهور و بيداري از پيش واقع، در

 .دهد بروز را خود کارایي مناسب موقع در تا گرفت شکل پليد مثلث این غرب، برابر در اعتراض

 

 قرن هايدهه آخرین درـ  غربي تمدن و فرهنگ تمام فروپاشي و تامّ انحطاط فصل رسيدن فرا

 بروز خدا و دین نام به بشر جدید تاریخ آغاز با زمانهم خودکامگي، تاریخ پایان تجربة و ـ بيستم

 ظهور خود با و خود در که همان شد، سبب را دین بر مبتني احياءگري و گرياصالح فراگير موج

 اميد به و مقابله براي غرب، تا شد موجب همه این داشت، را مستضعفان زایش و اسالم قدرت

 .نماید استفاده خود هايتوانایي و پتانسيل تمامي از قدرت پر جریان این کردن متوقف

 براي سازيهفرق باالخره اقتصادي، مناسبات در سازي بحران نظامي، اشغالگري مسلحانه، مبارزة

 .بودند مسلمانان و اسالم عليه غرب ترفندهاي از وجوهي تنها داخلي هايجدال و تفرقه ایجاد

 سازدمي پشته هاکشته از و کند،مي بيداد پاکستان و عراق لبنان، در امروزه که وهابي گريسلفي

 تواندمي گمانبي و است ساخته نمایان را« هافرقه احياي و سازيفرقه» استراتژي از بخشي تنها

 در است صهيوني غرب بازوي و اهرم که را وهابي متحجرانة گريسلفي این امواج  بروز انتظار

 .داشت نشينشيعه و اسالمي کشورهاي نقاط سایر

 ایران جاي جاي در که« گريبابي و گريصوفي» مختلف هايگونه جمله از و هافرقه سایر ظهور

 عراق و لبنان امروزه که اندشده ميدان وارد جریاني همان ادامة در تاس کرده پيدا نمود اسالمي

 .اندساخته مستضعف مسلمانان قتلگاه به مبدل را

 

 کتاب گذشته، قرن چهارده برابر 5/2 اخير قرن ربع طي که است آن از حاکي اطالعات برخي

 .است شده منتشر و تأليف امامت مکتب عليه
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 اسالمي کشورهاي در هاگروه و هافرقه این هايمأموریت از هایيبخش دربرگيرندة تنها زیر موارد

 :است

 دیني، هايآموزه از معنوي حيثيت سلب. 1

 مسلمانان، صفوف در شکاف و رخته ایجاد. 2

 جوانان، اغفال و مردم اعتقادي مباني در افکنيشبهه. 3

 ،(عرفان و دین از وگوگفت بهانة به) نامشروع روابط و افيوني مواد به جوانان ساختن آلوده. 4

 اسالمي، کشورهاي نهادهاي و هاسازمان در نفوذ و دشمن براي پنجم ستون نقش ایفاي. 5

 جهاني، مجامع در نامشروع هايخواسته برابر در اسالمي نظام ساختن منفعل. 6

 داماتاق براي مختلف هايحوزه در صهيونيسم و غرب ضدّ  حقوقي و حقيقي اشخاص شناسایي. 7

 مناسب، موقعيت در بعدي

 طریق از هاوزارتخانه نهادها، ها،سازمان در( مستقيم غير یا مستقيم) خود هايطرح و آرا القاي. 9

 شده، داده نفوذ یا و لوحساده افراد

 هايبرنامه و هاطرح درآمدن اجراء به هنگام در ايرسانه و تبليغاتي جنجال و بلوا ایجاد. 8

 مسلمانان عمومي منافع با اسبمتن  و اصولي

 ... و

 

 کرد؟ باید چه موقعيت این در پرسيد باید

 ویژه به است ترسنگين همه از آن به وابسته نهادهاي و هاسازمان و اسالمي دولت وظيفة گمانبي

 .هاستآن اختيار در قدرت و امکانات تمامي که وقتي در

 مقابله مصروف را خود همت همة بایستمي بيدار، جماعتي عنوان به فرهنگ اهل ویژه به و سایرین

 .نمایند جریان این با

 :است وگوگفت قابل زیر قرار به وظایف ترینمهم ما نظر از

 

شبهه نقد، سالح به محققان و علميه هايحوزه فرهنگي، نهادهاي ها،سازمان سریع شدن مجهز. 1

 در شده القاء منحرف هايآموزه سازييخنث و شبهات به گویيپاسخ براي شناسيجریان و شناسي
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 جامعه؛ مختلف سطوح

 

 براي رسمي فرهنگي امور اندرکاراندست سایر و مبلغان و معلمان مربيان، توانایي ارتقاي. 2

 مصونيت براي علمي و جدي ردّیه و نقد ارائه و هانحله و هافرقه معرفي شبهات، به گویيپاسخ

 ها؛خانواده و جوانان به بخشي

 

 رصد براي حقيقي موضع اتخاذ و سازيسرگرم و خبريبي کسوت از مؤثر هايرسانه خروج. 3

 حقيقي؛ معارف پيش از بيش نشر و پاسخگویي سازي،برنامه جریانات،

 

 جدي اقدامات با همراه جدید ادوات و روز ادبيات با مناسب آثار توزیع و نشر امکان ایجاد. 4

 داخلي؛ شدة توليد یا و وارداتي مخرب آثار توزیع از ريجلوگي براي مسئول هايسازمان

 

 این بسط و ظهور براي سازيزمينه و اسالمي مذاهب ميان در اتفاق و اتحاد هايزمينه همة کشف. 5

 مختلف؛ صور به هازمينه

 

« تماشا و نظارت» در را خود وظيفة تواندنمي حقوقي و حقيقي اشخاص از یک هيچ شکبي. 6

 و جوحقيقت انگيزه، و درد صاحب مردان رنگ پر حضور براي الزم تسهيالت ایجاد. کند خالصه

 خاکریزهاي تواندمي( نشوند پذیرا را ما مشيخط تماميت اگر حتي) هاآن از حمایت و والیت پيرو

 رسمي نهادهاي و هاسازمان که است حالي در این. کند ایجاد مهاجم سيل این برابر در را متنوعي

 .نيستند مقابله و ميدان این در جانبه همه حضور به قادر مختلف دالیل به تيدول و

 

 ضمن تا شود همراه( ع)الزّمانصاحب حضرت حمایت و تأیيد با ما اقدام و همت رودمي اميد

 .شود فراهم حضرتش ظهور امکان( ع)بيتاهل خانةشيعه از جانبه همه حفاظت

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  دارد؟ دخلي چه ما به فلسطين و لبنان مسئله:عنوان
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. ميداني هايجنگ و ايقلعه هايجنگ: اندکرده تقسيم ساختاري گونة دو به را هاجنگ عالم در

 سمت به ايقلعه هايجنگ از آرام آرام عالم، آورانجنگ که دهدمي نشان بشري تمدني سير

 .اندداده نظامي ساختار تغيير ميداني هايجنگ

 

 همة شدن مهتوک و هادارایي همه دادن دست از یعني ايقلعه جنگ یک در نشينقلعه شکست

 قابل مادي خسران یک یعني باال دست ميداني جنگ یک در شکست، که آن حال. هاحرمت

 .جبران

 

 در همواره و نساختند قلعه هرگز اي،قلعه جنگ و ميداني جنگ متمایز تاریخي فهم از پس غربيان

 قرون در نه شرقي معتبر قالع از بسياري که آن حال. جنگيدند ـ بهتر دورتر چه هر ـ هاميدان

 .اندشده ساخته اخير سال پانصد در که ماضيه،

 

سال این همة در اشغالي فلسطين و ساله، چند این در اقعر و افغانستان و پيش هايدهه در ویتنام

 ...کيلومتر هزاران از دورتر ايفاصله با ميداني. اندبوده متحده ایاالت جنگ ميدان ها

 

 ميداني جنگ مزیت همين از نيز اشغالي فلسطين مسئلة به انگليس و آمریکا سابقة به مسبوق نگاه

 نکته همين فهم دليل به دقيقاً  گيرد،مي باج امریکا مردم ماليات از اگر اسرائيل. گيردمي نشأت

 افتادن خطر در و انگليس و آمریکا عليه تهدیدات از بسياري تحمل قبال در اسرائيل. است

 مسلم حق البته مزد این و کندمي مزد طلب آمریکایي و انگليسي شهروندان عوض به شهروندانش

 !گيردنمي مزد جهتبي کس هيچ امروزین عالم در. اوست

 

نمي بر فيزیکي هايجنگ به فقط شد، ذکر ميداني جنگ و ايقلعه جنگ تفاوت پيرامون چهآن اما

 در ميداني و ايقلعه جنگ تفاوت و اندیشه جنگ از مثالي به برگردم مقال این در بگذارید. گردد

 به نيز اندیشه عالم رد جدال. موجود وضع در بيابيم کاري راه آن در خدا فضل به و اندیشه عرصة

 راهبرد دو همين. است پایدار هماره بيشتر قوتي با بلکه واقع، عالم در جدال حدّت و شدّت همان
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 مذاهب علماي هاستسال. است شناسایي قابل نيز اندیشه عالم در اي،قلعه جنگ و ميداني جنگ

 شبهات هجوم مقابل در تواندينم هرگز« االزهر دانشگاه» قلعة. اندشده ايقلعه نگاه گرفتار عامه

 را دیني اندیشه غربيان، مانند که آن مگر نداریم ايچاره پس. کند مقاومت غرب سمت از مذهبي

 هيچ در کتابي، هيچ در غرب، تمدن اصلي اندیشة امروز. کنيم مستقر جهان جنگي هايميدان در

 مشغول عالم هايانسان تمامي جان در اندیشه آن. است نگرفته پناه دانشگاهي هيچ در کليسایي،

 همه آن در تا باشد ايقلعه است قرار االزهر. اندیشه عالم در ميداني جنگ یعني این. است مجادله

. محتوم سرنوشتي با ايمحاصره. است محاصره در قلعه این خود اما. بگيرند پاسخ عالم سؤاالت

 مسائل گويپاسخ است قرار هراالز. است درگير ميداني جنگي در نشينانقلعه جان که چرا

 . ايقلعه نگاه یعني این. باشد مستحدثه

 

 که گرفت تصميم او. داد تغيير را نگاه این که شده راهبري کسي توسط اسالمي انقالب ما، ایران در

مي راه عالم هايميدان در حادثه آن پس. باشد حادثه محدث خود،. باشد مستحدثه مسئلة خود،

 مباحثه حاصل نيز نوشته این که کسي. )نشيندمي« نصراهلل حسن سيد» جان در ثالًم امروز و پيماید

 . کندمي خودنمایي ميدان در و شودمي خارج قلعه از اندیشه گونه این( اوست با رودرو

 

روشن جریان وظيفة این. نمود تقویت انساني هايشبکه ساخت با بایستي را انساني پدیدة این

 است، متحده ایاالت باالخص و غرب تمدن فکري موتور امروز که صهيونيسم. تاس خاورميانه فکري

 مسيحي ظاهر به یهودیان همان یا« مارانوها». است کرده فعال را انساني شبکه این پيش هاقرن از

 انساني قوانين و بودند متحد هم با ستيزي یهودي اوج دوران در اروپایي کشورهاي تمام در شده،

 مسيحي مبدل جامه و بودند االصلیهودي که مارانوها همين. بود فرماحکم شانميان ايشبکه

 ایشان ردّ و شدند دهيسازمان هاپيورتن قالب در متحده ایاالت به مهاجرت از پس بودند، پوشيده

 .است پيگيري قابل حاکم« جدید کاراننئومحافظه» تا

 

 از بسياري مبتالبه« فراماسونري» جریان با کنيد مقایسه هاپيوریتن در را انساني تشکيالت اگر

 با فقط. است شده تشکيل یکساني انساني شبکه که رسيدمي جذاب نتيجه این به منطقه، کشورهاي

 .مختلف هاينام
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 گرانحکومت اغلب بر ساز،بازي و سازتصميم جریان یک عنوان به فراماسونري کهآن ترجالب

 دین اجتماعيـ  سياسي وجه خطر دیگر، ايدوره در ـ ایران و ترکيه و مصر با فقط نه ـ جهان

 مبين دین کيان در تا نمود سعي تشييع، مقابل در« بهائيت» جعلي فرقه جعل با و دریافت را اسالم

 یابيممي در کنيم توجه انساني شبکه یک عنوان به بهائيت تشکيالت به اگر. نماید ایجاد رخنه اسالم

 دهي رأي روند یعني. دارند شکل یک فراماسونري، و بهائيت تشکيالتي، و ايشبکه لحاظ به که

 حلزوني، ـ ايحلقه ساختار کهاین کما. بهائيت یک حلقة با است مشابه دقيقاً بهائيت افتاي شوراي

 حيفاي در بهائيت افتاء شوراي کنوني مقر به اگر اما. است مشترک فراماسونري و بهایيت بين

 حاکم حکومت با است زمان هم که فرقه این ساختن دوره به. کنيم توجه و دقت اشغالي فلسطين

 شباهت آن و شودمي ذهن به متبادر نيز دیگري نکتة منطقه؛ آن در کبير بریتانياي نشاندهدست

 با سه هر که است بهائيت و فراماسونري با جهاني صهيونيسم در ساز تصميم انساني تشکيالت قریب

کرده پيدا نموّ  اشغالي فلسطين منطقه در غرب تمدن پایتخت عنوان به روز آن بریتانياي پشتيباني

 .اند

 

 هدف با فرامرزي، انساني شبکه یک ساختن اال ندارد ايچاره هيچ نيز خاورميانه فکريروشن

 ... .برداریم گام سمت آن به اختالف از فارغ که باشد. گيرانتصميم براي سازيتصميم

  

----------------------------------------------

 ---------------------------------------
  

 

  3- قاجار درعصر هاتبشيري:عنوان

  

 اصفهان، شيراز، کازرون، از سپس و شد بوشهر وارد( ق1238) 1924 سال نوامبر در ولف جوزف

 به مسيحيت دربارة مسلمانان و یهودیان با شهرها این تمامي در و کرد دیدن تبریز و تهران  کاشان،

به. پرداخت مي تبليغ به شرایطي هر تحت و وقفه بدون مارتين، همانند نيز ولف. پرداخت  بحث
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 روسي، زبان شش به ظهر از بعد شش تا صبح ده ساعت از تبریز شهر در باریک  وي مثالعنوان

 .کرد  وعظهم سریاني و انگليسي آلماني،  ایتاليایي، فرانسوي،

  

 

ـ  ایران در مسيحي و استعماري مبلغان اقدامات دربارة مطالبي ترتيب به گذشته، بخش دو در

سفرنامه مقدس، کتاب کنار در مسيحي کتب نشر انجيل، پخش و ترجمه: همچون ـ قاجار دورة

 اب گيريارتباط مسيحي، سبک به مدرسه تأسيس مسيحي، سرودهاي نشر پزشکي، فعاليت نویسي،

 تأثيرگذار و شاخص هايچهره معرفي نيز و محلي؛ حکام و دربار جذب براي تالش ایراني، عشایر

 مهم هايچهره از تن دو معرفي به قسمت، آخرین در. شد تقدیم شما حضور به ایران در جریان این

 . پردازیممي ایران در اقداماتشان و تبشيري دیگر

 

 ولف ژوزف. 2 

 در را اي گسترده فعاليت و آمد ایران به مارتين هنري از پس که فرديمن مبلغان از دیگر یکي

 و تبار آلماني مردي گرفت، پيش در مسيحيت اشاعة براي ایران مختلف شهرهاي و قاجار  دربار

 یهودي روحانيان از ولف پدر گرچه. بود  ـ م 1786 متولد ـ« ولف ژوزف» نام به  االصلیهودي

 مسيحيت عقاید با ـ یوناني زبان ویژهبه ـ بيگانه  هايزبان فراگيري منض جواني در ولف اما بود،

 و فارسي هايزبان تحصيل به کمبریج  در سپس ولف. رفت رم به تحصيل براي رواین از و شد آشنا

 یهودیان بين در تبليغ به مدتي  از پس و فراگرفت را پروتستان مسيحيت الهيأت پرداخت، عربي

 اشاعه براي لندن انجمن » در و پيوست انگليکن کليساي به انگلستان در ولف ژوزف. شد عالقمند

 مارتين هنري همانند  نيز ولف سرانجام. پرداخت فعاليت به«  CMJ » یا« یهودیان بين در مسيحيت

 به تبليغ براي  معمولي واعظ یک عنوان به شد داوطلب« سيمئون چارلز» آراي و عقاید تأثير تحت

 سفر این . کرد آغاز( ق1236) 1921 سال در را خود تبليغي سفر ولف ژوزف. شود عزاما ميانه شرق

  . انجاميد طول به سال پنج

 

 اصفهان، شيراز، کازرون، از سپس و شد بوشهر وارد( ق1238) 1924 سال نوامبر در ولف جوزف

 به مسيحيت دربارة انمسلمان و یهودیان با شهرها این تمامي در و کرد دیدن تبریز و تهران  کاشان،
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به. پرداخت مي تبليغ به شرایطي هر تحت و وقفه بدون مارتين، همانند نيز ولف. پرداخت  بحث

 روسي، زبان شش به ظهر از بعد شش تا صبح ده ساعت از تبریز شهر در باریک  وي مثالعنوان

  . کرد  موعظه سریاني و انگليسي آلماني،  ایتاليایي، فرانسوي،

 

 که بود دراموند هنري نام به پسري ازدواج، این نتيجه. کرد ازدواج( ق1242) 1926 در ولف

 به« ایران در انگلستان وزیرمختار» عنوانبه نيز مدتي و رسيد انگلستان مجلس نمایندگي  به بعدها

به( 1981ـ1997) ایران در خود مأموریت انجام مقارن ولف دراموند سرهنري . پرداخت خدمت

 نمایندگي سال ده سبب به و انگلستان الملل بين اقتصاد عرصه در فعال سياستمداران از کيی  عنوان

 خود متبوعه دولت کارگزاران پشتيباني و حمایت از کشور، این مجلس در کار محافظه  حزب

 درصدد روسيه، نفوذ کاهش منظور به و خویش اقتصادي تجربيات بر تکيه با  وي. بود برخوردار

 انعقاد نظير مهمي اقتصادي رویدادهاي در و برآمد ایران در انگليسي  تجار گذاري سرمایه جلب

 رانيکشتي آزادي و تنباکو و توتون فروش و خرید انحصار در  تالبوت امتياز رویتر، تجاري قرارداد

 حضور به بخشيدنرسميت تفکر پيشرو باید را وي این، برعالوه . کرد ایفا مؤثري نقش کارون، در

  . پيوست حقيقت به 1817 عهدنامه انعقاد با سرانجام  که دانست ایران در انگلستان و وسيهر

     

  ولف هايفعاليت

 و تحقيقات عنوان با کتابي در را خود سفر شرح ولف ژوزف : تبليغي ـ سياسي هايمالقات ـالف

 با سفر، این در وي. است کرده بيان تفصيل به فرق سایر  و مسلمانان یهودیان، بين تبليغي زحمات

 آذربایجان در انگلستان   سفارت اعضاي و« السلطنه نایب  ميرزاعباس» جمله از قاجار زادگانشاه

 کورميک دکتر و   (Sir John Campbell)   کمپبل  سرجان ، (Dr. McNeill)   نيل مک دکتر مانند

  (Dr. Cormick)   کرد مي معرفي واعظ انگليسي یک را ودخ  همواره   سفر طول در او. کرد مالقات 

 به او کتاب از بخشي کهاي گونهبه پرداخت، مي  وگو گفت و بحث به مختلف ادیان و فرق پيروان با و

. دارد اختصاص... و صوفيان سني، شيعه،  مسلمانان ارامنه، زرتشتيان، یهودیان، با وي مباحث شرح

  

 

 ولف عقيده از ميرزاعباس دیدار، این در. کرد مالقات نيز ميرزاعباس با خراسان در ولف ژوزف
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 و مسلمانان با ولف مباحث از یکي در حتي و نمود استقبال ،«ایران در مدرسه تأسيس»  بر مبني

 امير» به را او اي نامه در سپس و پرداخت مباحثه به ولف با خود ميرزاعباس. کرد  شرکت یهودیان

دوازده سرقت به بيرجند در وي ولف، از ميرزاعباس استقبال ینا مقابل  در. نمود معرفي« بخارا

 او بودنانگليسي سبب به که  1گرفت قرار تعقيب تحت و شد متهم  ميرزاعباس اموال از تومان هزار

 ناحيه آن در فارسي و عربي زبان به را مقدس کتاب از نسخي رهایي،  از پس ولف. کردند رها را

  . کرد پخش

 مقدس  کتاب توجهيقابل تعداد آوردن همراه با ،1943 سال در ایران به سفرش نآخری در ولف

 با سامان، آن االسالم شيخ و عثماني سلطان از هایي نامه سفارش دریافت از پس ،(جدید عهد)

. نمود دریافت تر گسترده فعاليت براي هایي نامه سفارش نيز وي از و کرد مالقات« قاجار محمدشاه »

  

 

 هايسياست با همواره کليسا تبليغي هايفعاليت گذشت، کهگونه همان : استعماري هايفعاليت ـب   

. نيست مستثني قاعده این از نيز ولف ژوزف فعاليت. بود هماهنگ  استعمارگر کشورهاي استعماري

 شرق، در یهود اقليت دربارة وي تحقيقات استعمار، براي ولف  تبليغي فعاليت نتایج ترینمهم از یکي

 یهودیان به ویژه نگاهي براي سرآغازي یهود، اقليت زمينة  در ولف تحقيقات. بود ایران در ویژه به

 اسباط به راجع اروپا در خاص اي نظریه ایران، در  ولف تبليغ ایام در. شد کليسا جانب از شرقي

 گمشده اسباط و افاغنه ميان همانياین  اي رابطه آن، اساس بر که شد رایج یهودیان گمشدة

 تحقيق به را خود تالش بيشترین  ولف ژوزف که است رو همين از احتماالً. شد مي برقرار یهودیان

. کرد معطوف ميانه آسياي و  سرزمين این در آنان، گمشده اسباط همچنين و ایران یهودیان درباره

 در یهودیان از حمایت  رب مبني انگلستان سياست و رایج اندیشة پيشينة به توجه با دیگر، سوي از

 زمينه در ولف  هايفعاليت که انگاشت چنين توان مي فلسطين، به مهاجرت به آنان ترغيب و شرق

 به افاغنه  تعيين صورت در درواقع،. است گرفته مي نشأت امر این از تاحدودي یهودیان، شناسایي

 با افغانستان بر تسلط و فوذن براي انگلستان دولت سياسي اقدامات یهود، اقوام از یکي عنوان

 در انگلستان حضور خود نوبة به امر این و یافت مي رسميت شرق، یهودیان از حمایت قانون عنوان 

 : نویسدمي بارهدراین ولف خود. نمود مي موجه را ميانه آسياي  شرق
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 ترکستان، دشت افغانستان، بخارا، خراسان، ایران، مقيم یهودیان به را مسيحيت  بار نخستين براي

 تعميد را بخارا و یمن صنعا، یافا، مصر، یهودیان از جمعي و شناساندم  چيني تاتارهاي و خوقند

 آمریکا کنگرة در و اوترخت ليدن، آکسفورد، هاي دانشگاه در  را یهود مسئلة باراولين من. دادم

 .کردم مطرح

 

 خاصه ـ ميانه شرق یهودیان تبليغ ايبر ولف ژوزف مداوم و گسترده هايفعاليت دنبال به سرانجام

 مسيحي  مبلغان اولين 1944 سال در یهودیان، ميان در مسيحيت اشاعه براي لندن انجمن ـ  ایران

  . کرد اعزام ایران یهودي جوامع در فعاليت براي را

 

 عيتموق نظر از ایران( قمري سيزدهم) ميالدي نوزدهم قرن مقارن کهاین به توجه با دیگر، سوي از

 هايدولت توجه مورد همواره هندوستان، به دسترسي دروازة عنوان به استراتژیک و الجيشي سوق 

 و سياسي اهداف با توان نمي را ميانه شرق به ولف مکرر سفرهاي داشت، قرار روسيه و انگلستان 

 بلّغم عنوان به ولف حضور کهآن خاصه دانست؛ ارتباط بي ناحيه این در انگلستان استعماري 

 آن اهالي و امرا توجه انگلستان، نظامي و سياسي کارگزاران سفر از کمتر ميانه، شرق  در مذهبي

  . کرد مي  جلب را ناحيه

     

     :دستاوردها ـج

 ميانه شرق به سفرهایش در ولف هايفعاليت ترینمهم جمله از: مردم مختلف قشرهاي با مالقات. 1 

 آنان آمادگي گوناگون، افراد با دیدار طي وي،. بود مردم مختلف قشرهاي با مالقات ایران،  و

 آیين این به را آنان توجه مختلف هاي شيوه به و داد مي قرار نظر مدّ را مسيحيت به  گرایش براي

 ابراهيم ميرزا نام به فردي با وي مالقات زمينه، این در وي اقدامات جمله  از. کرد مي جلب

 انگلستان به وي سفر هزینة او، هايتوانایي بررسي و وي با آشنایي  از پس ولف گویا. است شيرازي

 در دقيقي اطالع انگلستان به ابراهيم ميرزا اعزام براي ولف  اصلي هدف از گرچه. شد متقبل را

 در عربي و فارسي زبان استاد عنوان به اوزلي سرگور  حمایت با ابراهيم ميرزا اما نيست، دست

 به ابراهيم ميرزا مذهب تغيير عدم یا تغيير از البته. شد   مشغول کار به   «بري هيلي» شرقي هند کالج

 وي سفر هزینه ولف هدف،بي که کرد قبول توان نمي اما نيست، دست در دقيقي  اطالع ولف وسيلة
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آن از. کند فراهم انگلستان در را وي تدریس و تحصيل مقدمات نيز اوزلي  سرگور و شود متقبل را

 را وي توانمي بود، مسيحي نامي نيز او فرزند نام و کرد ازدواج  انگليسي زن یک با وي که جا

 . دانست قاجاري ایران در انگليسي مبلّغان سایر  و ولف هاي پرورده دست نخستين از یکي

  

 هگانپنج اسفار از ارزشمندي نسخة و کرد تحقيق خسروي و اروميه مقيم نسطوریان درباره ولف. 2 

 خارج و بریتانيا براي مقدس، کتاب انجمن که برد انگلستان به خود با را سریاني زبان به تورات 

 . کرد منتشر و چاپ را آن از نسخه  چندین

  

 خود سفر سومين 1935 سال در وي. نبود ایران حوزه به محدود صرفاً مسيحيت، به ولف خدمت. 3 

 قاهره، یهودیان و مسيحيان دربارة تحقيق به بار این و گرفت سر از ميانه شرق به انگلستان از را 

   2 .داد قرار آنان دسترس در را جدید عهد کتاب از هایي نسخه و پرداخت یمن و جدّه  حبشه،

 

. انجاميد ایران در مسيحيت و یهود ميان تعامل نحوه در مثبتي نتایج به ولف، تحقيقات و تبليغات. 4 

 به و1918   سال در« یهودیان بين در مسيحيت اشاعه انجمن» نام به انجمني که بود قرار این از قضيه 

 در آنان براي پزشکي  و آموزشي تسهيالت ایجاد و مسيحيت آیين به یهودیان تبشير و تبليغ منظور

 و ایران به  ولف ژوزف ورود زمان تا انجمن این اعضاي اما. شد تأسيس لندن در جهان، سراسر

 در مسيحيت ترویج منظور به اي شعبه  تأسيس براي ـ1931 و 1921 هايدهه در ـ او مکرر سفرهاي

 به ولف ژوزف کهآن ازپس  جهت،این از. نياوردند عمل به اقدامي هيچ ایران، یهودیان بين

 در واقع هايسرزمين  سایر و ایران یهودیان وضع از که اطالعاتي بر تکيه با بازگشت، انگلستان

 ایران به 1944   سال در یهودیان بين فعاليت براي هيأت اولين بود، کرده آوري جمع ميانه شرق

 آوري جمع به ایران  نشين یهودي مناطق در زمانهم طور به نفرهسه هيأت این اعضاي. شد اعزام

. دادند قرار انجمن  اختيار در را خود مشاهدات شرح و پرداختند یهودیان تبشير و تبليغ و اطالعات

ـ  فيوره  مونته موزس سر توجه ایران، یهودیان بين در هيأت این مبلغان هايفعاليت بعد، مدتي

 هيأت این به کمک براي را خاصي بودجه وي و کرد جلب خود به را ـ انگلستان یهودیان رهبر

 و اصفهان تهران، شهرهاي در یهودیان، بين در مسيحيت اشاعه هيأت ترتيب،بدین. گرفت درنظر 

 در کليسا تبليغي انجمن با را خود همکاري پس، آن از و کرد تأسيس تبليغي مرکز سه همدان، 
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« بروس رابرت». نمود آغاز کرد، مي فعاليت ایران در دیني هاياقليت تمام ميان در که  اصفهان

 براي انگليسي مبلغان هيأت اعضاي که مذهبي مراسم در اصفهان، در کليسا تبليغي انجمن مؤسس 

 براي نمازخانه احداث امر در کار دکتر و پرداخت مي موعظه به کردند، مي برگزار نیهودیا 

 اشاعه انجمن هيأت گرچه عبارتيبه. کرد مي همکاري آنان با اصفهان در هيأت  این بيمارستان

 هيأت از جزئي باطن در اما شد، مي محسوب مستقلي هيأت ظاهربه یهودیان  بين در مسيحيت

 3 .بود ایران  در ليساک تبليغي انجمن

 

   بروس رابرت.  3 

 تعصب و اسالم دیانت غالب حاکميت بر مبني ایران مذهبي ساختار به توجه با کليسا تبليغي انجمن

فعاليت عمده بخش بود مایل خویش، هايآیين حفظ در دیني هاياقليت سایر و بومي مسيحيان 

 تحت تاحدودي طریق این از تا کند تمرکزم هندوستان چون سرزميني در را خود تبليغي  هاي

 اهالي کيش تغيير به ضمن، در و گيرد قرار منطقه، آن بر حاکم انگليسي استعماري  نيروي حمایت

 اعضاي که نماند ناگفته اما. بپردازد بودند، تر متمایل و مستعدتر امر این به  که سامان آن بومي

 در خود ارتباطي هاي حلقه حفظ براي منفرد، نمبلّغا سفرهاي  رغم به کليسا، تبليغي انجمن

 درصدد گاههيچ هاآن حالبااین. داشتند نظر مدّ را ایران  در فعاليت امکان همواره هندوستان،

 نيافتند؛ کار این انجام براي داوطلب مبلّغ هم شاید  و برنيامدند ایران در ثابت پایگاه یک تأسيس

 واقع، در. جویند سود منفرد مبلغان وجود از  توانستند نمي نآنا مرکزي، چنين ایجاد براي که چرا

 را آنان فعاليت و حضور امکان تا داشت  نياز دایمي مبلّغ سه یا دو به حداقل کليسا تبليغي انجمن

 امور توسعه براي را آنان نياز مورد  اطالعات و نماید بررسي ایران در سال یک حدود تا کمابيش

 یعني ،1968 سال در کار  این براي مناسب زمان سرانجام. کند آوري معج کشور این در تبليغي

 تبليغي انجمن و شد فراهم( 1986متوفي)   قاجار شاهناصرالدین حکمراني سال ویکمينبيست مقارن

 . فرستاد ایران به ساله دو اقامت براي را بروس رابرت نام به مبلّغي کليسا

 

 سال به و سالگيوپنجبيست در که بود دوبلين تثليث کالج عضايا از ایرلندي مبلّغ یک بروس رابرت

 داده تعميد  کشيش، عنوان به ـ کشيش از تر پایين اي رتبه و کليسا خادم ـ شماسي مقام از 1959  

 مستقر  هندوستان پنجاب در آمرینسار ناحيه در کليسا تبليغي انجمن هيأت در خدمت براي و شد
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 به بعد سال یک  و بازگشت انگلستان به همسرش همراه به بيماري سبب به 1969 سال در بروس. شد

 در اقامت طيّ که جاآن از وي. گرفت پيش در هندوستان به را خود سفر دیگر بار تنهایي

 و خود فارسي زبان تکميل براي گرفت تصميم بود، شده روروبه بسياري زبانانفارسي با هندوستان 

 به 1968 سال در وي، رو، این از. برد سر به ایران در مدتي مارتين هنري انجيل ترجمه  اصالح

 و انجيل فارسي ترجمه تا شد مستقر اصفهان جلفاي در انگلستان دولت انگليسي نمایندة تنها  عنوان

   با اصفهان به بروس ورود 4  .کند ترجمه ارمني زبان به را دعایي کتاب نموده، اصالح  را تورات

 بر تکيه با بروس. بود زمانهم اصفهان در وبا شيوع و ایران سراسر در قحطي بروز ادوار  از یکي 

 به رسيدگي و نگهداري براي خيریه، امور انجام ضمن برآمد درصدد خویش،  تبليغي وظایف

 جامعة به را کليسا تبليغي انجمن هايفعاليت از نمونه اولين وبا، به مبتال  بيماران و زدگان قحطي

 به رسيدگي کار شد، ملحق او به 1971 سال در همسرش کهآن ازپس  وي. کند عرفيم اصفهان

 تحت بودند، ارمني هاآن نفر دوهزار که را نفر هزارهفت حدود و کرد  آغاز را دیدگان آسيب

 عنوان به پوند هزار حدود مبلغي و لندن از پوند هزارشانزده  حدود ترتيب،بدین. داد قرار پوشش

 هزینه. رسيد بروس دست به اصفهان و جلفا یهودیان  و ارامنه خاصه زدگان، قحطي رايب اعانه

 تأمين اروپا و انگلستان در تبليغي امور حاميان  برخي و بروس را، افراد این از رسيدگي و نگهداري

  . کردند مي

 

 یک تأسيس در کردند پيشنهاد وي به و کردند استقبال بروس هايفعاليت از جلفا ارامنه از برخي

به جلفا ارامنه از دیگري گروه حالدرهمان البته. کند کمک هاآن به ارامنه براي کوچک  مدرسه

 پذیرش و ارامنه از برخي آیين تغيير سبب کمابيش که ـ او هايفعاليت و بروس  حضور با طورعلني

  . کردند مي مخالفت ـ  بود شده پروتستان آیين

 

 جلب براي نهایت در که خيریه امور انجام بر عالوه ایران، در خود   اقامت سال پنج طي بروس

 عقاید و آرا ترویج و تبليغ امر بود، تبليغي هيأت هايفعاليت به نسبت جلفا و اصفهان  اهالي توجه

 محل در را مذهبي مراسم مقصود، این به نيل براي وي. داشت عهده بر نيز را  پروتستان مسيحيت

. نمود مي بيان ارمني زبان به را مزامير و سرودها تنها و کرد مي برگزار  فارسي انزب به خود اقامت

 به نيز را یهودیان و مسلمانان مانند اصفهان و جلفا اهالي سایر  ارامنه، بر عالوه که بود آن بر وي
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 نتيجه يب موارد بيشتر در زمينه، این در او فعاليت البته . کند دعوت پروتستان عقاید و آرا پذیرش

 کليسا تبليغي انجمن سرانجام جلفا، در بروس اقامت  از سال شش گذشت از پس حال،این با. بود

 اولين 1975 تابستان در ترتيببدین و بشناسد  رسميت به را ایران در بروس فعاليت تا شد متقاعد

 حمایت و پشتيباني از و کرد دنبال ایران در را خود  کار رسمي طور به کليسا تبليغي انجمن هيأت

  . شد برخوردار مذکور انجمن رسمي و دایمي

 

 به که  1991 سال در ایرلند به اش خانواده و بروس آميز موفقيت سفر از پس ویژهبه و ایام مرور به

 و همکاري براي را خود آمادگي ایرلندي مبلغان از شماري انجاميد، هيأت نياز مورد بودجه تأمين

 مبلغان از جدید، اعضاي این از برخي. کردند اعالم جلفا در کليسا تبليغي جمنان هيأت در فعاليت 

 انجمن هيأت مبلغان فعاليت پس،ازآن. بودند مبلّغ زنان جمله از نيز آنان از شماري و  منفرد

 و آموزشي مذهبي، امور شاخه سه در و یافت توسعه توجهيقابل سطح در جلفا  در کليسا تبليغي

  . بودند مذهبي فعاليت از جزئي پزشکي، و آموزشي شاخه دو واقع در  که شد متمرکز پزشکي

       

   بروس هايفعاليت

 جدید و عتيق عهد کتب متون تصحيح و ترجمه براي بروس رابرت اگرچه : تبليغي هايفعاليت ـالف

 انگليسي سياحـ  دآرنول آرتور. شد نمي محدود امر این به تنها او وظایف  حيطه اما آمد، ایران به

 جنگ براي خاص اي ذائقه با الهي سرباز استثنایي، مبلّغ یک عنوان  به وي از بروس توصيف ضمنـ 

 رابرت. کند مي یاد فارسي زبان به ایران در فرد ترینمسلط  و زمين هايمکان دورترین در مذهبي

 جلفا اهالي براي دس،مق کتب تصحيح و ترجمه بر  عالوه فارسي، زبان بر تسلط سبب به بروس

 سود مردم عامه توجه جلب براي فارسي  زبان به مذهبي متون ترجمه از و کرد مي موعظه

 داده تشکيل ساالنبزرگ براي انگليسي  زبان فراگيري براي هایيکالس بروس همچنين. جست مي

 مراسم، و هاکالس این. شد مي  برگزار ارامنه آیين شيوه به عبادي مراسم ها،کالس این از پس. بود

هيچ ارامنه اکثر چه اگر . کرد مي ایجاد هيأت در حضور به ارامنه توجه جلب براي را الزم انگيزه

 انجمن مبلغان فعاليت  ظاهري وجهه بر هيأت در حضور حال هر به اما بازنگشتند، خود عقاید از گاه

  . افزود مي کليسا تبليغي
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 با و ارامنه از برخي پيشنهاد به جلفا در اقامت از پس بروس رتراب : آموزشي هايفعاليت ـ ب

 مدرسه این. کرد تأسيس جلفا در ارمني پسران آموزش براي  اي مدرسه هوانس، کاراپت همکاري

 1977 در مدرسه این تأسيس از پس سال سه. کرد آغاز جلفا در را  خود کار 1974 سال حدود در

. کردند مي تحصيل مدرسه این در ـ بودند ارمني کودک، هس جز همگي، که ـ شاگرد 131 حدود

 کودکان از برخي همچنين. بودند محصلين این شمارِ در نيز ارمني کشيشان  فرزندان از بعضي

 تحصيل مخارج کليسا تبليغي انجمن هيأت طبعاً که کردند مي تحصيل مدرسه  این در نيز سرپرست بي

 در و بود نفر 215 حدود 1981 سال در مدرسه این موزانآ دانش شمار . کرد مي تأمين را آنان

 این درسي برنامه. شد افزوده آن آموزان دانش تعداد به درصد 56 حدود سال،  پانزده مدت

 و اقليدسي هندسه اول کتاب چهار انگليسي، فرانسه، التين، زبان آموزش: از  بود عبارت مدرسه

 این درسي برنامه ویلز، دکتر از نقل به. شد مي دریست نوجوانان به دروس  این از بعضي که جبر،

 مدرسه بر عالوه. داشت مطابقت انگلستان در دبيرستان اول سيکل  درسي هايکالس با مدرسه

 و کردند مي اداره زن مبلغان را مدرسه این. کرد ایجاد نيز اي دخترانه  مدرسه جلفا هيأت پسرانه،

 براي خاصي هايکالس همچنين. داشتند اشتغال حصيلت به  آن در دختر آموز دانش صد حدود

 دوزيبرودري و دوزي سوزن خياطي، و پسران براي  نجّاري جمله از مختلف، حِرَف و فنون تعليم

 و روزمره زندگي در فنون این از استفاده امکان  سبب به که بود شده گرفته نظر در دختران براي

. گرفت قرار آنان هاي خانواده و آموزان دانش  ستقبالا مورد بسيار هاکالس این معاش، امرار

 از نيز انگلستان دولت و گرفتند مي عهده  بر بابي استادکاران غالباً را حِرَف این تعليم است گفتني

 که جلفا ارامنه از گروهي  این، بر عالوه. ورزید نمي خودداري خصوص این در هزینه صرف

 این در تحصيل از پس  کودکانشان که بودند معتقد کردند، مي تحصيل مدرسه این در هاآن کودکان

 برخي به پرداختن  با و بروند هندوستان به توانند مي سهولت به انگليسي، زبان با آشنایي و مدارس

 را هایشان خانواده  مبالغي، ارسال با و شوند برخوردار مناسب مالي موقعيت از اقتصادي، امور

 از نقل  به. آورند وجود به خود اقتصادي و اجتماعي وضع در توجهي قابل تغيير و کنند تأمين

 از نفر هزارسه حدود دیدند، مي تعليم هيأت این در که ساالنيبزرگ گرفتن نظر در با برد، ایزابال

 این در و رفتند مي اروپا یا جاوه هندوستان، به مختلف حِرَف و علوم زبان، فراگيري از پس آنان، 

 تبليغي انجمن به وابستگان و سياحان از رایس، کالرا. شدند مي مشغول کار یا حصيلت به  نواحي

 کرده، اشاره هامهاجرت این از مواردي به هاآن رسوم و ایران زنان نام به خود کتاب  در نيز کليسا،



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 علوم سایر و پزشکي تحصيل براي هيأت مدارس در آموزدانش دختران برخي  که شودمي یادآور

 کليسا، تبليغي انجمن هيأت مدارس در. رفتندمي انگلستان و هندوستان  آمریکا، متحدهایالت به

 نظر در آنان ورزشي هايفعاليت براي نيز مخصوصي مکان آموزان،دانش  تدریس و تعليم بر عالوه

 5  .بود شده گرفته

     

 :هانوشتپي

 و رژي دستگاه به نسبت خویش متگذاريخد مراتب تجدید براي السلطان ظل تنباکو، قضيه در. 1

 از را خود مساعي که دانم مي واجب خود عهده بر»: نوشت و فرستاد آرنستين  به تلگرافي انگليس،

... ام نداشته مضایقه کمکي هيچ از ناخوشي، و ضعف  وجود با حال به تا و ببرم کار به جهت هر

 هاي حرمت به و. داد خواهم  انجام نيز این زا بعد و ام برآورده همواره خواسته موئير مستر هرچه

 نقل  ؛1346 جاویدان، تهران، مشروطه، رهبران صفایي، ابراهيم)« .داشت اعتنایي نباید آخوندها

  ( 63ـ 64صص همان، نجفي، موسي از

 تهران به را السلطان ظل مردم، اعتراض علت به شاهناصرالدین که تنباکو نهضت از پس سال سه. 2

 بار براي را السلطان ظل زوربه تهران در انگليس ایادي داد، قرار عزل شرف  در را او و ردک احضار

  . گرفتند او از را اصفهان براي وي دوباره  حکم و کردند تحميل شاهناصرالدین به مجدد

 ستري، ابوالقاسم: ترجمه ،(قاجار دوره در علما نقش) ایران در دولت و دین حامد، الگار،. 3

     167 ص ،1368   ،2 چ توس، ن،تهرا

 بورژوازي و تمدن رویه دو با ایران گران اندیشه هاي رویارویي نخستين عبدالهادي، حائري،.  4

     (.تصرف و تغيير تلخيص، با) 517ـ  532 صص ،1379 ،3چ اميرکبير،  تهران، غرب،

 کلنل اصرار و محمدشاه وساطت به کهاین تا شد زنداني بخارا در مدتي نيز، دیگر بار یک ولف،. 5

     .بازگشت ایران به و شد آزاد ایران، در انگلستان  سفير شيل،

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

 ( ص)پيامبر پدر عبداهلل؛ قتل مسئلة و یهود:عنوان
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 فراهم غذایي: گفت ربيان نام به بزرگشان. بکشند را عبداهلل ات کردند تالش یهود احبار و کاهنان

 را آن و کردند چنين یهودیان. ببرید عبدالمطّلب نزد راآن و نمایيد مهلک سمّ  به آغشته و کنيد

 .فرستادند عبدالمطلب خانة به بودند پوشانده را خود صورت که زناني توسّط

 

  

 

 

 پدرش صلب در که زمان آن چه بودند؛( ص)خدا رسول قتل صدد در دیرهنگام از یهودیان

 .بعثت و تولّد از پس ویژه به و داشت، قرار آمنه مادرش رحم در که زماني چه و بود عبداهلل

 

 غذایي: گفت ربيان نام به بزرگشان. بکشند را عبداهلل تا کردند تالش یهود احبار و کاهنان. 1

 آن و کردند چنين یهودیان. ببرید عبدالمطّلب نزد راآن و نمایيد مهلک سمّ  به آغشته و کنيد فراهم

 .فرستادند عبدالمطلب خانة به بودند پوشانده را خود صورت که زناني توسّط را

 

 تو دور فاميل و مناف عبد بستگان از ما: گفتند آنها: گفت خوشامد و آمد بيرون عبدالمطلب همسر

. بخورید اند آورده برایتان بستگانتان آنچه از و بيایيد: گفت اش خانواده به عبدالمطلب. هستيم

 کرده مسموم مرا که نخورید من از: گفت و آمد سخن به غذا بخورند، آن از خواستند که همين اما

 ایشان از اثري ولي برخاستند زنان آن جستجوي به و نخوردند غذا از عبدالمطلب خانواده. اند

 3.است( ص)خدا رسول يامبريپ هاي نشانه از یکي حادثه این که. نيافتند

 

 بن عبداهلل جناب تا آمدند مکّه به شام از تجّار لباس در یهود احبار از گروهي دیگر بار. 2

 سمّ، به آغشته شمشيرهاي آنها. برسانند قتل به را ـ( ص)خدا پيامبر گرامي پدر ـ عبدالمطلب

 .درآورند اجرا مرحله به را پليدشان نقشه تا بودند مناسب فرصتي مترصّد و داشتند خود همراه

 

 محاصره را او دانسته، غنيمت را فرصت یهودیان و شد خارج مکّه از شکار قصد به عبداهلل جناب

 را او رسيدند، راه از که هاشم بني از گروهي وسيله به خداوند امّا بکشند را او خواستند و کردند
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 2.درآمدند سارتا به دیگر بعضي و شدند کشته احبار از گروهي. داد نجات

 

 .رفت دنيا از مشکوکي طرز به سالگي 25 یا 17 سن در عبدالمطلب بن عبداهلل

 :نویسد مي المنتقي خود کتاب در کازروني

 

 آمنه با شد ساله 17 وقتي. شد متولّد عبداهلل که بود گذشته انوشيروان کِسري پادشاهي از سال 24

 4.کرد وفات مدینه در عبداهلل شد، باردار( ص)خدا رسول به آمنه که هنگامي و کرد ازدواج

 

 آنها زیرا هستند؛ او کردن مسموم به متّهم آنها و است یهود متوجّه عبداهلل، وفات در اتّهام انگشت

 رسيد،مي مدینه به عبداهلل پاي اگر پس بکُشند، را او موانع رغمعلي تا کوشيدند مکّه در بارها

 !کردند؟مي رفتار چگونه

 !عبداهلل قرباني، و بود( ص)خدا رسول دف،ه البتّه

 

 

 :هانوشتپي

 .48ج جدید، چاپ االنوار، بحار مجلسي، عالمه. 1

 .81 ،81 ص ،15 ج همان،. 2

 5. 81 ،81 ص ،15 ج همان،. 3

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  هاليوودي طعم با پيامبري و وحي:عنوان

  

 را مسيح از سينمایي تصویر نخستين بيستم، قرن اول نيمه در« تعصب» فيلم با گریفيث وارک دیوید

 در«  « خرقه» فيلم. م1853 سال در. شد تبدیل آیندگان تقليد براي الگویي به و گذاشت نمایش به

 یعني ماجرا دراماتيک و اصلي فراز آن در که شد، ساخته« بيستم قرن فوکس» یهودي کمپاني

 شده سپرده عمدي فراموشي به یهود سياسي و دیني رهبران توسط حضرت محکوميت و محاکمه
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 .است

 

 

 

 

 

 هايفيلم تخصّصي و مفصّل آرشيو از تابي و آب چه با جوان آن ،«مسيح مصائب» نقد از بعد

 گفتمي اصيل و يهنر هايفيلم نقد و فهم در تخصصش از همچنين. کردمي صحبت اشهاليوودي

« مسيح مصائب» نقد به« مسيح وسوسه آخرین» بررسي و نقد بدون که گناهکارم من انگار که

 کنمنمي فکر ولي دید خواهم را فيلم حتماً»: اوگفتم به احتياط با جا همان آیدمي یادم. امپرداخته

 یا باشيم داشته طرفبي رهن توانيممي آیا اساساً و باشد هم طرفبي چندان نامي، چنين با فيلمي

 شيطاني غير هم و غيررحماني هم که کند فکر نحوي به انسان شودمي مگر اصالً. کرد دقّت باید نه؟

 3«.کنيم تأمل بيشتر دو هر باید دانم،نمي! طرفبي فکري باشد؟

 

 تفکرانهم انکاري با و خورد جا باشم، ترکانده گوشش کنار بادکنکي اینکه مثل ناگهان آیدمي یادم

 مسيح وسوسه آخرین فيلم همين خوبش نمونة و داریم طرفبي هنر حتماً کنممي فکر ولي»: گفت

 و دید خواهم دقت با را فيلم که دادم قول او به.  کن قضاوت خود و ببين را فيلم نداري باور. است

 با فيلم این عيساي کهاین مثل امّا. دیدم و کردم پيدا را فيلم. زد خواهم ایميل شما به را اشنتيجه

 و کارگردان اصالً انگار. دارد تفاوت خيلي« مسيح مصائب» و« متّي روایت به انجيل» عيساي

 و مسيحي هايسایت و مجلّات سراغ! اندنداده قرار توجّه مورد را مسيحيان مقدس کتاب نویسنده،

جست مطالبي اش،سندهنوی و کارگردان و فيلم داستان مورد در توانستم هرچه و رفتم سينمایي

 و اسالم دین به هاليوود کلي نگاه مورد در هم مطالبي کار، تکميل براي. کردم آوري جمع و وجو

 وحي» شده کار کمتر ولي مهم موضوع به را مجله از صفحاتي بتوانم رسيد نظرم به. داشتم پيامبري

 شدت به ـ بودنش دیني دليل هب ـ هم را ما جامعه که دهم اختصاص« هاليوود دیدگاه از پيامبري و

 هر با تحقيق، مسير در. اندپرداخته مهم این به کمتر ما متفکران ولي است؛ داده قرار تأثير تحت

 همه آموز،دانش و دانشجو و طلبه تا دانشگاه و حوزه استاد از شدم،مي روبرو که دوستان از کدام
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حرف کدام هر و بودند نپرداخته جدي مّقتع به ولي دیده را هاليوودي هايفيلم این از بسياري

 شاید دانم،نمي. نبودند آنها در دقيق تأمل و کردن قلمي فکرِ در ولي داشتند، دل در هایي

 اهميّت به موضوعي بر« جاعل رسانه» این سينما، تأثير بررسي از داشتند تريمهم بسيار کارهاي

 4.پيامبري و وحي

 

 

 هاریشه وجويجست در

 فيلمي مثالً یا است، نيفتاده زمين به آسمان از« مسيح وسوسه آخرین» چون فيلمي بودم مطمئن

مي ناروایي هاينسبت پيامبري از قبل موساي حضرت به تمام قباحت با که 5«فرمان ده» چون

 شاهزاده» انيميشن در چرا بفهمم که کردممي وجوجست باید. است نشده گرفته نيل رود از دهد،

 جوان یک و نيست آشنا هم خداپرستي تفکر با حتّي فيلم ابتداي در( ع)وسيم حضرت ،6«مصر

 جدید منجيان و آورانپيام چرا که کردممي درک باید! است شده کشيده تصویر به بيکار طلبلذت

 روزي فردا نکنم کاري اگر دانستممي 7.اندخورده پيوند هندوئيسم و بودیسم با شدت به هاليوود

 کرد خواهد تلقي منزل وحي را، پيامبران از تصویر همين هافيلم و هاکارتون این يرتأث تحت فرزندم

 و رد اشدستي بَغل با را بزرگ پيامبر فالن مورد در هاليوود جدیدتر کارتون« معارف» کالس سر و

 اربابان که پروراندمي ذهن در را همان فقط پيامبري، از دیگرم نسل دو و کرد خواهد بدل

 بيشتري تعمق مورد را پيامبري و وحي به هاليوود نگاهِ هايریشه گرفتم تصميم. اندخواسته هاليوود

دقيق توجه وحي، آورانپيام از دیگران و خود آینده هايسازي تصویر در اهلل شاءان تا دهم قرار

 .باشيم داشته هم اطراف فضاي به تري

 

 هاآمریکایي اکثر و است آمریکایي زيسافيلم بزرگ هايشرکت مجموعه هاليوود تردید،بي

مسلمانان،. مؤثرند آمریکا در هم دیگري هاياقليت ولي کاتوليک، و پروتستان هستند، مسيحي

 یقين. کردممي مشخص دقيقاً هاپردازيفيلم این مسير در را یک هر سهم باید. بودائيان و یهودیان

 قدرت مقدار از باید بلکه بفهمم؛ را تأثيرشان کدام، هر جمعيت مقدار روي از توانمنمي که داشتم

 یافتم چنين پس. برسم ايمنصفانه داوري به هاليوود بر شاننفوذ خصوصاً و تکنيکي و فني و مادي

 آمریکایي وبر مارک چون اساتيدي گفته به. دارند هاليوودسازيانگاره در را اول نقش یهودیان که
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 تسلط هاليوود بر درصد 81 یهودیان ایراني مانيرح الدین شمس و مصري الغيطي محمد و

 از بعد ها،کاتوليک آن از پس و مسيحي هايصهيونيست خصوصاً پروتستان مسيحيان سپس 9.دارند

 بود این یافتم که محوري نکته. شرقي مذاهب سایر و مسلمانان هم کمي و هندوها و بودائيان آنها

 در نفوذ و ثروت و قدرت ميزان و است صفر حدّ  در« تفکرات حقانيت» سهم بنديترتيب این در که

 الزمة البّته زند؛مي را اول حرف هاليوود بالتبع و آمریکا سياسي و فرهنگي هايگذاريسياست

 که است دنيایي چنين در و نيست این جز چيزي هم، غربي محور سود و گرانسبي و شکاک جهان

 ادعاي روشنفکران یا و« لوي آنتوان»  نام به وندشمي یهودي پيامبري داراي هم پرستانشيطان

 ادیان یا نامند،مي مدرن عصر پيامبران را خود و کنندمي پيامبران از بهتر دروني ايتجربه

 به ممزوج یهودي عرفان) 8کاباليسم و( بودیستي یهودیت) یهودي بودیسم و رائيليان چون جدیدي

فيلم در هافرازميني یا تکنولوژي و ماشينيسم آورانپيغام یا و آیندمي پدید...  و( مشرکانه مناسک

 .کشندمي معاصر بشر رخ به را خود مختلفي هاي

 

 مسيحي هايفيلم در پيامبري و وحي

 سعي مسيحيت اوان از ،11پولس مانند دنياطلبي یهودیان و روميان چون چيناني توطئه و غاليان

 که مفاهيمي از است پر امروزه مسيحيت،. داشتند خود دنياي نفع به الهي دین این مصادره در

 به وحيیهودیت، و اسالم در.   دارند نقد و انتقاد آن دربارة هم مسيحي منصفان از بسياري حتي

 خود ،(ع)عيسي و شد عوض مفهوم این مسيحيت در ولي است، پيامبرش و خدا بين ارتباط مفهوم

 را رنجي بياید تا یافته تجسّد که خداست همان حمسي امروزین، تثليثي مسيحيت در. شد الهي وحي

 به او ایمان. بياورد ارمغان به مسيحيان براي را رستگاري تا شود کشيده صليب به و کند تحمل

 یاري موجود، وضع از رضایت و رنج تحمل در را او  که هاستانسان نجات به عشقش و پدر خداي

 فداء،صليب، رنج، عشق،ایمان،ازلي، گناهًّد،تجس سينماي باید را مسيحي سينماي. رساندمي

 چاشني که فعلي شده پولسي مسيحيت خاص هایيقرائت با البته دانست؛ 11تقدیر و تسليمتثليث،

 همراه به هم را( گریزيعقل حداقل یا) ستيزي عقل و جبرگرایي و سکوالریسم و 12پذیريذلت

 .دارد

 

 بونوئل نظر در مسيحيت
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 هاصهيونيست که ايسلطه دليل به و فعلي مسيحيت مفاهيم برخي در گریزيعقل و ابهام دليل به 

 بر شدّت به اند،شده ساخته( ع)مسيح حضرت مورد در که هایيفيلم برخي دارند، هاليوود در

 دو مثالً دارند؛ تأکيد مسيحيت دیني مفاهيم و کليسا و الهي اولوالعزم پيامبر این از زدایيتقدّس

 را آن بلکه ندانست رستگاري مایة تنها نه را مسيحي رنج بونوئل، اثر« نازارین» و« یدیاناویر» فيلم

 حدي تا است؛ تباهي موجب که دانست آزاري خود و  مازوخيسم جنس از و رواني بيماري نوعي

 13.دانست خداوندي درگاه از مطرود او مثل و شيطان همطراز را بونوئل کاتوليک کليساي که

 از ترس از وي. است نشده صومعه وارد هنوز که است جوان ايراهبه« ویریدیانا» مفيل موضوع

 و خوابدمي زمين بر شبها و پوشدمي خشن لباس و کندنمي معاشرت دیگران با ایمان، دادن دست

 در هاهمان نهایت در ولي کرده گدایان وقف را خود او. اندازدمي رنج در و زندمي شالق را خود

 به هم را اموالش او، به تجاوز از پس و شده ورحمله اشخانه به مست و آميزجنونتار، و هتير شبي

 و درآمده تصویر به داوینچي آخر شام تابلوي مثل درست فيلم، آخر شام صحنة. برندمي سرقت

 هايفيلم تمامي کليشه که اندازدمي پطروس ادعایي خيانت یاد به را ما خروس صداي بار سه

 .است مسيحي

 

 با سازش به حاضر و ورزدمي تعصب مسيح آیين به سخت هم« نازارین» یعنيبونوئل، دیگر قهرمان

 را مکزیک جامع کليساي خشم بينوایان، و دیدگان رنج از حمایتش شدت دليل به و نيست محيطش

 ورشيد،خ برادر» فيلم مثل هم فيلم این زمينة در. شودمي سپرده اعدام جوخه به و انگيزدبرمي

 به کليسا اصلي مراکز کشد،مي تصویر به را مسيحي راهب« فرانچسکو» زندگي که« ماه خواهر

 تاریخ در دقّت با توانمي که اتهامي شوند؛مي متهم دنياگرا طلبانجاه و ثروتمندان با همکاري

 14.کرد وارد هایيخدشه آن سند در معاصر و وسطي قرون

 

 معاصر دوران و وسطي قرون اواخر طلبانهقدرت هايجنگ و ارتشر محوریّت که است این حقيقت

 دیگران، به زدن اتهام و فرافکني با که کرد وجوجست فریسي یهودي زرساالران بين در باید را

 و اسالم و مسيحيت تحریف تاریخ اگر که حالي در اند؛سپرده عمدي فراموشي به را خود نقش

 دیگري حقایق با شود، وجوجست دقيق دوم و اول جهاني هايجنگ و رنسانس و صليبي هايجنگ

 15.شد خواهيم روبرو
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 «مسيح وسوسه آخرین» فيلم به نگاهي

 شخصيت. است شهره خشن و مردانه هايفيلم ساختن به فيلم، این کارگردان« اسکورسيزي مارتين»

 آقاي ،(م1876) «تاکسي راننده» فيلم در« تاویس» شخصيت مانند دقيقاً  فيلم، این در مسيح

( م1881)« وحشت تنگة» در« کيدي ماکس» یا و( م1891)« خشمگين گاو» فيلم در« الموتا جيک»

 نمایش فيلم، فرم در هم و محتوا در هم دوگانگي این و باشندمي خاصي دوگانگي داراي که اوست

 جنسي رابطة یا خشونت به بستن دل عين در که هستيم افرادي شاهد هافيلم این در. شودمي داده

 هافيلم این)!( شوند فدا و کنند زندگي رستگاري یا عدالت ایجاد براي کنندمي تالش زن، یک با

 انسانيت بين( م 1899)« مسيح وسوسه آخرین» در هم مسيح. آفرینندمي بيننده در ايدوگانه حس

 و کشاندمي تصليب و فداء سوي به را او رحماني مکاشفات طرفي از و است متالطم خود خدائيت و

 مسيح شخصيت. کشاندمي دنيا و زن و قدرت، سوي به را او زميني و شيطاني هايوسوسه طرفي از

 به خود زدایيتقدس انگار. است درآمده نمایش به تقدس بدون و شده زميني کامالً فيلم این در

 مجعول يسايع. شودنمي رحم هم مسيح به حتي که است گشته بدل هاليوود در جدید بت یک

 و بردارد دوشش از را شدن فدا و پيامبري مسئوليت خدا تا کندمي را خود تالش تمام اسکورسيزي

 صرفاً  دیني ولي پردازدمي تبشير به و پذیردمي باالخره ولي نشود کشيده صليب به و شود راحت او

 ولي یهودیان، و يانروم ستم و ظلم عليه ايمبارزه همراه به عشقي نه و کندمي تبليغ را عشقي

 وي و شودمي ظاهر او نجات فرشته شکل به و کندنمي رها را مسيح هم صليب روي بر حتي شيطان

 زن با توانيمي اکنون و شدي پيروز امتحانت در تو»: گویدمي فریب با و آورده پایين صليب از را

 شودمي ابليس حيلة اسير يزن مسيح. کني ازدواج( کرده توبه فاحشة) مجدليه مریم اتعالقه مورد

 بر یهودا مرگ، هنگام در شدن پير از بعد. شودمي داربچه و کندمي ازدواج اشمعشوقه با و

 صليب به تو تا دهم لو را تو که قبوالندم خود به من» : که کندمي گالیه او به و شده حاضر بالينش

 و معمولي زندگي و شدي يطانش اسير تو ولي ،(برسند رستگاري به مسيحيان و) شوي کشيده

 بر را او که خواهدمي خدا از و شودمي شيطان فریب متوجه مسيح اینجا در« .برگزیدي را ازدواج

مي فریاد صليب روي بر مسيح و شودمي چنين و شود بشر گناهان فداي تا برگرداند صليب روي

 «.شد انجام من مأموریت»: زند
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 نيکوس» داستان ایننویسندة مانند هم اسکورسيزي و شد محکوم شدت به کليسا جانب از فيلم این

. گرفت قرار بازخواست مورد کليسا و مؤمنان جانب از.( م1857ـ  1993)« کازانتزاکيس

 مرد» و« مسيح وسوسه آخرین»،«مصلوب باز مسيح» رمان سه یوناني نویسنده« کازانتزاکيس»

 وسوسه آخرین» نوشتن از بعد نداشت کليسا بابانار به نسبت خوبي دید هيچگاه که ،«خدا بينواي

 سال آوریل در و گرفت قرار یونان ارتدوکس کليساي خشم مورد( م1849 حوالي)« مسيح

جست در که داشت ناآرامي روح« نيکوس» 16.گرفت قرار پاپ تحریم مورد کتاب این م،1854

 و بودیسم و کمونيسم جربياتت و فکري تحوالت« معنا بدون غرب» تاریک دنياي در حقيقت، وجوي

 معناگرایي» دنبال به او شاید. گذراند سر از را برگسون و نيچه و فرانسيس سن به عشق و کليسا نقد

 نظر دانستن و اسالم با« نيکوس» آشنایي با شاید. نرسيد آن به هم خود عمر پایان تا ولي بود« ناب

 وسوسه آخرین چون عجيب فيلمي و رمان گاههيچ پيامبران براي ازدواج اباحة به نسبت اسالم

 به حاضر یونان در کليسایي هيچ( م1857) رفت دنيا از نویسنده این وقتي. شدنمي خلق مسيح

 که است آیين و کيش این به نقدها از بسياري مایة مسيحيت تحریفات امروزه. نشد او جسد پذیرش

 .گيردمي خود به هم افراط رنگ گاه

 

 ساخته هم موجود اناجيل از  کدام هيچ طبق« مسيح وسوسه آخرین» فيلم هک است ذکر به الزم

 اسخریوطي یهوداي بعضاً و شده برده سؤال زیر شدت به را مسيح تقدّس و عصمت و 17است نشده

 کليسا قبول مور هرگز کهاش،تاریخي گناه از یهودا تبرئه این. است داده نشان مسيح از ترحکيم را

 شودمي دیدهشده، ساخته( ع)عيسي حضرت مورد در که هم دیگري هايفيلم در است نشده واقع

گناه آمرزش و مسيح تصليب براي خدا مشيت ابزار خائن یهوداي کنار در هم یهودیان حتي بعضاً و

 و فریسي یهودیان از ظرافت با را مسيحيان کشتار و شکنجه گناهِ و آینددرمي تصویر به بشر ذاتي

 و جبرگرایي نوعي حقيقت در و دهندمي نسبت خدا خواست به و کرده دور طلبدنيا صدوقي

 .کندمي القا مخاطب به را گرایيمشيّت

 

 یکم و بيست قرن در مسيح مصائب

 مل فيلم  است، شده ساخته یسوع تصليب مورد در اخير هايسال در که اثري ترینمهم شاید

 آید،درمي تصویر به حضرت زندگي آخر ساعت دوازده که فيلم این در. باشد( م2114) گيبسون
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 برابر در مسيح عاشقانه رضایت و تحمل مسيح، هولناک شکنجه پطروس، انکار یهودا، خيانت شاهد

 یهودي هايخاخام از دیگر برخي مخالفت و فریسي هايخاخام از گروهي قساوت خدا، خواست

. هستيم رستگاري و آمرزش و ليبتص و مسيح توسط بودن خدا پسر ادعاي هدرین، سن شوراي در

 از. شودمي تصویر گرامشيت و پذیرذلت کامالً  و کشدمي آغوش در را صليب عيسي فيلم این در

 هايشکنجه بر آميزيخشونت تأکيد و پردازدنمي مسيح با یهودیان مخالفت علّت به فيلم طرفي

 و عيسي کودکي و گذشته به تيارجاعا با( گيبسون) فيلم کارگردان. دارد روميان توسط مسيح

 به را مخاطب عاطفه رحمانهبي و کشدمي تصویر به را پسر و مادر عشق خود، متعدد هايبک فالش

 مسيح هايرنج شدت از را فيلم مخاطب روح« بني جاني» جاي به هايموسيقي با و گيردمي بازي

 احساسات شدت به د،دار تخصص خشونت فوق فضایي ساختن در که گيبسون مل. آزاردمي

صلح مبارزة» سياست تابع گاندي همچون خودش گفتة به را مسيح و انگيزاندبرمي را مخاطب

 نزدیک کنوني دوران اخالق فلسفة به هاصحنه این در وي. کندمي معرفي« پذیريظلم» و« جویانه

 کند دشمني شما با هک هر» و 19«.شودمي کشته نيز شمشير با بکشد، شمشير با که هر»: که شودمي

 مسيح هايمجاهدت و صفت روبه فریسيان با حضرت مبارزات انگار« .باشيد داشته دوست را او هم

 قرار گيبسون توجه مورد اصالً 18است، آمده هم کنوني محرّف انجيل در حتي که ستمگر روميان با

 سکوالر و مجاهد غير ،پذیرظلم پيامبري غرب، در رشد به رو بودیستي هايآموزه و است نگرفته

 هايآموزه این سلطة تحت جهان مسيحي ميليارد دو حدود که زماني تا مطمئناً. است ساخته

 خواهند اختيار در را غرب حيات هايشریان نبضخود، اندک تعداد با یهودیان باشند استعماري

 21.داشت

 

 اثري موجود، تبليغات برخالف لمفي این که گفت توانمي اطمينان از باالیي درصد با تحليل این با

ذلت و جبرگرایي و سکوالریسم و تثليث چون غلطي هايآموز تثبيت و ترویج با و نيست یهودي ضد

 و فرهنگ تاریخي حاکميت و گریزيعقل و خدا تجسيم و یوناني دموکراسي تقدیس و فداء و پذیري

 یهودیان به را خدمت بيشترین ،(دیهو ادعایي موعود سرزمين) فلسطين در یهودي ـ عبراني زبان

 21.شد تمام آن فروش نفع به فيلم عليه ظاهري تبليغات عمالً  و کرد هاليوود هايصهيونيست و

مي کاتوليک زدة یهودي و غافل کليساي و گيبسون گرچه.( فروخت دالر ميليون هفتصد حدود)

 سينماهاي در فيلم وسيع ربسيا نمایش را مطلب این. اندکرده خدمت خدا دین به که پندارند
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 با و ؛(دادند نمایش را فيلم این هم با همراه سينما 4111 حدود) کندمي تأئيد شمالي آمریکاي

 اختيار در هاصهيونيست و یهودیان را غرب داريسينما و سينما صنعت سهم بيشترین اینکه، به توجه

 محمد،» کارتون مثل دقيقاً رند؛بگي را فيلم گسترده پخش جلوي توانستندمي راحتي به دارند،

 پيامبر از مثبتي چهرة و شد توليد آمریکا در سپتامبر یازده با همزمان که 22«(ص) پيامبر آخرین

 زمان آن اسالم ضدّ  و صهيونيستي تبليغات با چون ولي گذاشت،مي نمایش به( ص) اسالم

 نمایش به( سينما پنجاه حدود فقط) سينما محدودي بسيار تعداد در سال چهار تا نداشت، همخواني

 23.باشدمي آمریکا در تريوسيع نمایش حال در اخيراً و درآمد

 

 مسيحي آثار سایر

 :رسدمي نظر به ضروري هم دیگري مطرح هايفيلم به اشاره هاليوود مسيحي هايفيلم مورد در

 

 را مسيح از سينمایي تصویر نخستين بيستم، قرن اول نيمه در« تعصب» فيلم با گریفيث وارک دیوید

« خرقه» فيلم. م1853 سال در. شد تبدیل آیندگان تقليد براي الگویي به و گذاشت نمایش به

 فوکس» یهودي کمپاني در« روس فرانک» کارگرداني به« داگالس لویدسي» از داستاني براساس

 حضرت کوميتمح و محاکمه یعني ماجرا دراماتيک و اصلي فراز آن در که شد، ساخته« بيستم قرن

 یا« هرود» یهود پادشاه و هاحاخام رهبر« قيافا»خاخام) یهود سياسي و دیني رهبران توسط

 منهاي را، سعادت و آمرزش  صرفاً تصليب، و است شده سپرده عمدي فراموشي به( «هيرودیوس»

 هيفرماند« گاليو» عشق مسابقة به را داستان محور و گذاردمي نمایش به حضرت، ستيزي فریسي

 24.کشاندمي« دیانا» برسر( کاليگوال) روم امپراطور و رومي

 

 سبک به که شد ساخته« جویسون نورمن» توسط م1873 سال در« استار سوپر مسيح، عيسي» فيلم

 جرج» توسط که« عالم داستان ترینبزرگ» فيلم در. بود پرداخته مسيح زندگي به کنایي و جدید

 چشم و بور مو بازیگران و نداشت وجود  حضرت، مادر« مریم» براي جایي شد، ساخته« استيونس

 داستان به گزینشي نگرشي با فيلم این. کردند بازي هاليوودي خطاي مدل همان با را هانقش سبز

 تصليب گناه و کرد کمرنگ را« هيرود» یهود پادشاه و یهودا خيانت نقش راستين، پيامبر آن زندگي

 25.انداخت فلسطين رومي رفرماندا« پيالتوس» گردن به را



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 

مي دیده دموکراسي بر نابجایي بنديپاي شودمي ساخته مسيح حضرت مورد در که هایيفيلم در

 را بشر تاریخ اوج و طالیي نقطه که است تاریخ به غرب دموکراسي ليبرال تمدن نگاه نتيجة که شود

 .کندمي تلقي ترمهم هم خدا زا را آن اصول لذا و پنداردمي بشر بر دموکراسي ليبرال حاکميت

 

 پازوليني اثر« متي روایت به انجيل» فيلم( ع)عيسي حضرت مورد در هافيلم ترینمهم از یکي شاید

 که گریفيث فيلم برخالف فيلم این در. شد ارزیابي عالي فيلمي کاتوليک کليساي نظر از که باشد

 نمایش به ایشان از سياسي و شورشي شخصيتي« رفت فداء مسلخ به که بود آرام ًّاي بره» مسيح

 محيط یک در که گراستچپ گريطغيان اثر، این در مسيح»: کارگردان خود گفتة به. شد گذاشته

 فرد تریننزدیک» را( ماتيوس) متي چون پازوليني« .کندمي ظهور شورش، آماده کارگري خرده

 براساس را فيلمي دید« (ع)عيسي حواري ترینانقالبي و تاریخي دوران یک واقعي مسائل به

 پولس افکار به که یوحنا انجيل براساس اکثراً مسيحي هايفيلم اکثر گرچه 26ساخت؛ متي انجيل

 .شودمي ساخته است، ترنزدیک( نمامسيحي یهودي)

 

 کمپاني دو توسط« سایلس پيتر»و« کرشي جان» کارگرداني به« عيسي» فيلم 1878 سال در

 برایانت» فيلم نویسنده. شد ساخته( انگليس و آمریکا مشترک محصول)« کلمبيا» و« بریتيش»

 چون گزافي هايخشونت از دور به را فيلم در مسيح تصليب لوقا، انجيل براساس که بود« فيشن

 اصول اجراي با که کرد معرفي الهي مشيت اجراي ابزار را یهود و کرد تصویر« مسيح مصائب» فيلم

 در هاليوودي غير و هاليوودي آثار اکثر در که همانطور. بردند گاهقربان به را مسيح دمکراسي

 حضرت واقعي جانشين که( ع)شمعون پطرس حضرت هم فيلم این در شاهدیم، مسيح مورد

 معصوم وصي وي اسالمي روایات نظر از که حالي در شودمي داده نشان خيانتکاربود،( ع)عيسي

 تضعيف در سعي مسيحيت صدر از که جریاني همان دقيقاً ناخودآگاه یا خودآگاه. است بوده

 تأکيد با ناآگاهانه یا آگاهانه را خود تالش هم هافيلم این در داشت، پولس تعالي و( ع)پطرس

 صورت به( ع)پطرس نيز« مسيح مصائب» فيلم در 27.دهندمي ادامه چهره طراحي و موسيقایي

 .شودمي دهدا نمایش عيسي منکرحقّ و منفي ايچهره با شخصيتي
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 مسيح همان سينما، تاریخ ستارگان از قطاري با و« مریم بن عيسي» ساخت با نيز« زفيرللي فرانکو» 

 در« مونترال مسيح». داد اصالت( ع)عيسي معجزات به و کرد تکرار را آثار سایر پذیرتسليم و آرام

 حقّ« سوپراستار سيحم» فيلم مانند که کرد بازسازي معاصر دوران در را( ع)عيسي ،1898 سال

 آهنگ» هايفيلم. شنویممي او زبان از را داستان و است قائل اسخریوطي یهوداي براي زیادي

 امریک» و« پاول مایکل» اثر« سياه نرگس» فيلم و« مانزینه فرد» اثر« راهبه» و« برنادرت

 تبشيري ـ ليغيتب آثاري و پرداخته مسيحيت عالم مشهور هايراهبه زندگي به( 1876)« پرسبرگ

 خورشيد، برادر» چون هایيفيلم. باشندمي جوان دخترانِ دادن قرار هدف با مسيحيت براي

 پردازندمي مسيحي راهبان سکوالر و انزواطلبانه و عرفاني زندگي به« فرانچسکو» و« خواهرماه

 هم ما ویزیونتل متأسفانه. کندمي ایجاد مسيحيت به نسبت زیادي جذبه غافل، مخاطبان بين در که

 ترویج در و کندمي پخش بررسي و نقد بدون حتّي را آثار این از بسياري آشکاري، توجهيبي با

 هاليوود اربابان به ببيننده ميليوني تيراژ در را کمک بهترین مسيحيت، شده تحریف و خرافي آیين

 .کندمي

 

 بيشتر فروش براي کننده گمراه تبليغات،«داوینچي رمز»

«  هاوارد ران» توسط دالري ميليون صد بودجه با 29«داوینچي کد» یا« داوینچي رمز» فيلم  اخيراً

 رابرت» اسم به شخصيتي آن در و شده ساخته« براون دن» کتاب براساس فيلم این. شد ساخته

 ساله صد راز از پرده و کند کشف را جهان هنري آثار ترینبزرگ از تعدادي رمز باید« لنگدون

 به او فرزندان تولد و مسيح حضرت ازدواج تئوري فيلم این در. بردارد مرموز و طرناکخ ايفرقه

 مردانِ که شودمي وانمود چنين فيلم این در. شودمي مطرح مسيح وسوسه آخرین فيلم مانند

 به. هستند او فرزندان بلکه نيستند،( ع)عيسي حواریون داوینچي، لئوناردو«  آخر شام» تابلوي

 واتيکان روزنامة در ولي است، شده واقع کليساها از بسياري حمله و نقد مورد فيلم ینا جهت همين

 احتمال به موجود تبليغات»: که است آمده« هيچ براي بسيار هياهوي» عنوان با یادداشتي طي

 استفاده مورد گذشته دهة چند در که است فيلم یا کتاب یک فروش استراتژي ترینعظيم بسيار،

 با که را آن فروش که مسيح مصائب فيلم براي معکوس تبليغات مثل دقيقاً 28«.است گرفته قرار

 حتي و برد باال دالر ميليون هفتصد حدود تا بود، شده ساخته دالري ميليون پنج و بيست بودجه

 عالم طلبانشهرت و پرستانپول هميشه که تکنيکي. کرد تعجّب باال فروش این از هم گيبسون خود
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 بعضي و« شوي بزرگ تا کن غلو یا بزن مردم شرع و عرف خالف حرفي یا عملي»: اندردهب کار به

 به که کنندمي شایع قبلي هماهنگي با حتي که اندرفته پيش جایي تا هاليوود فاسد هايستاره

 چهرة است این آري،)!( شوند مشهور  شدن، تبرئه و دادگاهي از پس تا اندکرده تجاوز کودکي

 .اومانيسم و طلبيدنيا نفورم و واقعي

 

 :هانوشتپي

1 .The last temption of christ 

2 .the passion of the christ 

 مهم این به مفصل طور به  جادو آیينه سينما جلدي سه کتاب در آویني سيدمرتضي شهيد. 3

 عنوان به ت،اس شده نوشته سينما و هنر داري جهت مورد در زیادي مقاالت عالوه به. است پرداخته

،«(ماتریکس فيلم محتوایي نقد) صهيون و گرایيشکفلسفه، و سينما» مقاله: به کنيد مراجعه نمونه

 و پنتاگونسيا، ارتش، سياست، و هاليوود! )کورن پاپ یا پروپاگاند» مقاله و 95 شمعرفت، مجله

 .64 ص ،1393 دي ،138 ش تصویر، دنياي مجله ،«(تروریسم

 جمله از. است انجام حال در یا و گرفته انجام مثبتي کارهاي دلسوزان هايتالش با اخيراً البته. 4

 و زادهطالب نادر حضور با« غرب سينماي در الهي پيامبران تصویر بررسي و نقد»: عنوان با نشستي

 عنوان با دیگر نشستي و ؛18/2/95 شنبهسه روز در حسينيشاه آقاي و بلخاري حسن دکتر

اصالني، محمد حضور با« (ص) اعظم پيامبر سجایاي تبيين در انيميشن و مستند ايسينم ظرفيت»

 .شد برگزار اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سينمایي معاونت سوي از پژمان و زادهطالب نادر

5 .The Ten Commandments 

6 .Prince of Egypt 

 .سينما در پيامبري و وحي از بودایي ـ هندویيقرائت بخش ، مقاله همين:  ک.ر. 7

شک فلسفه، و سينما مقالة مطالعه به را شما ولي است زیاد بسيار گفتن براي حرف زمينه این در. 9

 مفيدي منابع که کنممي جلب 95 ش معرفت، مجله ،(ماتریکس فيلم محتوایي نقد) صهيون و گرایي

 صفاتاج مجيد اثر« پنهاني سلطه» کتاب اخيراً منابع آن بر عالوه. است کرده معرفي زمينه این در را

 صهيونيستي البي به نگاهي»مقاله: ک.ر همچنين و. است داده ارائه باره این در مفيدي مطالب هم

 خرداد ،5312 ش رسالت، روزنامه ،(تاریخي بازنگري مؤسسه مدیر) وبر مارک نوشته« آمریکا در
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 www.IHR.org سایت از نقل به ،9 ص ،93

 ش موعود، مجله خردمند، باران ترجمه یحيي، هارون اثر« کاباال حقيقي نداستا» مقاله: ک.ر. 8

62. 

 مشرک سربازان همکاري با که بود یهود دنياطلب و القلبقسي علماي از( پاولس) پولس. 11

 مسيحيان که حدي تا خاستبرمي مسيحي ایمانان نو وسيع کشتن به محور دنيا یهودیان و رومي

 کرد ادعا دمشق، مسيحي نوکيشان مار و تار مسير در. افتادندمي وحشت به هم او اسم از مستضعف

 در جدید آیين لباس در خواهدمي بعد به این از و است شده مسيحي او و شده نازل او بر مسيح که

 باسوادان از که پولس تعجب، کمال با کرد ثابت را آن خالف زمان گذشت امّا باشد، خدا خدمت

 در بارها و بارها او. داشت منافات عيسوي آیين روح با که کرده مطرح را مواردي بود قدرتمند

 طبعاً کردمي خطاب پسر خداي و خدا پسر را مریم بن عيسي مختلف، مناطق نوکيشان به هایشنامه

 شودمي وحي عيسي خود به و شودمي باطل وحي از سنتي تلقي بشود خدا هم عيسي باشد بنا اگر

 و هند و یونان جبرگروي و پرستي چندگانه بوي گویا. شودمي زمين روي خدا جسماني تجلي و

 شریعت پولس. شدمي استشمام مرامش در( ع)عيسي عميق و زیبا هايحرف از بيش باستان ایران

. شد( یهود) قبلي شریعت به مسيحيت بيشتر وابستگي باعث که کرد الغاء مسيحيت در هم را

 با هم یهود سایة در دولت و روم تبليغي دستگاه و گرفتند پيش را او راه مارسيون چون جانشينانش

 تا کرد،مي حمایت مسيحيت در سکوالریسم و پذیريذلت و پرستي گانه چند و جبرگرایي از ظرافت

 از مسيح دین و شد شناخته مسيحيت اساس عنوان به هاهمين نسل چند از بعد تأسف، کمال با اینکه

 .شد تهي درون

 ،1393 اول، چاپ سروش، نشر نژاد،زیبایي محمدرضا اي،مقایسه شناسيمسيحيت: ک.ر. 11

 .تهران

 طلب منفعت مستکبران توسط شهادت حدّ تا که فشرد پاي چنان آن حق مسير در( ع)عيسي. 12

 رومي فرماندار و( 33 تا 31 فقرات ،13 باب لوقا، انجيل) صفتروباه را فریسيان او. رفت پيش

( 38ـ  54 فقرات ،11 باب لوقا، انجيل و 1ـ  36 فقرات ،23 باب متي، انجيل) بکارفری را فلسطين

 حسيني بزرگ، ادیان با آشنایي: ک.ر. آفرید هاحماسه ستيزيظلم و شجاعت در و کردمي خطاب

 عنوان ذیل 14 ص ،1391 تهران، پنجم، چاپ سمت، و اسالمي علوم جهاني مرکز و طه نشر توفيقي،

 .«بيانقال عيساي»
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 کاوه نوشته ،«مسيحي ایمان موضوع با شاخص هايفيلم از گزاشي ایمان، سينماي» مقالة: ک.ر. 13

 .1392 سال ،5 ش ادیان، اخبار مجله جاللي،

 آکوبار» چون نفسينيک کشيشان ميالدي دهم و نهم هايسده در»: نویسدمي شهبازي استاد. 14

 جنوب و مرکز حکمرانان وسيله به مسيحي دکانکو محدود فروش از« پراگي آلبرت» و« ليوني

 مؤسسه نشر ایران، و بریتانيا استعمار پارسي، و یهود زرساالران: ک.ر. کردندمي شکوه اروپا

 هايمخالفت ؛136 ص تهران، ،1377 اول، چاپ دوم، جلد سياسي، هايپژوهش و مطالعات

 .111 ص منبع، همان: ک.ر. است مشهور تاریخ در نيز رباخواري یا کليساها

 مؤسسه نشر شهبازي، عبداهلل ایران، و بریتانيا استعمار پارسي، و یهودي زرساالران: ک.ر. 15

 توضيحات مهم بحث این مورد در مختلف جلدهاي در تهران سياسي، هايپژوهش و مطالعات

 .است داده مفصلي

 به نگاهي معنا، وجوگرستج» مقاله همچنين و اینترنت در« پدیا ویکي» المعارفدایرت: ک.ر. 16

 وسوسه آخرین» مقاله، و مهر خبرگزاري اندیشه و دین گروه ،«کازانتزاکيس نيکوس فکري زندگي

 .www.persiambook. net سایت، از« کازانتزاکيس نيکوس نوشتة مسيح،

structure/criticism. 197 = Php/bid سایت و iketab مقاله و اینترنت جهاني شبکه در 

-  45himi -www.darinoos net/postx 6622 آدرس در« اسکورسيزي مارتين آثار هب نگاهي

 .شودمي نوشته نکته این فيلم، آغازین از تيتراژ ابتداي در فيلم پخش از قبل. 17

 ش سوم، سال ،1393 تيرماه نگار،فيلم مجله راد، اشکان ،«مسلخ راهي ايبره چون» مقاله در. 19

( مسيح مصائب فيلم بر یادداشتي) کربال از هاليوود ناقص بازسازي مقاله در همچنين و 37 ص ،22

 cinemazion: ببينيد زیر آدرس در. است آمده فيلم این بررسي براي زیادي و اعتنا قابل منابع

blogfa com و naqdfilm blogfa.com. 

 باب لوقا، انجيل و 1 ـ 36 فقرات  ، 23 باب متي، انجيل و 33 تا 31 فقرات،13 باب لوقا، انجيل. 18

 .«انقالبي عيساي» عنوان ذیل 14 ص همان، بزرگ، ادیان با آشنایي و  54ـ  38 فقرات ،11

 ميليون هشتاد و دویست  حدود بر یهودیان ميليوني شش جمعيت آمریکا چون کشوري در مثالً. 21

 کيهان، نشر ميرلوحي، شمسيدها نقاب، بدون آمریکا: / ک.ر. دارد ايالعاده خارق نفوذ  مسيحي

 مباني: همچنين و قم ،1378 ایّام، نشر دعوتي، ميرابوالفتح مطبوعات، در صهيونيسم نفوذ/  1391

 چ سعيدي، جعفر ترجمه ،(ترکيه) علمي تحقيقات گروه نوشته ،(فراماسونري و یهود) فراماسونري
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 آمریکا، یهودیان هاي ازمانس:  همچنين و  1376 اسالمي، انقالب اسناد مرکز نشر تهران، دوم،

 .1375 نور، انتشاراتي و تحقيقاتي مؤسسه دوم، چ ناصري، علي ترجمه اوبرین، لي نوشته

 دنياي مجله ،«مسيح مصائب فيلم نمایش حاشية در شد، تمام فيلم نفع به که هایيجنجال» مقاله. 21

 .68 ص ،1393 خرداد،131 ش تصویر،

 21 .Mahammad the last prophet 

 :رسا خبرگزاري الملل، بين گروه« زیبا و شکوه با پيامبر، آخرین» مقاله: ک.ر. 22

 (rasanews.com/More Report.asp?Id=132 )( ص) محمد» انيميشن» مقاله همچنين و

: آدرس در« درآمد نمایش به سوریه در پيامبران خاتم
Pilban.com/Archiv1.9/mohammad.html.www 

 گروه حبيبي، مجتبي: نوشته و تحقيق،«مسيح مصائب از غریب روایتي خرقه،» مقاله: ک.ر. 23

 .مهر خبرگزاري هنر، و فرهنگ

 خبرگزاري هنر و فرهنگ گروه«یهودا تبرئه براي فيلمي عالم، داستان ترینبزرگ» مقاله: ک.ر. 24

 .مهر

 .همان،«مسيحي ایمان موضوع با شاخص هايفيلم از گزارشي ایمان، سينماي» همقال: ک.ر. 25

 خبرگزاري هنر، و فرهنگ گروه ،«لوقا انجيل از صهيونيستي قرائتي عيسي، فيلم» مقاله: ک.ر. 26

 .مهر

27 .davinci code 

 جمله این آدرس و است شده استفاده مهر خبرگزاري در خبر چندین از قسمت این در.  29

 :است چنين واتيکاني روزنامه

 www.mehrnews.com/fa/News Detail. 
aspx?NewsID=330681 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  شيعي خيزش با مسيحي غرب مواجهه:عنوان
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 وي! زنندمي سينه هم مردم و خواندمي چيزي روحاني پدر دیدم اروپایي کشوري در کليسایي در

 تقليد نيز دیگر کليساي چند در عمل این. است کرده اقتباس شيعيان از را کار این گفت جواب در

 مثل هایيآموزه از که یابيممي را این باز است، کاتوليکي فيلمي که مسيح مصائب فيلم در. شودمي

 .شودمي استفاده... و آسمان اشک و خون به تبرک بودن، ثاراللّهي

 

 

 

 

 آمریکایي اهللحزب مسيحي، جدید غرب. 1

 جدید، غرب که است این واقعيت امّا بدانند، صنعتيفوق غرب فقط را جدید غرب بسياري شاید

 .تاریخ پایان و سياسي کالن منازعات به مذهبي رویکرد با است غربي

 

 صليبي، هايجنگ دوره ـ الف: کرد تقسيم ممه دورة سه به توانمي را اسالم جهان با غرب مواجهه

 غرب دست به اسرائيل دولت تأسيس از ـ ج غرب، در صنعتي انقالب با زماناستعمار،هم دورةـ  ب

 . کنون تا

 

 . کنيم نظاره گذرا را تاریخ باید آن، مختصات یافتن براي که است جدید غرب دوره اخير، دوره

 

 مناطق در شدند مجبور شده، طرد اروپا مسيحي تمدن از نیهودیا قرن، این در: ميالدي 15 قرن

 را اسرائيل قوم شدن پراکنده و اورشليم سقوط کاتوليک، کليساي. کنند زندگي( گتو) محصور

این از اند،شده گرفتار بدان مسيح کردن صليب دليل به که دانستمي خداوند جانب از مجازاتي

 کشورهایي در که برگرداند یهود آیين از را آنان یا براند بيرون اروپا از را یهودیان تا کوشيد رو

 . داد رخ اتفاق این اسپانيا، و پرتغال مثل

 

 پدید را یهودي مسيحيت جریان( پروتستانيسم) دیني اصالح جنبش قرن، این در: ميالدي 16 قرن

 به را شد متولد یهودي مسيح کتاب 1533 سال در پروتستانيسم، مؤسس« لوتر مارتين». آوردمي
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 مرجع را قدیم عهد و بخشيد اعتبار پروردگار فرزند عنوان به یهودیان به و درآورد تحریر رشته

 . دانست مسيحي اعتقادات واالترین

 مسيحيت شد، جدا کاتوليک کليساي از انگلستان ،«دوم هنري» دستور به وقتي 1539 سال در

 . یافت رونق انگلستان در دیني اصالح جنبش با همراه یهودي

 

 وارد یهودي مسيحيت سوي از تاریخ، پایان براي خداوند طرح به اعتقاد شانزدهم، قرن در

 خوشبختي هزارة آغاز و مسيح ظهور با خداوندي تاریخ اعتقاد، این براساس. شد مذهبي مناقشات

 فسيرت مورد( جدید عهد) یوحنا مکاشفات و( قدیم عهد) دانيال کتاب ميان این در. شد خواهد آغاز

 هزارة در جهان بر حکومت براي مسيح آمدن از پيش آن، اساس بر که گرفت قرار جدید

ـ  ب ،(اورشليم) صهيون به یهودیان بازگشت ـ الف: شد خواهد برداشته عظيم گام دو خوشبختي،

 گرفت عهده بر را مقدس رسالت این شانزدهم، قرن در انگلستان رو، این از. سليمان معبد ساخت

 . کند اعزام اورشليم به جهان، بر حکومت و مسيح آمدن از پيش را یانیهود تا

 

« روسو» ـ ليبراليسم گذاربنيان ـ« الک جان». یافت بيشتري رونق رنسانس دوران در خيزش، این

 تأسيس اندیشة طرفدار همگي« ميلتون جان» و« کانت» ـ اجتماعي قراردادهاي فيلسوف ـ

( 1978) یهودي صهيونيزم از پيش دهه چند مسيحي صهيونيزم بشجن رو، این از. بودند اسرائيل

 . گرفت شکل

 

 تفکر این آنها. رسيد خود اوج به جنبش این آمریکا، به هاپيوریتن مهاجرت با ميالدي، 17 قرن در

مي نماز عبري زبان به. ناميدند« جدید اسرائيل» را آن و بردند شده کشف آمریکاي به خود با را

 آمریکا در که کتابي اوّلين. کردندمي انتخاب تورات هايداستان از را فرزندانشان امن و خواندند

 مسيحيت جنبش براي بزرگ کشور یک ها،پوستسرخ عامقتل با. بود داوود مزامير کردند منتشر

 . آمد پدید بود، شده شروع انگلستان از که گرایهودي

 

 و تاریخ پایان براي فلسطين، به یهود بازگشت رب مبتني بنيادگرا مسيحي تفکر هجدهم، قرن در

 آنجا مردم وجدان و آمریکایي فرهنگ در ايویژه جایگاه مسيح، ظهور با خوشبختي هزارة آغاز
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 . یافت

 

 پيشي دیگران از فلسطين در یهود اقامت مورد در آمریکایي مسيحي صهيونيسم نوزدهم، قرن در

 به اينامه طيّ که بود ـ پروتستان مسيحي مبلغ ـ «بالکستون ویليام» حرکت این رهبر. گرفت

 دخالت فلسطين به یهودیان بازگرداندن براي خواست وي از ـ آمریکا جمهوررئيس ـ« هریسون»

 اندیشه که بود ـ یهودي صهيونيسم مؤسس ـ« هرتزل» از شدیدتر حتي بالکستون موضع. کند

 اينسخه بالکستون. کردمي پيشنهاد اوگاندا یا قبرس در یهودیان براي را قومي سرزمين یک ایجاد

 که کرد یادآوري او به و فرستاد هرتزل براي بود، زده عالمت را آن از صفحاتي که را تورات از

 . است کرده تعيين برگزیده قوم براي موعود سرزمين عنوان به را فلسطين تورات،

 

 مرداندولت به و کرد رسوخ آمریکا مردم فرهنگ و دیني اعتقادات در اندیشه این بيستم قرن در

 : گفت اسرائيل پارلمان در 1878 مارس در« کارتر جيمي». یافت راه هم

 

 فراتر اسرائيل و آمریکا روابط که اندآورده ایمان حقيقت این به آمریکا جمهور رؤساي از تن هفت

 ریشه آمریکا دممر معتقدات و دیانت اخالق، وجدان، در رابطه این. است خصوصي رابطه یک از

 . کنيممي تقسيم شما با را تورات ميراث ما. دارد

 

 شدت ـ مسيحي راست اصطالحاً ـ بنيادگرا سياسي مسيحيت گسترش و رشد ،1876 سال ابتداي از

 به که آوردند جاي به تعميد غسل نو از آمریکایيان سوم یک تا پنجم یک بين که طوري به. گرفت

 یافت، افزایش ناپذیرانعطاف و افراطي کليساهاي پيروان. معروفند «شده متولد نو از مسيحيان»

 راست هايسازمان. شد تأسيس تلویزیوني کليساهاي و( CBN مثل) مذهبي تلویزیوني هايشبکه

 براي آمریکا ساختن آماده آن، مضمون که کردند آغاز را ايگرایانهاصول گفتمان مسيحي،

 از اينشانه ،1867 جنگ از پس قدس به یهودیان بازگشت. بود جهان پایان و مسيح مجدّد بازگشت

 تلقي سليمان معبد بازسازي یعني مسيح، بازگشت آخر ماقبل گام و تورات هايپيشگویي صحت

 و جمهوري ریاست انتخابات در مؤثر نيروي یک به را آن مسيحي، راست جریان رشد. گردید

 یهودي دهندگانرأي که را 81 دهه در آمریکا اندهندگرأي مجموع از درصد 25 و درآورد کنگره
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 . داد اختصاص خود به بود،

 

 آورد وجود به را تشکلي خواه،جمهوري حزب داخل در سياسي راست با مسيحي راست ائتالفات

 سال در خواهجمهوري حزب نامزد ریگان، رونالد. شودمي شناخته« آمریکا اهللحزب» نام به که

 انتخابات در ترتيب بدین و نمود ائتالف اخالقي اکثریت سازمان رهبر راهام،گ بيلي کشيش با 1891

 !بود اهللحزب کاندیداي واقع در او. شد پيروز

 

 یک به اصالً ،1899 سال در جمهوريریاست مقدماتي انتخابات در خواهجمهوري حزب اینکه باالتر

 در امر این. نماید نامزد را دخو که داد اجازه ـ مسيحي ائتالف رهبر رابرتسون پت ـ کشيش

 مسيحي راست نماینده« بوئرگري» و شد تکرار نيز 2111 سال در جمهوري ریاست اوّليه انتخابات

 و کندمي سرکوب را اسالم جهان در بنيادگرا جریانات که سکوالر کشوري. کرد نامزد را خود

 دهة در احتماالً که داردبرمي ایيهگام خود است، ایران در سياست از هااهللآیت جدایي خواستار

 ! شد خواهد صهيونيست مسيحي یک و بنيادگرا کشيش یک آمریکا جمهوررئيس آتي،

 

 که ـ بوش ـ حزب کاندیداي امّا کنند، کسب اکثریت با را حزب رأي نتوانستند هاکشيش این گرچه

 را خود امروز آورد؛ أير صهيونيسم و بنيادگرا مسيحيت جنبش کمک با و است جریان این نماینده

تفنگ حمایت با مسيح تابلوي عراق، در اشغالگران هاياردوگاه همه در و داندمي مسيح سرباز

 . است کرده نصب آمریکایي داران

 

اندیشه با مذهبي قوي جریان یک نيست، دارسرمایه و مدرن فوق غرب فقط جدید، غرب بنابراین

 در که است انگلستان سپس و متّحده ایاالت آن مرکزي هستة که است پایانتاریخ براي توراتي هاي

 . باشدمي نيز اروپا کاتوليک مسيحيت در مسيحيت در بنيادگرایي این تبليغ حال

 

 .درگيري سو یک ائتالف سو یک معاصر، سنّي و شيعي اسالم. 2

 

 از بعد خلفاي فتوحات مدیون دنيا، در سنّي تفکر شيوع و حدوث: سنّي جهان بقاي و ایجاد. 2-1
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 شد،مي فتح کشوري هر. مردم سوي از( شيعه مقابل در) گريسنّي انتخاب نه است( ص)اهللرسول

 اسالم، اوّليه عهد در تشيّع جریان چون و آمددرمي اسالم به حاکمان و خلفا عقاید و تفکر به

 . شدمي انجام ندرت به آشنایي عمالً بود، ايشده تضعيف جریان

 

 زبوني کنار در ایّوبي، الدّینصالح مثل سنيّاني سرداري و مقاومت و غرب جهان بيصلي هايجنگ

 در این و شد اسالم جهان اکثریت در سني تفکر بقاي موجب مصر، در فاطمي اسماعيلي شيعيان

 . نداشت دست در حکومتي هيچ عشري،اثني شيعه هنوز که بود حالي

 

 عبّاسي، و اموي هايگيريسخت و اسالم جهان در امامت انزواي با: شيعي جوامع ایجاد. 2-2

 پراکنده ايگونه به اسالم جهان نقاط اطراف در شيعي، کوچک جوامع و هاگروه و شد تضعيف تشيّع

 مراکش، توس، نيشابور، ري، قزوین، همدان، نهاوند، بغداد، کوفه، مثل شهرهایي. گرفت شکل

 . شدند شيعيان براي مراکزي هرکدام... و حله حلب، سمرقند،

 

 دست به بود، شده ویران فتوحات زمان در که ـ تهران ـ ري جنوب در قم شهر ق 84 سال در

شعبه و شد بازسازي کنند، ترک را کوفه خود شيعي عقاید علّت به بودند مجبور که اشعري اعراب

 عربي، نشينچکو منطقه یک عنوان به طوالني زماني مدّت و گردید کوفه اوّليه شيعي جامعه از اي

 برادر دیدار راه در( س)معصومه فاطمه حضرت. ق 211 سال در وقتي. کرد حفظ را خود ماهيّت

 بر پس آن از و شد منتقل قم به پيکرشان درگذشتند، شده، بيمار ساوه در ـ( ع)رضا امامـ  خویش

 جمله از ـ معروف عالماني و بزرگ محدّثاني که طوري به گردید، افزوده شهر آن شيعي رونق

 . برخاستند شهر آن از ـ نوبختي روح ابن صغري غيبت در( ع)عصر امام سوم نایب

 

 غرب در« بویه آل حکومت» بغداد، در مسلمين خليفه سياسي ضعف با هجري چهارم قرن آغاز در

 عزاداري مثل شيعي رسوم بار اوّلين براي آنها. نمود حمایت شيعيان از و گرفت شکل بغداد و ایران

. کردند برپا ایران مناطق برخي و( کربال و نجف) عراق در عمومي شکل به را غدیر جشن و ممحر

 را سنّي مرکزي خالفت نکوشيدند هرگز ولي کردند،نمي پنهان را خویش شيعي عقاید آنها گرچه

 رئيس گذشته، چونهم سنّي خليفه. نداشتند ایران و عراق کردن شيعه به اصراري حتي و براندازند
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 . بودند سنّي عراق و ایران جمعيّت از زیادي عده و بود اسالم دین ميرس

 

 تشویق را شيعيان نيز حلب و موصل در« عرب حمدانيان» ایران، غرب و بغداد در بویهآل همانند

 . نمود ایفا بعد حوادث در زیادي نقش که شد شيعي پایگاهي پس، آن از حلب و کردندمي

 

. رفت بين از بودند، متعصب سنيّاني که سلجوقيان آمدن کار روي با شيعيان حامي هايجنبش این

 و آمدند پدید سنّي مذهب از دفاع در و هجري چهارم قرن در تشيّع تهدید مهار براي سلجوقيان

 . کردند لعن و طرد را شيعيان

 

 و نيشابور شهرهاي در سربداران نهضت در درویشي گرایش با شيعي جنبش هجري، هشتم قرن در

 امّا بود، برجسته بسيار آن در« موعود مهدي انتظار» چون هایيآموزه که آمد وجود به... و توس

 . گردد موجب را تشيّع براي فراگير قدرتي نتوانست کوچک هايحکومت این

 

 جنوب و حلب شيعي عالمان یاري به که بود حکومتي اوّلين هجري، دهم قرن در صفویه حکومت

 رسمي مذهب را تشيع مذهب و آورد پدید ایران در شيعي ايجامعه حلّه، فقهي اندیشه و لبنان

 . کرد فراهم ایران اسالمي انقالب قالب در بعد قرون در را شيعي حکومت زمينه و نمود

 

  شيعي خيزش مرکز جدید، ایران. 2-3

 

 : کرد تقسيم دوره چند به توانمي را ایران تاریخ

 امّا دارد، وجود ایراني تمدّن و امپراطوري دوره این در(: انباست) اسالم از قبل ایران ـ الف

قيام شاهد دوره، این اواخر در کهطوري به است، مواجه بحران با زرتشتي عقاید. نيست اسالم

 . هستيم زرتشتي مذهب عليه هایي

 از مردم هاينارضایتي و کندمي ظهور اسالم که اینجاست(: فتوحات) اسالم از پس ایرانـ  ب

 داد به اسالم اگر مطهري شهيد تعبير به. شودمي اسالم دلخواه پذیرش موجب حاکم، مذهب

 1.ماندندنمي زرتشتي امّا شدند،مي مسيحي ایران مردم رسيد،نمي ایرانيان
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مي تضعيف آن مليّت رفته، بين از متصل و مستقل کشور یک عنوان به ایران دوره، این در لکن

 . است مسلمين خليفه نظر زیر که راندمي حکم ايطایفه ایران از قسمتي هر بر. شود

 

 درویشي، گرایشات و شده ایران رسمي مذهب تشيّع، دوران، این در: صفویه دوران ایران ـ ج

 و مهم مرکز یک را ایران عراق، و لبنان از شيعي عالمان هجرت. شودمي شيعي فقاهت بر منطبق

برمي ایران به نيز ایرانيّت شيعه، مذهب از غير دوره این رد. نمایدمي شيعي قدرت تریناصلي

 . شودمي متصل پارچهیک کشور، دوباره و گردد

 

 صفویه، تأسيس از پس دوران در. یابدمي بار شيعي جامعه دوره این: اسالمي انقالب دورهـ  د

 عقاید به گاه. بودند ينوسانات در غاصب شاهان و سالطين امّا بود رایج شيعه فقه و بودند شيعه مردم

 تشيّع با مقابله اوّل، پهلوي زمان از که طوري به گرفتند،مي فاصله آن از گاه و ملتزم، شيعي فقه و

 انقالب با امّا نشست، شيعي مظاهر جاي زدگيغرب و گرفت قرار کار دستور در آن هايآموزه و

 اصلي هسته که آمد پدید يشيع هايآموزه براساس حکومتي و شد سرکوب حرکت این اسالمي،

... و یمن فلسطين، لبنان، عراق، در دیگري شيعي هايخيزش به و گردید معاصر قرن در تشيّع

 این. است شيعي هايآموزه بر مبتني استکبارستيزي شيعي، حرکت این اصلي وجهة. شد منجر

 المسلمين، اخوان مثل سنّي هايجنبش برخي در ائتالفي هایش،شعبه و شيعي مقاومت هسته

 سوي از هایيتحریم مقابل، سوي در البتّه که است شده منجر هم را... و اسالمي جهاد حماس،

 . است داشته پي در را... و عربستان مصر، مثل سنّي عربي دول برخي

 

 شيعي خيزش با جدید غرب مواجهه. 3

 مغز و محرک وتورم و امروزـ  آمریکا محوریت با ـ غرب مرکزي هسته که شد مشخص جااین تا

 مرکزي، هسته آن مقابل در قضا از که دارد تاریخ پایان براي بنيادگرایانه رویکرد یک آن، متفکر

 گرایانهاصول رویکرد یک و گرفته شکل ایران اسالمي انقالب از پس که است اسالمي خيزش جریان

 ظهور مقدمه را خویش قالبان و دارد تاریخ پایان و آخرالزّمان به توجه با و شيعي سنّت به متکي

 صهيونيست مسيحيت جنبش مواجهه راهبردهاي و هاسياست باید بالتبع پس. داندمي موعود مهدي
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 .دهيم قرار جدي مداقّه مورد را شيعي خيزش با

 

  ایراني وهابيت یا وهابي تشيع پروژه  تشيع، جبهه در جدید غرب رویکرد. 1-3

 طلبيشهادت خصوص به شيعي هايآموزه و عقاید دنکر سست دنبال به جدید غرب سرمداران

 پایان درباره فوکویاما نظرات و آرا حرکت، این پيکان نوک. اندمهدوي انتظارخواهي و عاشورایي

 از اینان. نمایندمي پراکنيشبهه و فعاليت باره این در ايماهواره کانال و سایت هاده. است تاریخ

 مسلمين، خرج با و کرده استفاده سایبرناتيک جنگ یک براي شتال در عربستان، امکانات و پول

 روشنفکران دست به شيعي عقاید کردن وهابي دنبال به حتي و کنندمي ترویج عربستاني وهابيّت

 زیارت و دموکراسي با امامت مغایرت شفاعت، شهادت، زیارت، بردن سؤال زیر. اندزدهغرب

 و هافيلم از اینها، کنار در. دید توانمي اینان هاينوشته و اهگفته در را... و مدرنيسم با جمکران

 . شمارندبي که گذشت تواننمي مخرب کامپيوتري هايبازي

 

  آن کردن اعتباربي و شيعي حرکت سازيمنزوي سنّي، جهان در جدید غرب رویکرد. 2-3

 

 : رددا شيعي خيزش انزواي براي کار دستور چندین سنّي جهان در جدید، غرب

 به تنها آنها، تناوبي نمایندگان و زرقاوي و الدنبن کردن ستاره و القاعده کردن تابلو با سو یک از

 و مقاومت پرچم کردن خارج دنبال به بلکه نيست، اسالم جهان به تهاجم براي ايبهانه یافتن دنبال

 اگر. باشدمي الدنبن چون پوشالي و توهمي مبارزاني دست به سپردن و شيعه دست از خيزش

 که است راستيني جریان باشد، او پيروان و خميني امام دوش به صهيونيست غرب عليه خيزش پرچم

... و الدنبن و صدام مثل کساني کردن ستاره با غرب امّا. یابدمي ادامه استکبار هايقلّه فتح تا

 غيرانساني مضحک، ايرهچه و کند کنترل را آن خوبي، به تواندمي مسلمان، بنيادگراي طيف براي

... و صدام و القاعده واقعاً . دهد نمایش امروز دنياي در اسالمي گرایياصول از هم غيرامروزي و

 بعد، گام در و کردند کمک آنها مقاصد به اینکه جز!! دادند؟ سامان را غرب ضدّ حرکت کدام

 قتل براي وهّابي مفتيان سوي زا فتوا صدور. شدند( صهيونيسم جریان نه) تشيّع عليه بر آنها شمشير

 . هاستتالش این جملة از شيعيان
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 دهدمي قرار سنّت اهل با مقابل در است، صهيونيسم ضدّ حرکت تنها که را شيعي حرکت سو، آن از

 به! است سنّت اهل مقابل در شيعي هالل که نمایاندمي چنين و گویدمي سخن شيعي هالل از و

 خاورميانه بر آن تأثيرات و شيعي هالل بروز» نام به همایشي ریکا،آم خارجي روابط شوراي همت

 در تشيّع نفوذ درباره خود هايدیدگاه طرح به سخنرانان که شودمي برگزار« آمریکا هايسياست و

 پدیده این با مواجهه براي آمریکا هايسياست و ميان این در ایران نقش و خاورميانه کشورهاي

 سوي آن در روسيه اسبق وزیرنخست پریماکف، یونگي زمان، همان در دیگر طرف از و پردازندمي

 هشدار منطقه در شيعي کمربند ایجاد از فيصل ملک خيریه مؤسسه در که شودمي واداشته دنيا

 اثر. شودمي تکرار عرب سياسيون سایر و اردن پادشاه سوي از سخنان همين اندکي فاصله در! دهد

مي شکست را اسرائيل روز 33 در لبنان اهللحزب مثالً که است این سنّي جهان در رسوباتي چنين

 اهللحزب مسموم، تبليغات چون است؛ معطّل داخلي هايدرگيري در که است ماه چندین امّا دهد،

 ! است داده جلوه مذهبي و قومي را منازعه و سنّي ضدّ  را

 

 مساوي را تشيّع و ایراني را شيعه اساساً دارند، سعي جدّي طور به ايپروژه در اینکه دیگر گام

 تالش آخرین که اندداده صورت زیادي بسيار هايتالش باره، این در. دهند جلوه مجوسي اسالم

 . باشدمي 311 فيلم توليد آنها،

 حمایت مورد اگرچه بودن شيعه علّت به المالکي نوري دولت مثالً که شودمي این راهبرد این اثر

 . است نشده شناخته رسميّت به تاکنون عرب جهان سوي از امّا ست،آمریکا ظاهري

 

 مسيحيت سازي متشيّع مسيحي، جهان در جدید غرب رویکرد. 3-3

 به را شيعي هايآموزه کندمي سعي شود،مي مواجه مسيحي دنياي با وقتي تفکر، این اینکه جالب

 : گویدمي روزاف غالمعلي. کند بسيج شيعي شکل به را مسيحيان و خود نفع

 

 وي! زنندمي سينه هم مردم و خواندمي چيزي روحاني پدر دیدم اروپایي کشوري در کليسایي در

 تقليد نيز دیگر کليساي چند در عمل این. است کرده اقتباس شيعيان از را کار این گفت جواب در

 مثل هایيآموزه از که یابيممي را این باز است، کاتوليکي فيلمي که مسيح مصائب فيلم در. شودمي

 باره، این در کد جدیدترین. شودمي استفاده... و آسمان اشک و خون به تبرک بودن، ثاراللّهي
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 براي را مسيحي هايبچه که است« آتش در هابچه» عنوان تحت انجيلي کمپ از abc شبکه مستند

 . نمایدمي آماده مسيح ظهور براي طلبيشهادت

 

 : نوشتپي

 .ایران و اسالم متقابل خدمات مرتضي، مطهري،: ک.ر بارهدراین. 1

----------------------------------------------

 ---------------------------------------
  

 

  اسالم در هاسازيفرقه و استعمار:عنوان

  

 مرداني محمد المسلمين و االسالم حجت با وگوگفت

 

 :اشاره

 است قم علميه حوزة بنام فضالي و فرهيختگان جمله از مرداني، محمد ينالمسلم و االسالمحجت

 و هافرقه به مربوط مباحث و مسائل در کاو و کند و مطالعه وقف را خود عمر قرن نيم از بيش که

 .است نموده دنيا مختلف ادیان

 

 متعددي يهاکتاب جوانان، براي آموزشي و علمي محافل در سخنراني و تدریس بر عالوه ایشان

 باب مکاتبات، و مناظرات: کرد اشاره مورد این به توانمي ميان آن از که است، نگاشته باره این در

 حق، اهل مرام عارفان، عرفان دراویش، و اسالم پرستان،شيطان وهابيت، به نگاهي نيم بهاء، و

 ورد و نجات راه گري،صوفي مرام ادیان، در گذرا سيري نحل، و ملل از سؤاالتي

 

 چيست؟ فرقه از منظور بفرمایيد، شروع براي لطفاً 

 بارهدراین. است داشته سابقه مختلف ادیان در که است کل یک از جزء یک جدایي فرقه، از منظور 

( ص) اکرم پيامبر از( ع)پنجم امام که، است افتراق روایت آنها جمله از که شده نقل نيز روایاتي
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 دو و هفتاد به او از پس عيسي امت و فرقه یک و هفتاد به او از عدب موسي امت که اندفرموده نقل

فرقه این از یکي امتي هر در که شوندمي منشعب فرقه سه و هفتاد به من از بعد نيز من امت و فرقه

 1.هستند نجات اهل ها

 

نحله و هافرقه ـ ادیان دیگر همانند ـ نيز اسالم در( ص)پيامبر از بعد از فرمودید که طورهمان

 آیا. هستيم نوظهوري هايفرقه شاهد ما اخير قرن دو حدود در ولي اندآمده وجود به زیادي هاي

 آیند؟مي شمار به جنس یک از اینکه یا دارند تفاوتي هم با دواین اساساً

  

 فرقة از صحبت هم گاهي و کنيممي مشاهده را منافقين فرقة تنها ما( ص)اکرم پيامبر زمان در

مي همگان و بود معين راه طرفي از که بود نحوي به حضرت آن هايصحبت جنس. است نفاسقي

 مادي مطامع با سنخيتي شده تعيين مسير این دیگر سوي از و بروند باید مسير کدام از که دانستند

 راه در. شدنمي تأمين طریق این از هایشانخواسته بودند مادي هاياستفاده اهل که آنها و نداشت

 شده تعدیل حدّ در مادیات از آن ضمن که باشند معنویت دنبال باید افراد ایشان شده ریفتع

فرقه به کردند شروع و رفتند خود کارهاي دنبال( ص)پيامبر از پس افراد این. کردندمي استفاده

صحبت. گذاشتند پا هاوحي تمام بر عمالً  آن از پس و حضرت رحلت ماجراي در هم اینها. سازي

 از و فرمودندمي هرچه حال هر به ولي قرآني غير وحي یا بود، قرآني وحي یا( ص)پيامبر هاي

 : بود وحي شدمي خارج مبارکشان لب دو

  ؛2یوحي وحي  إلّا هو إن ? الهوي عن ینطق ما

 .نيست شودمي وحي که وحيي بجز سخن این ? گویدنمي سخن هوس سر از و

 

 بين اینجا از. نمودند وارد را خودشان شخصي هايسليقه و شده منکر را مطالب این همة اینان

 بود شخصي عموماً  شدمي ساخته پس این از که هایيفرقه. افتاد جدایي حقيقي و اسمي مسلمانان

 امروزه که هایيفرقه ولي کردندمي سازيفرقه بودند منصب و مقام به رسيدن دنبال که ايعده و

 . دارد هم سياسي جنبه آن بر عالوه آیندمي وجود به

 

 و است آنان هايخواسته برابر در جدي مانعي اسالم بينندمي که هستند هایيحکومت و ممالک
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 هاملت تمام بر بتوانند ریزي برنامه با که کنندمي هایيسازي فرقه به اقدام سد این شکستن براي

 بياورد، دوام تواندنمي دشخو نکند سازيفرقه اسالم در مسيحيت اگر نمونه براي. شوند مسلط

 هستند شده تحریف همگي که انجيل چهار تمام در. است بدبختي و ذلت مرام مسيحيت اساساً  چون

 به کسي اگر که آمده متي همچنين و لوقا انجيل در. کرد مشاهده توانمي وضوح به را مطلب این

 کسي اگر یا بزند، ليسي آن به تا بگيرید هم را خود چپ طرف شما زد سيلي شما راست سمت

 نتواند کسي تا است ذلت درس اشهمه اینها. بدهيد او به هم را خود قباي شما گرفت را عبایتان

 تصميم این از را آنها تدینشان و دینداري همين کنند قيام خواستند مردم زماني اگر و بکشد نفس

 گوید مي اسالم. نيست طور ینا اصالً اسالم دستور مقابل، در. بنشاند جایشان سر و کرده، منصرف

 را آنها و باشيد داشته آمادگي همواره هم اسالم دشمنان برابر در. برو ظلم بار زیر نه کن ظلم نه

 : بترسانيد

 . 3عدوّکم و اهلل عدوّ به ترهبون الخيل رباط من و قوّةٍ من استطعتم ما لهم أعدّوا و

 

مي که خصوص به کنند سازيفرقه به اقدام فرهنگ این با رویارویي براي آنها که است طبيعي

. هستند عشري اثني شيعيان کنندمي ایستادگي آنان مقابل در جدي طور به که گروهي تنها بينند

 .ندارند دیگري هدف و است این غرضشان تنها کنندمي سازيفرقه اخير هايدوره در که کساني

 

 

 داشت؟ مسلمانان ميان حاضر عصر در هافرقه براي توانمي مشخصي بندي دسته آیا 

 مقيد را خود شيعه چون دارند؛ قرار عشري اثني تشيع مقابل در آنان همة کلي بندي دسته یک در 

 در تعظيم سر نيست حاضر و داندمي( ع)ائمه از پيروي و صحيح روایات و احادیث و کریم قرآن به

. ببرند بين از را تشيع فرهنگ که هستند این دنبال به آنها. آورند فرود گروهي یا شخص هيچ برابر

 مقابل در و را تسنن نه دارد قبول را تشيع نه که کردند درست را تصوف اوالً آنان دیگر منظر از

 نيز هابابي و بهایيان ها،مسلک شيخي آنان کنار در. تراشدمي خود براي را ايولي و امام تشيع

( ع)عصر امام ضدّ همگي اندشده ساخته قرن دو این رد که هایيفرقه. خواندند زمان امام را خود

 صورت در. کنند جدا ایشان از و سازند عالقهبي حضرت آن به نسبت را مردم خواهندمي و هستند

 .کنند آقایي و حکومت مردم بر توانندمي آنها هاطرح این از کدام هر در موفقيت
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 کنند؟مي دنبال را اهدافي چه سازان قهفر و کجاست اخير قرن دو در معاصر سازيفرقه منشأ

 به که داده نشان خود از توجي قابل و شاخص هايالعمل عکس و رفتارها شيعيان تاریخ طول در 

 آن، از پيش چه و تنباکو تحریم جریان در چه است؛ کرده مانع ایجاد آنان راه سر بر جدي طور

مي فشانيجان و کرده حرکت مذهبي و دیني هاينهضت پيشاپيش شيعه بزرگان و علما همواره

 نظير استعماري کشورهاي و نرود بين از شيعي اصالت آن تبع به و اسالمي اصالت تا نمودند

مي که است سازيفرقه طریق از تنها...  و روسيه و امریکا بعد هايدوره در و فرانسه و انگلستان

 .ندکن ایجاد خلل آن در و کنند مقابله جریان این با توانند

 

 را هاجریان این رهبري ظاهر به که نيروهایي ولي است غربيان ساختة هافرقه این که است چطور

 اند؟برخاسته اسالمي جامعه ميان از خود دارند برعهده

 

 ضعيف یا و ایمانبي افراد شوندمي انتخاب آنان اهداف و هاخواسته اجراي براي که افراد این

 کسي اگر الّا و اندخورده را آنان فریب...  و ریاست یا ثروت و پول اميد به که هستند االیمان

 . افتدنمي راه آنان دنبال باشد داشته راسخ اعتقاد

 

 کرده معرفي عالم را خود نيز بهایيت و بابيت گذارانبنيان و بوده عالم یک هامذهبشيخي ریيس

 علما این ضعف از دشمنان. است مشاهده قابل ادعاهایي چنين هم دیگر فرق برخي در و بودند

فرقه به اقدام و کشانده دنبالشان به بسته گوش و چشم را ايعده آنان همراهي با کرده، استفاده

بي حال عين در و سواد با افراد آمده وجود به که هایيفرقه از بسياري سردستة. اندکرده سازي

 آنان با همراهي از عمداً  یا و اندخورده را ناندشم فریب یا که اندبوده راسخ اعتقاد فاقد یا و ایمان

 را افراد این فریب جهالتشان واسطة به هم مردم عوام. اندبوده منصبي و مقام کسب دنبال به

 .اندبرگشته و کرده توبه راه ميانة در آنان از بعضي که هرچند اند؛کرده تبعيت ایشان از و خورده

 

 در قادیانيه و ایران در بابيت العرب، جزیرة در وهابيت لجع براي را خاصي دليل توانمي آیا

 کرد؟ وجوجست پاکستان
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 داشته مختصري اطالعات که روندمي کساني و هامحيط سراغ فوق مناطق همة در و هميشه اینها 

 که بود عوام از برداري بهره با کرد رشد و آمد وجود به تسنن اهل ميان در که وهابيت. باشند

 داشته راسخ اعتقاد دین به نسبت و باشند معتقد که کساني الّا و نداشتند دین از دانيچن اطالعات

 عبد محمدبن برادر عبدالوهاب بنسليمان بدانيد است جالب. روندنمي هاحرف این بار زیر باشند

 کرده جدّي اعتراض و نوشته کتاب برادرش جعليات و فرقه این عليه وهابيت، گذاربنيان الوهاب،

 .ستا

 

 خود سمت به مالي هدایاي همچنين و خوب اخالق و برخورد با را دیگران انحرافي، هايفرقه

 اطالعات افراد که اندیافته نضج مناطقي در که است این اینها همه مشترک ویژگي. کنندمي جذب

 ردمانيم و هامحيط چنين دنبال به پاکستان در دیگران و پنجابي و قادیاني اند؛داشته کمي دیني

 ناقص و ضعيف بسيار شيعه رساني اطالع که است این شوم متذکر باید اینجا در که اينکته. اندبوده

 ابزارهاي تمام از استفاده با و مختلف هايعرصه در قوي و درست رساني اطالع یک ما اگر و است

 و خودمان سمت به اندشده هافرقه این جذب که را آنان از بسياري توانيممي باشيم، داشته روز

 اطالع خودمان اسالمي کشور در حتي ولي داریم قوي منطقي ما هرچند. بازگردانيم اصيل اسالم

 .رسانيمنمي جامعه مختلف اقشار به را پياممان و نداریم مناسبي رساني

 

 است؟ بوده چه مختلف زوایاي از هافرقه این جعل نتایج و پيامدها 

 در دین اصالت رفتن بين از با. است دین اصالت بردن بين از هاسازي فرقه این پيامد ترین اصلي 

 بررسي قابل ابعاد تمام در این که شویممي ذلت دچار ما و یابندمي سروري و آقایي آنها کلمه یک

 ساختن براي فرانسه رسيده، ما دست به که مدارکي بر بنا. شودمي آنان عاید ثمرات تمام. است

 نه اصالً آنان آنکه حال است کرده هزینه تومان ميليون صد چند و ميليارد کی خانقاه، یک تنها

مي را کارها این آنها. است سوخته ما براي دلشان اساساً  نه و تصوف، نه و دارند اسالم به اعتقادي

 اقطاب پيروان تعداد بر و بکاهند بشوند( ع)زمان امام پيرو است قرار که کساني تعداد از تا کنند

 شد عقيدهبي که هم کسي و آوردمي دنبال به را اعتقادي بي اینها از پيروي. بيفزایند ساختهپيش

 .بکشانند توانندمي بخواهند که سو هر به را او و گيردمي قرار دست آلت راحتي به
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 بدهند؟ ادامه خود حيات به هاقرن توانندمي جعلي هايفرقه این که شودمي چطور

 یک است طبيعي. روندمي اطالعبي و جاهل هايآدم دنبال اوالً اینها کردم عرض که طورهمان 

 مقولة تواندمي راحتي به کرده قبول را اسالم برهاني و دليل هيچبي که مادري و پدر مسلمان

 و پيروان اینها ثانياً. شوندمي یافت هادوران همة در که هم افراد این. کند آن جایگزین را دیگري

 را آنها اگر که نيستند کم بيکار هايآدم آن بر عالوه همچنين و کنندمي تطميع را خود همراهان

 و تأمين...  و ازدواج مسکن، با را اینان از بسياري. بروند است ممکن طرف هر به کنند تأمين

نمي عوض دنيوي زخارف این با را آن باشد داشته راسخي اعتقاد کسي اگر هرچند کنندمي تطميع

 .شودنمي صداهم اینان با و کند

 

 برند؟مي سر به موقيعتي چه در و کدامند هافرقه این ترینفعال حاضر حال در

 منطقه در آنها ترینفعال اما هستند فعاليت به مشغول فرق اکثر دارم اطالع بنده که آنجایي تا 

 از اعم تصوف ختلفم فرق آنان از بعد.است« وهابيت» فرقة خراسان، حتي و بلوچستان و سيستان

 باز فضاي از که... و« هااویسي» ،«هاکميلي» ،«هاگنابادي» و است ترفعال همه از که« هاذهبي»

 در که است مسيحيت دین اینان از بعد. کنندمي را برداريبهره حداکثر ایران اسالمي جمهوري

 قطعه قطعه را هایشانلانجي اینها. هستند فعاليت به مشغول شدت به مختلف روستاهاي و شهرها

 که کنندمي پخش مردم ميان در و کرده ترجمه خودشان زبان به را آن ايمنطقه هر براي و کرده

 جذب در اینان کنيم اعتراف باید متأسفانه. دهيممي شما به را هاجایزه فالن کنيد حفظ را آن اگر

. اندداشته هم هایيموفقيت مادري و پدر( صرفاً) و ايشناسنامه مسلمانان از توجهي قابل تعداد

 یکي جمعه امام با پيش چندي

 .بود مندگله و شاکي موضوع این از شدّت به کردممي صحبت تلفني کشور شهرهاي ترینبزرگ از

 

 نوجوانان و هاجوان سراغ بيشتر کرده، گذاريسرمایه ما پایين سنين روي که بدتر اینها همه از

. است« بهایيت» سخيف فرقه ندارند، کار ما مسن افراد با چندان و روندمي ما شگاهي و محصل

 روي پيش مقاطع دیگر به ورود براي مانعي ولي ندارند را هادانشگاه به ورود اجازة فقط بهایيان

 هامسلمان بچه اطالعيبي از تحصيلي هايمحيط در آنان هاينوجوان و هاجوان. نيست آنان

 ده فردا شبهه، ده امروز. کنندمي باران شبهه را آنها بتوانند که آنجا تا کرده، را استفاده حداکثر
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 اصالً  نيافت جوابي شبهات این از کدامهيچ براي و شد باران شبهه یکي وقتي طورهمين و شبهه

بهایي روزها، این. شودمي کشيده دینيبي به ناکرده خداي و نيست او انتظار در خوبي سرانجام

 جا را خود مذهبي هاياقليت از یکي عنوان به رسمي طور به که کنندمي را انتالشش تمام ها

 و باشد ميدان وارد جدي خيلي جریان این با مقابله براي ما پرورش و آموزش باید. بيندازند

 بر عالوه جلسه دو یکي، ماهي حداقل که باشد داشته مختلف هايحوزه در را متنوعي استادان

 که شکلي به کنند؛ دائر آموزان دانش براي دیني سؤاالت و شبهات به پاسخ براي درسي هايکالس

 را آنها و بپردازند شبهات به پاسخ و طرح به آنان نکردند طرح سؤالي هابچه خود اگر حتي

 روزهاي انتظار در باید بدهيم ادامه است جریان در اآلن که ايرویه همين به اگر ما. کنند واکسينه

 .بدانيم راه در را ناگواري فرجام و باشيم تلخي

 

 اند؟گرفته نشانه را چيز چه و چيست هافرقه این عمومي و مشترک خاستگاه

 و جعل دنبال به استعمار آنها تمام در و هستند افق هم بهایيت و بابيت قادیانيه، ها،پنجابي تقریباً 

 و مسيحيت« قادیاني مداحغالم». است( ع)مهدي حضرت از غير منجي و زمان امام یک معرفي

 همين عين و آورده وجودبه ايتازه مرام و کرده مخلوط هم با را دیگر چيز سري یک و اسالم

 به نسبت را مردم ايگوشه در هرکدام است قرار و افتاده اتفاق فوق فرق دیگر و بهایيت در ماجرا

 در حتي و اندآمده سرکار تنيس خيلي که هم هاوهابي. کنند عالقهبي و اعتقادبي( ع)عصر امام

 جلو به پرتوان که هاستسعودي ثروت و قدرت به اتکا با تنها ندارند جدي حاميان تسنن اهل ميان

 .هستند افراد جذب دنبال به سني جوامع در بيشتر اینها. تازندمي

 

 

 .بفرمایيد نشده بيان که مانده مطلبي اگر پایان در

 انتهاي در که هست نکته چند ولي دارد بيشتري زمان به نياز و ستا بسيار مطلب که هافرقه دربارة 

 داشته توجه باید روز، شرایط با متناسب رسانياطالع ضرورت بر عالوه شوم؛ یادآور باید عرایضم

 هيچ ولي اندگرویده تشيع به و شده مستبصر خودشان که هستند افراد از زیادي عدة که باشيم

 بر هم باشيم داشته حمایت این براي مناسب کارهايراه و ابزارها اگر ما. شودنمي اینان از حمایتي

 مسجد در اسالم صدر در. گرددمي کمتر عزیزان این مشکالت هم و شود،مي افزوده اینان تعداد
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 استفاده فضا آن از استراحت و سکونت براي خانمانبي افراد که داشت وجود سکویي( ص)النبي

 سه دو، شهري هر در حداقل. ایمنکرده تعبيه اینان براي را سکویي چنينهم حتي ما. کردندمي

 احساس که گرفت نظر در باید گردندمي بر...  و تصوف و بهایيت از که افراد این براي را آپارتمان

 و گروندگان تعداد از هم باشيم نداشته را هاحمایت دست این اگر. ببينند لطمه کمتر و کنند امنيت

 خود سابق حالت همان به ناچار به شده، پشيمان هاهمين هم و شودمي کم تشيع به هانندهکبازگشت

 خود دوستان و خویشان و قبيله و قوم ميان در گروندمي تشيع به وقتي افراد این. کنندمي رجوع

 از مرگ؛ به محکوم موارد از بسياري در و شوندمي محروم خود قانوني و طبيعي حقوق تمام از

مي بر دولت عهده از تنها هم حمایت این که هستند ما هايحمایت نيازمند جدي طور به روينهم

 .آید

 

 همچنين و الزیارة شرح القصيده، شرح هايکتاب در« شيخيه» عقاید بيشتر اینکه بعدي مطلب

( ع)زمان امام و معراج معاد، خدا، درباره را آنان اعتقادات اگر. است شده طرح الکلم جوامع

 مطمئناً کنيم حالجي مردم براي خوبي به و اياضافه هيچ بي اندکرده بيان خودشان که گونههمان

 عالم در ایشان که معتقدند( ع)زمان امام دربارة اینها مثالً. گروید خواهند آنان به کمتري افراد

 و هابابي مثالً  یا!! ندارند عالم این در حضوري و تصرف و دخل هيچ و کندمي زندگي هورقليا

 را شبهات تمام به گویيپاسخ قابليت تشيع. است شده سپري اسالم دوران اآلن گویندمي هابهایي

 دیگران و هاخودي به رساني اطالع است الزم و شایسته که آنقدر و کنيممي کاري کم ما دارد؛

 .کنيمنمي

 

 ايفرقه نشود گرفته آنان جلوي راگ و است سازيفرقه آنها کار که هستند افرادي اینکه باالخره و

 ما که است این افراد این با مقابله راه بهترین باشيم داشته نظر در باید. کنندمي اضافه فرق دیگر به

 دارد مانعي چه. باشند داشته را مردم روشنگري و ارشاد توانایي آنان که کنيم تربيت را مبلغيني

 به است سال بيست که را نمازگزاراني بياید لغيمب داریم مساجد در که هایيکالس البالي که

 و کندمي فراري و زده مساجد از را مردم مکررات تکرار کند؟ آشنا تشيع عقاید با آیندمي مسجد

مي تعطيل یا را هایشبرنامه دیگر بگيرد مسجد در را نيازهایش و سؤاالت پاسخ فرد اگر مقابل در

 هر که دارد اشکالي چه.نمایدمي تنظيم مسجد هايرنامهب با را آنها امکان صورت در یا و کند
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 دهد اختصاص شبهات به پاسخ به را دقيقه ده خود اخالقي و تاریخي مطالب طرح از پيش سخنران

 .است تبليغ راه بهترین این بنده نظر به. بياورد بار فهميده و مطلع را مردم و

 

 درباره بتوانيم آتي هايفرصت در که اميدواریم. کردید شرکت وگوگفت این در که شما از تشکر با 

 بيشتر شما عميق مطالعات از آنان هايفعاليت استمرار و توليد در استعمار نقش و هافرقه موضوع

 .شاءاهلل ان. کنيم استفاده

 

 : هانوشتپي

 . 224 ص ،9 ج کافي، کليني،. 1

 .4 و 3 آیات ،(53) نجم سورة. 2

 .61 آیة ،(9) انفال سورة. 3

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 ! هافرقه جنگ:عنوان

  

 که آنگاه خاندان آن پادشاهان از یکي سلطنت و صفویه عهد در دور، چندان نه هایيسال در

 شاهي دربار و صفهانا به را خود جنوب دریاي طریق از مسيحي مبلغان و مأموران از برخي

 آن اخراج دستور تنها، نه او. ساخت متعجب را همه صفوي پادشاه شدید العملعکس رساندند

 که شاید بپوشانند، خاکستر با نيز را آنان هايگام جاي داد فرمان بلکه، کرد صادر را بيگانگان

 .نماند مسلمانان و اسالم دربارة عداوت و گستاخي آن از اينشانه

 

 مزین دیار این جنوب و شمال و آوردند هجوم هاتبشيري خاندان، آن بخت ستارة افول وقت در که

. افشاندند زمين ایران جاي جاي در را نفاق و تثليث تخم و نوردیدند در را« اهلل آل شيعيان» نام به

 و شرک مبلغين آنان، جز و هاتبشيري گاههيچ وقت زعماي گيريسهل و تسامح برکت به و اینجا، از

 چنانکه. نيافتند خویش براي دیار این از ترامن را ايمنطقه اسالمي شرق نقاط اقصا در الحاد

 در دليل با و دليلبي پيش از بيشتر زمان هر که مالحظاتي با جماعتي تنها دیار، این در امروز،
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 شدکمي پاواپس خویش فرهنگي خاستگاه از فرهنگي و مادي مناسبات و مختلف هايعرصه

 . اندمسلمانان

 

 را حقيقت این( ع)بيت اهل پاک خاندان از مردي زعامت با ایران اسالمي انقالب خورشيد طلوع

 و صحن ميان از خودکامگي ابتالء و بال طوفان از بشر خالصي و رستگاري راه که ساخت آشکار

 . گذردمي ایشان معزز و مکرم خانوادة و انبياء خاتم سراي

 

 ملل، و اقوام فراگير بيداري همراه به مختلف هايصحنه در مبارک جریان این درپيپي پيروزي

 از بيش روز هر بلکه نشده محدود تنها نه سال 31 واسپس چنانکه، انداخت راه به را بزرگي موج

 . است شده افزوده آن عزت و توانایي بر پيش

 

 نه امروز که ساخته معنا این متذکر را صهيوني و استکباري جریانات سویي از شریف واقعه این

 جریان سو، دیگر از و شکست خواهد هم در را آنان آلودگي و نخوت و کبر بساط امواج، این فردا،

 پس و بعد مراحل در که شد چنان. را( استعمار پير روباه زادة) وهابي گريسلفي نفوذي انحرافي

 از آرم و نشان و نام با فرقه 2511 از بيش سال 25 از کمتر در رودررو، نبرد صحنة در شکست از

 گريسلفي فهميکج و تحجر و صهيوني آلودگي و پستي و ماسوني الحاد جادوي و سحر پستوخانة

 و بيابند را علوي قدرت و مهدوي عزت و موسوي اعجاز با مقابله امکان شاید تا سربرآورد وهابي

 نهضت گذرگاه از آنانکههم. ندشو مستضعفان و مؤمنان سرکوب موجب گذشته چونان بار دیگر

 . دارندمي چشم نزدیک ايآینده در را مهدوي کریمة دولت تجربة اسالمي

 

 و اطراف از. گرفت جدي باید را« اسالمي جويحقيقت و طلبدین نهضت» برابر در هافرقه جنگ

ادتزی با و طلبد،مي هماورد وهابي سلفي جریان خزنده، حرکتي در که رسدمي خبر اکناف

 .نمایدمي تنگ دیار این در دارریشه تسنن اهل و شيعيان ميان از ایمان اهل بر را فضا خواهي

 

 محابابي و نمایندمي توزیع و منتشر را خویش آثار کشور موجود باز فضاي از استفاده سوء با

 بلغانم که سانهمان به. خوانندمي فرا چالش به را نظر و نقد قدرت فاقد و مسلمان جوانان



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 هايجریان عين درست. کنندمي چنين جوانان و نوجوانان اعتقادي مایةجان با مسيحي تبشيري

 و کشيده کباده نقاط برخي در گاه که مسلکانصوفي باالخره و. بهایي و بابي مفسد و فاسد

 . کنندمي تعيين اولتيماتم

 

 براي مناسبي زارچمن را يدانشگاه هايمحيط مأمور، و دیده تعليم مشکوک، هايجریان این

 واهمه هيچبي اساتيد برخي گاه حتي و. بدوانند ریشه و گرفته مأوي آن در تا اندشناخته خویش

 . سازندمي آوار جوانان جان و ذهن بر را خود منحرف هايآموزه

 

  را؟ ما و شودمي چه را آنان

 

 . تفریط به گاه و گذاریممي افراط به روي گاه

 

 مظلوم از دفاع تشتت، و تفرقه از جلوگيري نحل، و ملل اهل حال مراعات آميز،المتمس همزیستي

 انساني و فرهنگي و شرعي وظيفه در تيمارافتادگان و( مذهبي و ايفرقه وابستگي به توجهبي)

  امّا؛ هست و بوده اعصار و قرون همة طي در ما مردم

 

 را جوانان جان و اندآورده ميدان به روي صمخ هايگروهان و هادسته چونان امروزه« هافرقه»

 با بایستمي که روست همين از و  کنند تصاحب نيز را آنان ذهن و جسم شاید تا روندمي نشانه

 زیر موارد به توجه ميان این در. داشت بخشمصونيت و بازدارنده اقدامي امکان همة از استفاده

 :است ضروري

 

 عرفاني، شبه مذهبي، شبه انحرافي، هايفرقه گردانندگان ورحض و عمل ميدان ساختن محدود. 1

 کشوري؛ رسمي و قانوني مجاري از ؛...و وهابي بهایي،

 

 و رسمي مبلغان حضور از ـ هادانشگاه ویژه به ـ علمي و آموزشي هايمحيط پاالیش. 2

 جریانات؛ این غيررسمي
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 رسانة مختلف هايشبکه طریق از حرافيان هايجریان این مستمر و جدي نقد هايزمينه ایجاد. 3

 !(آسيایي؟ و اروپایي فوتبال مسابقات پخش پاي به پا) ملي

 

 شناسایي براي( دانشگاهي و حوزوي) علمي مراکز در علمي و پژوهشي هايلجنه ایجاد. 4

 .مربي و مبلغ تربيت نویسي،ردّیه جریانات،

 

بازي هايفهمکج و صهيوني هايموذیانه اسوني،م ملحدان به وابسته هايفرقه این ماهيت افشاء. 5

 ...و مطبوعاتي تلویزیوني، مستدل و مستند هايبرنامه ارائة با سلفي خوردة

 

 محدود و جنوب و شمال هايآب سوي آن از اعزامي مأموران و اصلي عوامل قضایي پيگيري. 6

 اسالمي، ایران مختلف نواحي در آنان اجتماعي عمل دایرة ساختن

 

 وظيفة در مهم این) هانحله این فرهنگي شبه آثار مخفيانة یا و مستقيم توزیع و نشر مصادر کنترل. 7

 .( است کشور فرهنگي نظارتي و اجرایي هايدستگاه

 

 توسط شده تهيه) سالم فرهنگي آثار جانبة همة و ارزان سهل، ارائة براي مناسب بستر ایجاد. 9

 (دردمند و هآگا دلسوز، حقوقي و حقيقي اشخاص

 

عرضه عموم کشوري، رسمي هايدستگاه انقباضي سياست برکت به امروزه که است حالي در این)

 تدارک از و اندآمده گرفتار سختي و تنگنا در مستقل و سالم مذهبي و فرهنگي آثار کنندگان

 .اندافتاده مشقت و سختي در نيز خود آثار انتشار اولية مایحتاج

 

 از پس و اداري سخت هايخم و پيچ از گذر با ناشران و مطبوعات که نيست هپوشيد کسهيچ بر

 را خود آثار آورسرسام هايقيمت با آنهم رها و آزاد بازارهاي از خود نياز مورد کاغذ خرید

 .(سازندمي منتشر



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 

 کشور، نقاط اقصا در فرهنگي آثار توزیع گشايگره و معقول سيستم بينيپيش. 8

 موضوعات ترینمهم زمرة در( کتب و مطبوعات) فرهنگي آثار توزیع موضوع ير،اخ سال 31 طي

 فرهنگي آثار عمده بخش که است حالي در این. هست و بوده آثار گونهاین کنندگانتهيه به مبتال

 و تهيه دولتي و رسمي هايدستگاه از مستقل حقوقي و حقيقي اشخاص توسط روزآمد و مطلوب

 .شودمي توليد

 

 .فرهنگي هايشائبه از ملي رسانة شمار از خارج و گسترده هايبرنامه پيراستن. 11

 

 اینهمه. رسدمي نظر به ضروري امري ملي رسانة آثار فراگير البته و جدي نقد درهاي گذاشتن باز)

 و تمجيد و تعریف ميدان مقابل، در و ندارد وجود رسانه این آثار نقد مجال که است حالي در

 .( است گشاده و باز آن رنگارنگ محصوالت براي شمار و حدبي ویقتش و تبریک

 

 احساس باید که معاندانند و مشرکان و ملحدان این اسالمي، حکومت اقتدار سایة در گمان،بي

 .کنند ناامني و تنگي

 کودکان، فراروي را مسموم و مشکوک سالم، اشربة و اطعمه انواع گشاده، ايسفره در تواننمي

 که داشت انتظار و داد قرار فني تشخيص و نقد توانایي فاقد هايخانواده و جوانان ان،نوجوان

 و بهداشتي هايدستگاه از یکهيچ مگر. نشوند فرهنگي نفاق و الحاد شبهه، شک، مبتالي آنان

 رسمي هايداروخانه در را مشکوک و آلوده بهداشتي و غذایي آثار عرضة و توزیع مجوز درماني

 .کنندمي صادر

 

 و است جسمي بهداشت از ترمهم مراتب به اعتقادي سالمت و فرهنگي امنيت رواني، بهداشت

 .دارند کار در دستي که است کساني همة تکليف در آن از مراقبت

 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------
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  عمل تا نظر از صهيونيستي مسيحيت:عنوان

  

 سایزر استفان دکتر با موعود مجله   اختصاصي وگويگفت

 انجمن نام به سرّي سازماني عضو دانشگاه در تحصيل زمان از بوش دبليو جورج که دانيممي ما

 بسيار او. بود شده انجام بوش جورج با که دیدم را مصاحبه یک من. است بوده استخوان جمجمه

نمي خاطر به: داد جواب بوش بود؟ عضو انجمن آن در پدرت آیا پرسيدند او از. رفتمي طفره

 بياروي؟ یاد به توانينمي یعني نکن، شوخي: گفتم خودم با من. آورم

  

  

  

 

 

 

 

 . کنيد معرفي بيشتر را خودتان است ممکن 

 سيحم کليساي اسقف و دارم فرزند چهار و همسر یک و سن سال 54 است، سایزر استفان من نام 

«Christ Church »41 حدود و شده واقع لندن شرقي جنوب واتر، ویرجينيا در کليسا این. هستم 

 آنها آیند؛مي آنجا به شنبهیک هر که دارد عضو 411 حدود کليسایمان. دارد فاصله لندن با دقيقه

 و برزیل کشور از نفر یک همکارانم. انگليسي نيز و استراليایي آمریکایي، هستند، مليت 21 از

 . است المللي بين خانوادةمان پس. است هند از دیگري

 

 دانشگاه از ارشدم کارشناسي مدرک و جغرافيا رشتة در 15«ساسکس» دانشگاه از من مدرک اولين

 سياست و الهيات رشته در 16«ميدلسکس» دانشگاه از دکترا مدرک و الهيات، رشتة در و آکسفورد

 مختلف هايمکان که مصور کتابي حواریون و عيسي پاي جاي ن،اولي. کردم منتشر کتاب سه. بود

 دوم،. بفهمند را اهميتشان و هامکان تاریخ کند کمک مردم به تا دهدمي نشان توضيح با را
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 مختلف مجالت در مقاله  31 تا 21 تقریباً . صهيون مسيحي سربازان کتاب بعد و صهيونيستي مسيحيت

 سوي از خاطرشان به و بودند پرهزینه بسيار آنکه با درنياوردم، لپو آنها از ولي ام،کرده منتشر

 که گرفتم قرار اتهام مورد« اسرائيل انگليکن دوستان» و« اسرائيل مسيحي دوستان» هايانجمن

 این. امشده طرد مختلفي هايدانشگاه از هاصهيونيست البي خاطر به. نپسندیدند را هایمنوشته

 در ماه هر من اما. بگيرد را افراد سخنراني جلوي کندمي سعي تلفمخ هايدانشگاه در البي

دانشگاه در و رفتم فلسطين و اردن مصر، لبنان، سوریه، به قبل ماه. دارم سخنراني هادانشگاه

 . دارم سخنراني هایشان

 

 

. است بوده شما دکتري نامهپایان اصل در صهيونيستي مسيحيت زمينة در شما کتاب که دانيممي 

 و پرداختيد تحصيل به ايزمينه چه در دانشگاه در و چيست شما مطالعاتي رشتة بفرمایيد لطفاً

 شدید؟ عالقمند موضوع این به چطور

 

 دوست را مختلف هايفرهنگ و مردم شناخت کردن، مسافرت من. بود جغرافيا من اوليه رشتة 

 بود؛ فلسطين بپردازم آن به شتمدا دوست مسيحي یک عنوان به که چيزي اولين بنابراین دارم؛

 فلسطين از الهيات، زمينة در مطالعاتم براي که زماني. دارد پيوند پيامبران و مسيح با که سرزميني

 همين به. اندگرفتاري و رنج در صهيونيزم از فلسطين مسلمانان و مسيحيان دریافتم کردم، دیدن

 چه تا مقوله این اینکه و« فلسطين در شگريگرد» دربارة تحقيق به ارشد کارشناسي دورة در دليل

 هايهتل اسرائيلي، هاياتوبوس اسرائيلي، راهنماهاي پرداختم؛ است صهيونيزم اختيار در حد

 روایت کهدرحالي کنند؛ خلق روایت یک کنندمي سعي همه....  اسرائيلي هايموزه اسرائيلي،

 انجام زمينه این در را ارشدم کارشناسي ورةد نامةپایان بنابراین. ماندمي نادیده هافلسطيني

هتل ایجاد براي بود؛ موضوع این از بيشتر مالي حمایت براي مسيحيان از دعوت هدفش که دادم

 .غيره و فلسطيني راهنماهاي فلسيني، هاي

 

 چرا چيست؟ مسيحيان مسئلة که پرداختم بارهاین در تحقيق به آن از بعد. شد آغاز اینجا از راهم

 سياسي اینکه یا دارد دیني علت حمایتشان آیا کنند؟مي حمایت اسرائيل از مسيحيان از زیادي عدة
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 بررسي را صهيونيزم پنهان الهيات و کنم آغاز را امتحقيقاتي تازة روند شد موجب سؤال این است؟

 در زدهمنو قرن در که شد چه اینکه ببرم؛ اسرائيل دولت خلق در بریتانيا داشتندست به پي و کنم

 من انگيزة این. دادند هم دست به دست سياست و مذهب متحده، ایاالت در بيستم قرن و بریتانيا

پایان موضوع این. کنم حمایت فلسطينيان نهضت از و بپردازم صهيونيزم دربارة افشاگري به تا شد

 در چون وقت؛ نيمه صورت به البته. کشيد طول سال 8 تا 9 اشتحقيقي کار که بود من دکتري نامة

 طرحم مبناي کتاب آن. رفتمي پيش وقت نيمه صورت به من طرح درنتيجه. بودم کشيش زمان آن

 . بود

 

 

 ؟...  یا هستيد کاتوليک شما آیا چيست؟ خودتان مذهب 

 این دربارة داده ترجيح کاتوليک مسيحيت(. انگليس کليساي به وابسته) هستم انگليکن من. نه 

پروتستان مسئلة و است مربوط پروتستان مسيحيان به بيشتر مسئله این. کند اختيار سکوت زمينه

هم کشاندن چالش به من تالش بنابراین. هستند پروتستان صهيونيست، مسيحيان اغلب. هاست

 .است خودم کيشان

 

 

 

 . بدهيد توضيح ما براي تحقيقاتتان پيشرفت سير دربارة قدري است ممکن اگر

مي انتخاب تحقيق براي را مسير این اندکي بسيار تعداد چون. تنها خيلي م؛بود تنها سير این در 

 پارک نورث دانشگاه از 1«وگنر دونالد». کردم پيدا خوبي بسيار دوستان راه این در اما کنند،

سال هم 3«چپمن کالين» و ایلينوي در ویتن کالج از 2«برج گري». کرد حمایت بسيار من از شيکاگو

 تنهایي به را راهي اگر دانيد؟مي. شدیم همراه هم با نفر چهار ما. کردندمي تحقيق رمسي این در ها

 طریق از من. دهندمي انگيزه شما به هم آنها باشيد دیگران با اگر اما است، سخت بسيار کنيد شروع

 محققان از گرفتن کمک و خاورميانه، یعني اینجا، در تحقيقاتم با بعد و هایشاننوشته طریق از آنها،

 داشتند، مشترکي دغدغة که هایيخاخام و( مسلمان مذهبي رهبران) امامان کشيشان، و دانشگاه

 به و آمدند، کجا از آنها شود؛مي آغاز تاریخچه از وگوگفت با نامهپایان و کتاب. دادم انجام را کار
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 است مبنایش که لهياتا به هم ميانه در. رودمي سمت کدام به مسير این یعني شود؛مي ختم سياست

 . جلوست به رو حرکت یک این بنابراین. پردازممي

 

 تحقيق حين در بنابراین. آن داشتن نگه به نه دارم، اعتقاد دانشم در دیگران کردن سهيم به من

 چون کرد، کمکم کار این. بودند مخالف نظراتم با ايعده و کردم منتشر اینترنت در را مقاالتم

استدالل است الزم اینکه یا است درست راهت آیا بپرسي خود از شودمي اعثب دیگران مخالفت

 داشتم سایرین و هاصهيونيست با که هایيکشاکش ها،سال این طيّ  بنابراین. کني تردقيق را هایت

 . کنم اصالح را نظراتم تا کرد کمکم

 

 

 

 کنيد؟مي تعریف چگونه را صهيونيستي مسيحيت جنبش

 کمک به خداوند دارد اعتقاد که است سياست و الهيات به مربوط جریاني تيصهيونيس مسيحيت 

 خداوند که هایيوعده معتقدند آنها. کندمي حمایت صهيونيزم همان یا اسرائيل دولت از مسيحيان

 هميشگي ـ غيره و معبد هویت، سرزمين، درباره هایيوعده ـ داده یهودیان به عبري کتب در

. نشدند منسوخ مسيح ظهور از بعد و نيستند خاصي زمين به مشروط هاوعده نای نتيجه در. هستند

 آنچه پس. روندمي پيش آینده به و کنندمي گذر مسيح از عتيق عهد کتاب در هاوعده این بنابراین

 باید( شد داده اسرائيل بني به که هایيوعده) آنها نه، که، است این دهم نشان کنممي تالش من

 قرباني و معبد به نيازي دیگر شود؛مي متفاوت نتيجه صورتآن در و بگذرانند را يحمس تعاليم

 درک را مسيح که است کساني همة به متعلق برگزیدگي است، همه براي سرزمين نداریم، کردن

 آن، برگرداندن با. بگيرید نظر در را شني ساعت. کنندمي عمل خداوند رضاي اساس بر و کنندمي

 عهد پایين قسمت و قدیم عهد باال قسمت کنيد فرض خوب، بسيار. گذردمي باریک قسمت از شن

 از اگر. کند عبور مسيح تعاليم از ،(باریک بخش) بگذرد مسيح از است الزم قدیم عهد. است جدید

 کنندمي عبور مسيح از داده یهودیان به خداوند که هایيوعده. نيست مسيحي دیگر نشود رد مسيح

 . است صورت این به. شوندمي ثمربخش مردم همة براي بعد و
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  شد؟ جدا مسيحيت اصلي جریان از چگونه و زماني چه صهيونيستي مسيحيت جریان

 قرن اواخر تا مسئوليتش مورد در کليسا دیدگاه. شد آغاز 1931 و 1921 دهة از جریان این 

 به البته و. برساند جهانيان به را مسيح پيام خواستمي اسالم مانند بود؛ یکسان تقریباً هجدهم

 را ناپلئون هجدهم قرن اواخر در اما. دادمي ادامه جلو به رو را فعاليتش و بود بينخوش کارش

 را خود. برد کار به دیني زبان او. کند تسخير را خاورميانه و جهان کرد سعي ناپلئون. دارید

 کشورهاي سایر و بریتانيا در بنابراین. کند احيا را روم امپراتوري خواستمي و ناميد شاهنشاه

 مصادره را کليسا اموال و کرد تبعيد را پاپ کشت، را کشيشان او. دیدندمي ضدّمسيح را او اروپا

 .شناختندمي اهریمن عنوان به را او درنتيجه. نمود

 

خوش جهدرنتي. آمریکا در داخلي جنگ طورهمين دارید؛ را اروپا در انقالبي هايجنگ آن از بعد

 در. است نزدیک آخرالزمان که اندیشيدندمي این به مسيحيان و داد بدبيني به را خود جاي بيني

 زمان آن در.  است نسل آخرین نسلشان، کردندمي گمان مسيحيان بسياري نوزدهم قرن اواسط

 رشد اردد اهدافي و برنامه یهودیان براي هنوز مسيح، بازگشت از قبل خدا که اندیشه این که، بود

 . کرد

 

 قرن اوایل حدود و شد شروع 1931 و 1921 هايدهه از جریان، یک صورت به پدیده این پس

 منتشر مقدسي کتاب 4«اسکوفيلد سایروس» نام به مردي. شد مبدل تعریف قابل جریاني به بيستم

 ها،تیادداش اما. کردمي کمک خوانندگان به که بود هایيیادداشت صفحاتش حاشيه در که کرد

 آن متن کردمي کمک آنها به که خریدند مقدسي کتاب نفر هزاران. بودند اسکوفيلد الهياتي عقاید

 اگر. کرد نفوذ بسياري ذهن در کتاب این. داشت هم تفسير متن، بر عالوه یعني کنند؛ درک را

 هم اب متن و تفسير دانيد؟مي. باشد داشته صحت باید باشد مقدس کتاب متن کنار در تفسيري

 آمریکا در که بود انجيلي تریناصلي اسکوفيلد، انجيل 1861 دهة تا 1821 دهة از بنابراین. هستند

 . بود اهميت حائز جنبش یک عنوان به موضوع این پس. گرفتمي قرار استفاده مورد
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 ساکلي: مجزا برگزیدة دو پيرو تعاليم پرداختند؛ تعاليم این آموزش به دیني مؤسسة چند آن از پس

 و شد تبدیل آنها براي پایگاهي به تگزاس داالس در داالس دیني سمينار. جدا صورت به اسرائيل و

 مسيحيان درصد 25 حدود احتماال امروز و دارند اعتقاد تعاليم این به کشيش هزار هزاران

 در شانهمه چون است قدرتمند و بانفوذ بسيار جریان این. چهارم یک یعني آنند؛ پيرو آمریکایي

 براي خداوند برنامة اسرائيل و صهيونيزم و است استثناء اسرائيل که متحدند، راسخ عقيدة این

 دیگر مسائل بسياري و جنين سقط همچون مسائلي در است ممکن بنابراین. هستند خاورميانه

 لسا از صهيونيستي مسيحيت جریان پس. اندعقيدههم اسرائيل درباره اما باشند داشته نظر اختالف

 کتاب اوه گفتند شانهمه موقع آن. کرد پيشرفت بسيار اعراب، و هااسرائيلي ميان جنگ با ،1867

 کمک جریان این پيشرفت به هم خاورميانه حوادث درنتيجه. کندمي پيدا تحقق دارد مقدس

 . کردند

 

 

 

 بارهدراین ار نظرتان لطفاً است؛ توطئه انواع از صهيونيستي مسيحيت جریان که دارید عقيده آیا

 .کنيد بيان

 با مخفيانه بصورت بيشتر یا نفر دو که است زماني توطئه چون. دارم اعتقاد« توطئه نظریة» به من 

 به نگویيم دیگري کس به و دهيم انجام کاري بگيریم تصميم ما االن اگر پس. کنندمي توافقي هم

 چيزي بر هاتوطئه آیا که ستا این سؤال. دارم اعتقاد توطئه به من. شودمي تبدیل توطئه

  ند؟واقعي استوارند؟

 

...  و شرقي اروپاي روسيه، در اعضایش اغلب و بود کوچک بسيار یهود انجمن نوزدهم قرن در

 بودند مسيحيان زیادي حدّ تا. بود اندک بسيار قدرتشان بنابراین. بردندمي رنج بسيار آنها. بودند

 در بگویيم اگر. بپيوندد واقعيت به و کند رشد تا کردند کمک آن به و داشتند اعتقاد صهيونيزم به که

 آن از هاست،آمریکایي جمعيت درصد نيم و دو جمعيتشان و دارد وجود ميليون 12 بيستم قرن

 این البته گذارد؟مي تأثير دیگري بر یک کدام. دارید مسيحي برابر، ده یعني درصد، 25 طرف

 محدودیت اکثریت جمعيت بر درصد نيم و دو تأثيرگذاري ميزان در اما. است دوطرفه تأثيرگذاري
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 آمریکا دولت و کليساها برخي در صهيونيستي مسيحيت نفوذ گویممي من بنابراین. دارد وجود هم

 آن پذیراي شناسد،مي را جنبش این صهيونيزم. نيست احمق صهيونيست جنبش اما است، زیاد

 اینها ارتباط پس. کندمي کمک و دهدمي پول کند،مي يمال تأمين را آن کند،مي تشویقش است،

 نظرات و افکار و دارند تسلط هارسانه و سياستمداران بر که هست هم دليل همين به. است متقابل

 . کنندمي معرفي...  و ایران اسرائيل، دربارة را خود

 

 

 

 چيست؟ شما نظر. هستند ایلوميناتي عضو« بوش جورج» همچون افرادي گویندمي برخي

 ماسوني جنبش یا ایلوميناتي مسئلة فهم. بدانم را جوابش دارم دوست هم من. است خوبي سؤال 

. کنممي ذکر برایتان مثال یک من. شوید خارج آن از بعد و باشيد عضوش اینکه مگر است؛ سخت

 قرار هاستفاد مورد گرایانباطن توسط غرب در و است شيطاني نماد یک( شيطان دست) نماد این

. گاو شاخ تگزاس، هورن النگ هست؛ نيز تگزاس در آمریکایي فوتبال تيم یک نماد اما. گيردمي

 چيست؟ منظورش ببينيم باید دهدمي نشان تگزاس در را عالمت این بوش جورج وقتي بنابراین

 

 پس. دبرنمي بکار را نماد همين که هستند هم دیگري سياستمداران چون است، برانگيز ابهام این

 زمان از بوش دبليو جورج که دانيممي ما دیگري؟ چيز یا است ایلوميناتي نماد نماد، بفهميم باید

 مصاحبه یک من. است بوده استخوان جمجمه انجمن نام به سرّي سازماني عضو دانشگاه در تحصيل

 آن در پدرت اآی پرسيدند او از. رفتمي طفره بسيار او. بود شده انجام بوش جورج با که دیدم را

نمي یعني نکن، شوخي: گفتم خودم با من. آورمنمي خاطر به: داد جواب بوش بود؟ عضو انجمن

  بياروي؟ یاد به تواني

 

. کندمي پيدا تناقض مسيح به ایمانش با حتماً  عضویتش است، مخفي انجمن یک عضو که هرکس

 نسبت من وفاداري اگر. باشيم صادق و روراست اعمالمان و هاانگيزه در باید گفته ما به مسيح چون

 مشکل صورت آن در باشد، خدا به اموفاداري از بيشتر انجمني هر یا سياسي نظامي یا کشورم به

 مسيحي فردي و کشور یک جمهوررئيس اینکه بر عالوه( بوش) او کنممي فکر من. کنممي پيدا
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 . هست نيز مخفي سازمان این عضو است،

 

 

 

 رود؟مي شمار به جهان صلح براي تهدیدي صهيونيستي سيحيتم ایدئولوژي آیا

 این وقتي و. شرّ یا خير سفيد، یا است سياه یا( جهان) داند؛مي دوقطبي را جهان چون. قطعاً بله، 

 خدا ارادة است خوب اسرائيل و آمریکا براي آنچه شود، ترکيب خارجي سياست با تفکر طرز

. شودمي شمرده خداوند ارادة از خارج است بد اسرائيل و اآمریک براي آنچه و شودمي قلمداد

 جان. کرد پر را او جاي« فالول جري» مرگ از بعد 5«هيگي جان» مثالً. است خطرناک بسيار این

 آن به کند پيدا دست ايهسته تکنولوژي به ایران آنکه از قبل خواهدمي آمریکا از دائماً هيگي

 که کسي. کندمي بيان مسيح آمدن و مقدس کتاب به خشيدنب واقعيت را علتش او. کند حمله

 باید آمریکا گفتندمي پيش سال پنج. بردمي مسئله به پي است آن منتقد و ایستاده ماجرا از بيرون

 سال 21 یا بپيوندند؛ حقيقت به انجيلي هايگویيپيش تا کند حمله عراق به و بپيوندد اسرائيل به

 حافظة که کساني. شوندمي تعيين هاروزنامه حرف اساس بر آنها ناندشم پس. بود روسيه ترقبل

 این بينيد؟مي شد؟ عوض دوباره چيز همه شد؟ چه. شوندمي فراموشي دچار زود ندارند، خوبي

 مسيح تعاليم پيرو آنها چون. است خطرناک بسيار و هستم افشایش دنبال به من که است چيزي

 به را ما او. بيفزایيم بيوه زنان تعداد به روز هر نه بدهيم گسترش را صلح خواست ما از او. نيستند

 باید گویندمي. هاستقوم جدایي ایجاد دهندمي انجام آنها آنچه. جدایي به نه کرد دعوت آشتي

 این. کنند ایجاد جدایي خواهندمي آنها. کنيم جدا را فلسطين باید کنيم؛ مجزا هم از را عراق

 . است خطرناک پس ست،ا مسيح تعاليم خالف

 

 

 

 است؟ قدرتمندتر و ترمهم همه از صهيونيستي مسيحيت جریان از شاخه کدام

 Messianic) گرامنجي یا« مسيح منتظر هايصهيونيست» دارد؛ وجود شاخه سه حداقل 

Zionists )ميان در) هاگویيپيش به یا دارند، اعتقاد مسيح به یا که هستند یهودیاني آنها 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 فقط دهند،نمي اهميت سياست به چون. سياسي نظر از هستند؛ گروه خطرترینبي آنها(. نیهودیا

 .  است خاص اسرائيل که دارند هم را عقيده این اما. کنند آگاه مسيح به نسبت را مردم خواهندمي

 

 Apocalyptic Christian Zionists or Theological)« آخرالزماني صهيونيست مسيحيان»

Christian Zionists)، هايکتاب سري الهي. دیگران و هيگي جان ،6« الهي تيم» چون کساني 

 بسيار افراد این. است مشهور آمریکا در و است آرمگدون درباره سرتاسر که نوشت را 7بازمانده

 . دهندمي تغيير را خوانندگان ذهن و نویسندمي کتاب چون مؤثرند

 

 صهيونيست مسيحيان» بعد و آخرالزماني صهيونيست مسيحيان مسيح، منتظر هايصهيونيست پس

 نيستند موافق آخرالزمان سناریوي با هميشه آنها. فالول جري رابرتسون، همچون کساني ؛«سياسي

 داشته خوبي رابطه اسرائيل دولت با عالقمندند بيشتر چون نيستند، اوانجليسم موافق هميشه و

 .  کنند تالش اسرائيل دولت و آمریکا دولت ميان رابطه براي کنندمي الشت گروه این. باشند

 

مي آنها. نيست عالقمند کنندمي ترسيم آخرالزماني مسيحيان که ايآینده به اسرائيل دولت

 شوند خالص فلسطينيان دست از خواهندمي کنند؛ اشغال را سرزمين خسارت کمترین با خواهند

 . ندارند تدوس را ايهسته جنگ اما

 

( هااسرائيلي) که کشانندمي سمتي به را ما آخرالزماني صهيونيست مسيحيان شاخه کنممي فکر من

 هایشانبحث در نداریم خبر ما چون قدرتمندترند احتماالً  سياسي شاخة اما دارند، هراس آن از

 کردن جابجا مثالً دهند؛ شکل خاورميانه قبال در غرب سياست به اندمصمم آنها. گذردمي چه

 اگر. کند جابجا اورشليم به تالویو از را اشخانهسفارت کنندمي وادار را آمریکا آنها. خانهسفارت

 در چون. ماندنمي باقي فلسطين براي اميدي دیگر و است تمام کار بدهد انجام را کار این آمریکا

 باقي فلسطينيان براي پایتختي درنتيجه. است اسرائيل پایتخت اورشليم گویدمي آمریکا صورت آن

 ما. شماست پایتخت تالویو گویندمي المللي بين مجامع الملل، بين قوانين اساس بر اما. ماندنمي

 وادار را آمریکا دولت صهيونيست مسيحيان بنابراین. خانهسفارت نه داریم گريکنسول اورشليم در

 یک با است؛ شطرنج بازي مثل کار این که دانندمي چون. کند جابجا را اشخانه سفارت کنندمي
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 . ببرند را بازي است ممکن حرکت

 

 

 بدهيد؟ توضيح بيشتر باره این در شودمي دارند؛ اعتقاد مسيح به یهودیان گفتيد شما

 منجي عنوان به را( ع)عيسي آنها. بودند یهودي  پطرس، یحيي، مثل ،(ع)عيسي حواریون. بله 

 پيروان اولين اما. ندارند قبول موعود منجي عنوان به را( ع)عيسي یهودیان اکثریت. کردند درک

( ع)عيسي پيرو هم هاسامري برخي و رسيد سامریه به مسيح پيام اینکه تا. بودند یهودي مسيح

 . شنيدند( ع)عيسي دربارة مختلف کشورهاي کليميان غير بعد و شدند

 

 مسيحي یهودیان غير و یهودیان) شد یهودي غير و یهودي بعد و بود یهودي کليسا آغاز، در بنابراین

 دوستاني من. شدند کليسا عضو یهودي معدودي عدة و شد بيشتر یهودیان غير تعداد بعد و( شدند

 ولي هستند، یهودي یهودیان دید از درنتيجه است، یهودي مادربزرگشان یا مادر و پدر که دارم

 قبول را او اندکي عدة کنند؛نمي انکار ار( ع)عيسي یهودیان همة پس. دارند قبول را مسيح

 دوست را مسيحي کلمة. مسيحي نه گذارندمي گرامنجي یهودیان را خودشان اسم آنها. دارند

 گرامنجي معتقدان را خودشان. دانندمي سهيم یهودیان اذیت و آزار در را مسيحيان چون ندارند

 نه سازندمي کنيسه خودشان براي یکشنبه، نه دهندمي انجام را عبادتشان شنبه روزهاي نامند،مي

 ممکن. باشند کنندمي سعي یا هستند( ع)عيسي پيرو اما. کنندمي حفظ را شانیهودي سنن و کليسا

 طرف از بشود مسيحي یهودي یک اگر هرچند کنيد؛ پيدا اسرائيل در را آنها از برخي بتوانيد است

 اسرائيل از یا بدهند دست از اسرائيل در را شانيشهروند حق است ممکن و شودمي طرد یهودیان

 مسيحيان» عبارت گوگل در اگر. کنندمي زندگي آمریکا در آنها از زیادي عدة. شوند اخراج

 گرايمنجي یهودیان اتحاد انجمن» اسم به کنيد، تایپ را 8«گرامنجي یهودیان» یا 9«گرامنجي

 دارد، وجود متعددي هايسازمان ميخورید؛بر 11«گرامنجي یهودیان انجمن» و 11«آمریکا

 طرفدار اما مسيحند طرفدار آنها. است گروهشان ترینبزرگ 12«عيسي طرفدار یهودیان»

 باشم مسيح طرفدار یهودیان کليساي عضو من اگر مثال که است دليل این به این. هستند هم اسرائيل

 بدهم نشان منديعالقه اسرائيل به چهچنان بشناسد، را مسيح تا کنم کمک یهودي یک به بخواهم و

 . کنم مخالفت اسرائيل با اینکه تا دهدمي گوش حرفم به بيشتر
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مي معرفي صهيونيست را خود اندیهودي یهودي، از بيشتر دهند نشان اینکه براي یهودیان بعضي

 .اندیهودي هنوز کنند ثابت اینکه براي کنند؛

 

 

 

 قدرت هم کشورها سایر در یا است قدرتمند اندازه این تا دهمتح ایاالت در تنها جنبش این آیا

 دارد؟

 جنبش این تأثير تحت سایرین از بيشتر که کشورهایي. است قدرتمند هم کشورها سایر در متأسفانه 

 نيرومند جنوبي آفریقاي در. اندداشته ارتباطي آمریکا یا بریتانيا با که هستند آنهایي دارند، قرار

 ارتباط یهودیان با آپارتاید حامي آفریقایيِ  سفيدپوستان از قسمتي گذشته در که طرخا این به است

 خاطر این به هلند در باز) هلند در طورهمين دارد، وجود سوئد در نيرومندي هايگروه. داشتند

 است حاکم جوّ  اسالم که مالزي در که است جالب. بود آپارتاید حامي هلند شده اصالح کليساي که

 المللي بين صهيونيستي مسيحيت جریان پس. دارد حضور هم صهيونيست مسيحي جریان ابل،مق در

 14«اسرائيل مسيحي دوستان» سایت یا 13«مسيحيت الملليبين خانهسفارت» سایت به اگر. است

 شانعمده گروه. اندالملليبين آنها بينيد؛مي...  آفریقایي کانادایي، هایيمسيحي کنيد، مراجعه

 . اندشدن تربزرگ درحال اما هستند بریتانيا در کوچکي گروه مریکاست،آ در

 

 

 

 سازند؟بحران آن سياسي عقاید کدام یا صهيونيستي مسيحيت وجوه کدام

 بسيار که است آینده دربارة اشعقيده صهيونيستي، مسيحيت جوانب انگيزترینغم از یکي 

 آمریکا گرفت؛ درخواهد اعراب و یهودیان ميان جنگي( آن اساس بر. )جبرگراست و تقدیرگرا

 امپراتوري معتقدند آنها افتد؛مي خطر به اروپا موقعيت آنها نظر از بود؛ خواهد اسرائيل مدافع

 را بسياري آید،مي مسيح ضدّ معتقدند همچنين. شودمي شرّ طرفدار و خيزدبرمي دیگر بار روم

 کار این با و نيستند حقيقي که دهدمي جامان اسرائيل با آميزيصلح مذاکرات دهد،مي فریب
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 . کندمي حمله آن به بعد و دهدمي فریب مدتي را اسرائيل

 

 یا آميزصلح مذاکره هر به نسبت دارند اعتقاد موضوع این به که صهيونيستي مسيحيان بنابراین

 دانيد،مي. باشد دام باید صلح از وگویيگفت هر کنندمي فکر چون. کنندمي بدگماني حساس

 به کردند، توافق سرش بر همگي ملل سازمان و اروپا آمریکا، چين، روسيه، که« راه نقشة» پيمان

 فلسطيني حکومت تشکيل اجازة و بياوري بيرون اشغال از را غربي کرانة باید گویدمي اسرائيل

 دارند قاداعت صهيونيست مسيحيان اما. صلح برابر در زمين یعني باشي؛ داشته صلح بعد تا بدهي

 تمام ماجرا کند رها را غربي کرانة و غزه اسرائيل اگر نگرانند و دارد تعلق یهودیان به سرزمين این

 اعتماد کسي به نخواهي اگر چون. است خطرناک این و اندصلح روند مخالف بنابراین. شودمي

مي دشمن را حسين صدام آنها مثال براي. کني برقرار آن با خوبي ارتباط توانينمي کني

مي ایران وقتي. رسدمي ایران و شما جمهور رئيس به نوبت رودمي حسين صدام وقتي. دانستند

 چون کنند،نمي باور را حرفتان خواهيممي آميزصلح اهداف براي فقط را ايهسته انرژي ما گوید

 . دارند باور دیگري چيز به

 

 بدهيد ايهسته الملليبين آژانس به را تحقيقات اجازه که زماني تا است این الملليبين جامعة نظر

 با بازي کرد، بازي آنها با و شد مبهم اعمالش حسين صدام وقتي. متمدّنيد دارید؛ جا باشگاه درون

 و! نيست چيزي اینجا ببينيد، بيایيد بگوید بود ممکن دادمي تغيير را راهش اگر. کرد شروع را آتش

 ذاتاً که کسي با شودنمي. بدگمانند ذاتاً  صهيونيست مسيحيان. بگيرد را جنگ جلوي داشت احتمال

 . بشوي محرم که بيایي جلو آنقدر دهندنمي اجازه چون. کرد برقرار ارتباط است بدگمان

 

 

 

 از ترمهم و دارند، اعتقاد مسيح بازگشت و آرمگدون جنگ به صهيونيست مسيحيان اینکه به توجه با

 این آیا: شودمي ترسيم دربرابرمان سؤال یک کنند، فراهم را تشمقدما باید خود معتقدند آن

 به واقعاً  است ممکن اینکه یا اند،کرده ایجاد بيشتر منافع براي خودشان که است اينقشه مسئله

 شود؟ منجر مسيح بازگشت و آخرالزمان حوادث
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 ممکن سازيحاتتسل بزرگ بسيار هايشرکت کنممي فکر گویيد،مي درست شما کنممي فکر من 

 که است این سالح توليد علت و داریم اعتقاد امنيت به ما بگویند و بيندازند باال را شانشانه است

 از بيش آن مردم و است زیاد بسيار سالح آمریکا در که است این حقيقت. کنند پيدا امنيت مردم

 اختيار در سالح امنيت رايب است الزم اینکه. ميرندمي گلوله شليک خاطر به جهان هايکشور سایر

. است بيشتر بسيار امنيتمان و نداریم سالح حمل اجازه انگلستان در ما. نيست درست باشيد داشته

 و نگرندمي خاورميانه به آنها. نفت صنعت تسليحات، صنعت است؛ منافع خاطر به بيشتر مسئله. بله

. دانندمي تسليحات آزمایش طورنهمي و درآوردن پول و تسليحات فروش براي فرصتي را اسرائيل

 پس. نه یا خوبند ببينيد کنيد آزمایش برایمان را آن دهيم،مي مجاني سالح شما به ما گویندمي

 چون. کنند تضعيف را اسرائيل اطراف کشورهاي خواهندمي و کنندمي آزمایش را هایشانسالح

 تضعيف با. کند رشد تواندمي اسرائيل ایندنم مصالحه به وادار را آنها یا کنند تضعيف را کشورها اگر

 . دارند دسترسي گاز و نفت به شوندمي مطمئن کشورها

 

 رابطة مصر و ترکيه بنابراین دهند؛مي پول پيشنهاد کشورها بعضي به. است گونه دو آنها استراتژي

 لحداق که هستند هم کشورهایي. است اسرائيل گذاشتن راحت آن و دارند آمریکا با خاصي

 زیادي پول مصر و باشد اروپا اتحادیه و ناتو عضو خواهدمي ترکيه. است موافق اسرائيل با دولتشان

 عين در. است غرب سمت به تمایلش اما است خنثي ايگونه به رفتارش اردن. گيردمي آمریکا از

 کار به گريدی مشيخطّ  ایران و سوریه لبنان، مثل نيستند موافق اسرائيل با که کشورهایي با حال

 . کنيممي حمله شما به نگيرید را ما پول اگر گيرند؛مي

 

 آیندة به لزوما مسيحيان اکثریت. است دین از برداريبهره حال در سياست معتقدم بنابراین

 دنبالش به بيایيد گویيدمي باشيد داشته اعتقاد ايآینده چنين به اگر. ندارند اعتقاد آخرالزماني

 و ایمانمان تا داده ما به را زمين خدا باشيد داشته اعتقاد اگر اما. بهشت برویم خواهيممي باشيم،

 آن در آورند، ایمان خدا به هم آنها تا دهيم نشان شناسندنمي را او که دیگراني به را او به عشق

 . ندارند اعتقاد آخرالزماني آیندة به مسيحيان اکثر پس. کنيدمي واگذار خدا به را آینده صورت

 

 مرگ از اثري عدن در. دارید عدن بهشت بازگشت از زیبایي تصویر مکاشفات، کتاب پایان در مثالً
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. دارد وجود حيات درخت باغ ميان در. بود برقرار توازن مخلوقش و خدا ميان و بود پاکي نبود،

 ،انجيل آخر تصویر پس هستند؛ هاملت شفاي براي حيات درخت هايبرگ گویدمي مکاشفات کتاب

 هلوکاست با و( خنده با) دارند؛ وجود اینها. هاستانسان ميان آشتي و صلح تصویر مکاشفات، کتاب

 ما که است چيزي این و دارند باور را آینده از تصویر این مسيحيان بيشتر. اندنرفته بين از ايهسته

 .کنيم کدر و بسازیم را آن داریم مسئوليت خدا برابر در که جایي تا کندمي تشویق را

 ...دارد ادامه

 

 شفيعي.ف: ترجمه

 92 شماره موعود ماهنامه

 

 : هانوشتپي

1 .Donald Wagner. 

2 .Gary M. Burge. 

3 .Colin Chapman. 

4 .Cyrus Scofield. 

5 .John Hagee. 

6 .Tim Lahaye. 

7 .Left Behind. 

9 .Messianic Christians. 

8 .Messianic Jews. 

11 .Messianic Jewish Alliance of America. 

11 .Association of Messianic Jews. 

12 .JFA, (Jews for Jesus.) 

13 .The International Christian Embassy 

14 .Christian Friends of Israel. 

----------------------------------------------
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  اول قسمت -(ص)پيامبر و اسالم با غرب مسيحيت دیرینه تخصوم:عنوان

  

 شد باعث اروپا قارة در سریع پيشرفت و هاانسان اذهان بر اسالم آورشگفت تأثير و چشمگير موفقيت

 نفوذ از جلوگيري و اسالم هايآموزه تحریف براي بودند، کشيش اکثراً که اروپایي دانشمندان که

 بوده شمشير دین اسالم که سازند وارد را اتهام این اسالم، ظهور آغاز از اروپا مسيحيان بين در آن

 .است

 

 

 

 

 

 انگيزترینشگفت از یکي گرفت فرا را جهان اسالم، دین آن، واسطة به که ايالعادهفوق سرعت

 اسالم نداي که بود نشده سپري کامل طور به قرن یک هنوز. است جهان و ادیان تاریخ در هاپدیده

 هم در اسالم فرزندان دست به ایران و روم هايامپراتوري و افکند طنين جهان هاياقليم اکثر بر

 پنهان خاورميانه مناطق در کنار و گوشه در را خود هاقرن مسيحيت. شدند مار و تار شکسته،

 ستتوان فقط و بود نموده جذب خود در زیادي حدّ  تا را پرستيبت و شرک از فراواني ابعاد ساخته،

 نام به روم مشرک امپراتور زماني. سربرافرازد جهان هايآیين ميان در ميالدي 313 سال در

 خود در را شرک و پرستيبت آیين که پذیرفت رسماً را مسيحيت آیين( م337 - 247) کنستانتين

 Council of Nicaea« نيقيه شوراي» ریاست 325 سال در کنستانتين امپراتور. بود کرده جذب

. رسانيد تصویب به را مسيحيت و کليسا رسمي اعتقادنامة و داشت عهده بر را اسقف 319 از لمتشکّ

 گسترش اروپا در مسيحيت امپراتوري، این نظامي قدرت با روم، امپراتور شدن مسيحي از بعد

 . یافت
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  اسالم عليه شبهات ایجاد آغاز

 شد باعث اروپا قارة در سریع پيشرفت و هاانسان اذهان بر اسالم آورشگفت تأثير و چشمگير موفقيت

 نفوذ از جلوگيري و اسالم هايآموزه تحریف براي بودند، کشيش اکثراً که اروپایي دانشمندان که

 شمشير دین اسالم که سازند وارد را اتهام این اسالم، ظهور آغاز از اروپا مسيحيان بين در آن

 عليه شدید تنفّر ایجاد با کليسا سانبدین. است فتهیا گسترش آن پناه در و شمشير وسيلة به بوده،

 صليبي هايجنگ نام به طوالني جنگ هشت فلسطين، سرزمين اشغال بهانة به و مسلمانان و اسالم

(crusades )مسلمانان و اروپا از مسيحي مهاجم لشکرهاي بين( م1281ـ1186) هايسال در را 

 . انداخت راه به خاورميانه در

 

 بریتانيا، مانند اروپایي استعمارگر کشورهاي بين در تجارت و بازرگاني توسعة ابت،رق آغاز با

 سه با اروپایي استعمارگر کشورهاي این ميالدي، هفدهم قرن اوایل در هلند و پرتغال فرانسه،

 ایران در صفوي حکومت اروپا، شرق و ترکيه در عثماني سالطين شامل مسلمانان؛ قدرتمند حکومت

 آکادميک مطالعات به رویکرد سرآغاز این و شدند روروبه هند قارة شبه در گورکانيان سالطين و

 در اروپایي استعمارگر هايحکومت حمایت و پشتيباني با اروپا در مسلمانان و اسالم دربارة

نام جاي به بودند، مسلمانان و اسالم آن اصلي محور که مطالعات این. گردید خود کشورهاي

 . گردید معرفي( Orientalism)« شناسيشرق» عنوان به شناسي،اسالم انعنو با گذاري

 

 دانشگاه» در 1636 سال در و« کمبریج دانشگاه» در 1632 سال در اسالم مطالعات کرسي

 سوي از مسلمانان و اسالم دربارة مطالعات مبناي آغاز، از. گردید تأسيس انگلستان« آکسفورد

 داراي رو این از و بوده شرق بر غرب اقتصادي و سياسي سلطة و فکري اقتدار ایجاد اروپایيان،

 در« سعيد ادوارد پروفسور». است بوده اروپا دولتمردان براي استراتژیک موقعيت و فراوان اهميت

 1.است پرداخته واقعيت این دربارة بحث به شناسيشرق خود، معروف کتاب مقدمة

 

 

 انمسلمان عليه فرهنگي و نظامي تهاجم آغاز

 جنگ هشت و شد تبدیل محدود اقليت یک به منطقه این در مسيحيت خاورميانه، در اسالم ظهور با
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 به خاورميانه نشينمسلمان مناطق تسخير براي قرن دو مدت در مسيحي اروپاي جانب از صليبي

 اشغال از« ایوبي الدینصالح» توسط فلسطين و المقدّسبيت 1197 سال در و انجاميد شکست

 روم کليساي مرکز قسطنطنيه، شهر عثماني ترکان 1453 سال در. گردید آزاد اروپایي يونصليب

 ترکان قلمرو در شرقي اروپاي در وسيعي مناطق و نمودند فتح را ارتدوکس مسيحيت و شرقي،

 . گرفت قرار عثماني

 

 

 قدرت مراکز زا کليسا گذاشتن کنار به که اروپا در 2(رنسانس) ادبي و علمي حيات تجدید آغاز با

 پيرامون مطالعه محوریت با اسالم دربارة مطالعات انجاميد، اروپایي جوامع نمودن سکوالر و

 انجام اروپا در خاورشناسي مطالعات بر حاکم سکوالر اصول مبناي بر ،(ص)اکرم پيامبر زندگاني

 اشغال نظامي قدرت با را اسالم جهان مناطق از بسياري فرانسه و بریتانيا برهه، آن در. گرفت

 و سرزمين برابر چند جمعيت، و وسعت نظر از که مناطقي بودند؛ داده قرار خود مستعمرة و کرده

 3«شرقي هايزبان دانشکدة» پاریس در 1785 سال در. بود اروپا استعمارگر کشور دواین جمعيت

 هند نيکمپا» ترپيش. گردید تأسيس( silvester de sacy)« ساسي دي سيلوستر» ریاست به

 آسيایي جامعة» مسلمانان دست از آن کردن خارج و هند قارة شبه اشغال براي بریتانيا« شرقي

 سر» انگليسي معروف شناساسالم را آن مدیریت و بود کرده تأسيس 1794 سال در را 4«بنگال

 و( Earnest Renan)« رینان ارنست». داشت عهده بر( sir William Jones)« جونس ویليام

 شناسيشرق انگلستان، برجستة شناسانشرق از( Edward Willieam Lane)« لين ویليام اردادو»

 دنبال بریتانيا استعمارگر قدرت هايخواسته نمودن برآورده راستاي در را اسالم دربارة مطالعه و

شرقـ  سعيد ادوارد پروفسور ـ آمریکا از انگليسي ادبيات معروف نویسندة گفتة به و کردند

. 5جوامع این کردن اشغال سپس و دادن قرار نفوذ زیر براي شرقي جوامع شناختن یعني سيشنا

 ناپلئون ـ فرانسه امپراتور دست به آفریقا شمال در الجزایر اسالمي کشور که زماني 1931 سال در

 مشاور عنوان به نظامي عمليات این در را وي فرانسوي شناساناسالم از زیادي تعداد شد، اشغال ـ

 . کردندمي همراهي
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 ( ص)اعظم پيامبر عليه مسيحي ميسيونرهاي عميق تعصب

 اجتماعي و سياسي نفوذ عليه علني مبارزة با جوامع این اروپا، در رنسانس جنبش آغاز از پس

( ص)اعظم پيامبر دربارة ویژه به اسالم دربارة مطالعات ليکن بودند، شده سکوالر کامالً  کليسا،

 انجام داشتند،( ص)اعظم پيامبر و اسالم عليه عميقي تعصّب که مسيحي ونرهايميسي توسط بيشتر

 کار به را خود تالش نهایت( ص)اعظم پيامبر زندگاني و اسالم تعاليم تحریف براي آنها. گرفتمي

 مک بالک دانکن» ،«ماسينيون لویي»: از توانمي مسيحي معروف ميسيونرهاي جمله از. گرفتندمي

 ،«المسن هانري» ،«مر زوئه ساموئل» ،«هاروگرونج اسنوک» ،«وات مونتگمري قفاس» ،«دونالد

 . برد نام« مویر ویليام سر اسقف» و« کراگ کينت اسقف» ،«فوکو. دي. سي» ،«پاالسيوس.ا.م»

 

 در را خود زندگي که ـ اسکاتلند متولد مسيحي ميسيونر ،(1843 م) دونالد مک بالک دانکن

 : داردمي اظهار اسالم سيماي خود، ابکت در ـ گذراند آمریکا

 دارند وظيفه مسيحي ميسيونرهاي و شد خواهد متالشي زودي به غرب تمدن نفوذ و هجوم با اسالم

 6.نمایند مسيحي را جهان مسلمانان که

 

 مستقيماً( ص)محمد و اسالم به» که نمایدمي توصيه مسيحي ميسيونرهاي به وي کتاب، همين در

 7«.کنند نابود را اسالم اساس جدید، هايایده که بگذارید فقط نکنيد، حمله

 

 در شناسياسالم برجستة استاد وات، مونتگمري اسقف اسکاتلندي معروف ميسيونرهاي از دیگر یکي

 : نویسدمي مدینه در( ص)محمد خود، کتاب در که است ادینبورگ دانشگاه

 9.آورد وجود به یهود دین بقال در را اسالم نموده کوشش( ص)محمد که شودمي ظاهر

 

 از یکي عنوان به فقط اسالم آمدندمي کنار( ص)محمد با یهودیان اگر» که کندمي اصرار وات

 8«.گردیدمي ظاهر یهود هايفرقه

 

 پيامبر نبوت اینکه آن و کنندمي تعقيب را هدف یک فقط مسيحي ميسيونر شناساناسالم حقيقت در

 11.نمایند تکذیب الهي وحي عنوان به را مجيد قرآن و( ص)اعظم
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نمي انجام دین این شناخت براي را اسالم دربارة مطالعات مسيحي ميسيونرهاي شد، یاد چنانکه

 در گذشته قرن چهار در شناسياسالم. است اسالم کردن اعتباربي تنها آنان مقصد و دهند

 شده انجام اسالم جهان بر اقتصادي و فرهنگي سياسي، نظامي، سلطة هدف با اروپایي کشورهاي

 سلطة تا اندکوشيده خود هايپژوهش با اروپایي مسيحي و یهودي شناساناسالم و است

 11.بخشند مشروعيت را اسالم جهان بر اروپایي استعمارگران

 

« اروپا امپریاليستي هايقدرت فرزندان» توانمي را آمریکا و اروپا در شناساناسالم رو این از

 استعمارگران و قدرتمندان زبانهم و دلیک دوست امپریاليسم، منافع تأمين رايب که دانست

 ضعف و قوّت نقاط توانستندمي بهتر استعمارگران اسالم، مطالعات گسترش با. بودند اروپایي

 شناسياسالم هدف واقع، در. بخشند استحکام آنها بر را خود سلطة کرده، شناسایي را مسلمانان

 . است بوده مسلمانان و اسالمي کشورهاي استعمار زمينة بيشتر چه هر کردن هموار غرب، جهان در

 

« بشناس را خود دشمن» که کلي قاعدة این بر اروپا در اسالم دربارة آکادميک مطالعات آغاز، از

 لبة دو سان به مسيحي ميسيونرهاي و سکوالر خاورشناسان مأموریت، این در و است بوده استوار

 چندین بریتانيا استعماري دولت سوي از زمان همان از. اندداشته ارتباط کامالً هم با شمشير، یک

 تأسيس اسالمي جوامع مخصوصاً شده، اشغال مناطق در مسيحيت ترویج براي تبشيري مؤسسة

 12.اندگردیده ملحق اروپا طلبانةتوسعه هايحرکت به آشکارا مسيحي ميسيونرهاي و است گردیده

 

 زنده اينمونه کرده، تأليف اسالم عليه کتاب چندین که انگليسي، معروف ميسيونر مویر، ویليام سر

 عليه ناروا هايتهمت از آکنده و آشکار تحریف اسالم، دربارة مویر تأليفات تمامي. است قشر این از

 پيامبر زندگاني دربارة کتابي 1959 سال در مویر. است( ص)اعظم پيامبر و مجيد قرآن اسالم،

 وارد( ص)اعظم پيامبر عليه ناروا هایيتهمت آن در که نمود تأليف جلد چهار در 13(ص)اعظم

 . است شده
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 اروپا در( ص)اعظم پيامبر عليه تبليغات

 هجوم م،1959 سال در( ص)اعظم پيامبر عليه مویر اسقف آميزتوهين سراسر کتاب انتشار از بعد

 در. گردید آغاز اروپایي دانشمندان توسط( ص)اعظم برپيام نوراني چهرة تخریب براي جانبههمه

 و کریم قرآن اساس ،(ص)اعظم پيامبر عليه ناروا هايتهمت نمودن وارد بر عالوه یادشده کتاب

 . گرفتند قرار خدشه مورد مستقيماً  هم احادیث

 

 : رددامي اظهار غرب و اسالم کتاب در« دانيل نورمن پرفسور» آمریکایي معروف شناساسالم

 14.است بوده هميشگي روش یک اسالم به حمله براي غرب جانب از دروغين شواهد از استفاده

 

 آمریکا متحدة ایاالت در را خود زندگي بيشتر که انگليسي معروف شناساسالم« لوئيس برنارد»

 ينچن غرب و اسالم کتاب در شود،مي یاد« شناساناسالم ساالر» عنوان به آمریکا در و گذرانده

 : کندمي اقرار

 

 در مسيحيت از دفاع هدف دو با را اسالم دربارة مطالعات تاکنون وسطي قرون از مسيحيت جهان

. است داده انجام جهان مسلمانان نمودن مسيحي و مسيحيت عليه مسلمانان مباحث مقابل

 دربارة را هایيکتاب مجموعه دهند،مي تشکيل ميسيونرها را آنها اکثریت که مسيحي دانشمندان

 با همراه آنها لحن و دارد مناظره هدف فقط که اندکرده تأليف آنان پيامبر و مسلمانان اعتقادات

 15.است ناسزاگویي

 

 نوزدهم قرن آغاز از اسالم جهان بر نظامي کامل استيالي از بعد اروپایي استعمارگر کشورهاي

 وارد خدشه آنها مهمّ  هدف و کردند ازآغ مسلمانان اعتقادات نابودي براي را ايجانبههمه هجوم

 ابن سيرة واقدي، مغازي نوزدهم، قرن اوایل در. است بوده( ص)اعظم پيامبر زندگاني بر کردن

  طبقات هشام،

 

 زندگاني دربارة مطالعات مبناي و گردید ترجمه اروپایي هايزبان به طبري تاریخ و سعد ابن
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 هنوز اروپایي، هايزبان به شده یاد کتب ترجمة از نقر دو گذشت با. گرفت قرار( ص)اعظم پيامبر

 . کنندمي وارد ناروا هايتهمت( ص)اعظم پيامبر عليه غربي شناساناسالم هم

 

 

 

 ( ص)اعظم پيامبر زندگاني دربارة اروپایي دانشمندان هايکتاب

 امبرپي زندگي دربارة( Sprenger) سپرنگر آلماني شناساسالم 1965 تا 1961 هايسال در

 عنوان با کتابي 1963 سال در( Noldeke) نولدکه. نمود تدوین جلد سه در کتابي( ص)اعظم

 . نمود تأليف( ص)محمد

 

 در( ص)اعظم پيامبر نبوت دوران دربارة کتابي 1992 سال در نيز( Wellhausen)« ولهاوسن»

 16.کرد تدوین منوّره مدینه

 در( Grimme)« گریم». نگاشت 1994 سال در( ص)محمد عنوان با کتابي( Krehl)« کریهل»

 اگناز». نمود تأليف جلد دو در( ص)محمـّد عنوان با کتابي 1985 تا 1982 هايسال فاصلة

 که کندمي تأکيد نکته این بر 17اسالم مطالعات خود کتاب در( Ignaz Goldziger)« گلدزیهر

 را نبوي احادیث کلية وي زیرا نمود؛ هاستفاد نبوي احادیث از نباید اسالم پيامبر سيرة مطالعة براي

 . کندمي تلقي اعتبار فاقد و جعلي

 

 خليج حوزة عربي مناطق در 1998 سال در که ـ آمریکایي ميسيونر« مر زوئه سامائل اسقف»

 کشورهاي و آمریکا دولت از ـ نمود تأسيس مسيحيت ترویج براي را تبشيري مؤسسة اوّلين فارس

 ملحق مسيحيت جهان به را آنها نجران، و منوره مدینة نظامي اشغال با که نمایدمي تقاضا اروپایي

 19.سازند

 

 پيامبر زندگاني دربارة ،(ص)محمد عنوان با کتابي( Buhl)« بهول» ميالدي بيستم قرن اوایل در

 18(ص)اعظم پيامبر زندگاني دربارة کتابي 1815 سال در« مارگوليوت». نمود تأليف( ص)اعظم

 م1815 سال در ایتاليایي معروف شناساسالم( Leone Caetani)« کيتاني ليون». کرد تحریر
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 شناساسالم( Henri Lammens)« المنس هانري اسقف» و نگاشت 21اسالم تاریخ دربارة کتابي

 هاينوشته در دو هر و نمود تأليف اسالم دربارة کتابي کيتاني ليون با زمانهم بلژیکي، برجستة

 و اسالم تاریخ تأليف براي و هستند جعلي نبوي احادیث تمامي که دارند اصرار هنکت این بر خود

 . ندارند اعتباري گونههيچ( ص)اعظم پيامبر سيرة

 

 21منوره مدینة در( ص)اعظم پيامبر زندگاني دربارة 1819 سال در( Winsincu)« ونسينک»

 و( ص)محمد عنوان با ابيکت 1836 سال در( Tor, Andrae)« تورآندري». نمود تأليف کتابي

 . درآورد تحریر رشتة به 22وي آیين

 

 

 

 اسالم اساس به نمودن وارد خدشه

 پيامبر دربارة آمریکا و اروپا برجستة شناساناسالم از تعدادي دوم، جهاني جنگ پایان از بعد

 در فرانسوي شناساسالم( Regis Blachere)« بالشر رجيس». نمودند تأليف کتاب( ص)اعظم

 که هایيکتاب که کندمي بيان را نکته این 23(ص)اعظم پيامبر دربارة خود کتاب در 1852 الس

شده تأليف مسلمان دانشمندان توسط اسالم اوّلية قرون در( ص)اعظم پيامبر مغازي و سيره دربارة

 . است اعتبار فاقد اند،

 

 1856 سال در و 24همک در( ص)محمد عنوان با کتابي 1853 سال در« وات مونتگمري اسقف»

 Joseph)« شات جوزف» وي از قبل. نمود تأليف را 25مدینه در( ص)محمد عنوان با کتابي

Sehacht )آن، در و بود کرده تأليف 26محمدي فقه هايریشه عنوان با کتابي 1851 سال در 

. بود کرده قلمداد اعتبار بدون و جعلي را مسلمان دانشمندان سيرة و حدیثي هايکتاب تمامي

 تأليف 27سياستمدار و پيامبر ،(ص)محمد عنوان با دیگري کتاب 1861 سال در وات مونتگمري

 بودن اعتباربي بر مبني شات جوزف نظریات اعظم پيامبر دربارة خود هايکتاب در وات. نمود

 گستاخانه و کندمي تأیيد اند،نموده تأليف مسلمان دانشمندان که را سيره و حدیثي هايکتاب

 29.است اعظم پيامبر جانب از خيالي آفرینش کریم، قرآن: داردمي اظهار
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 سال چاپ) ،28قرآني مطالعات کتاب در« برو وانس جان» مانند غربي معاصر شناساناسالم

 کتاب در« گنترلولينگ» ،(1877 سال چاپ) 31قرآن آوريجمع کتاب در« تن بر جان» ،(1877

 دربارة مطالعات کتاب در« نيوویرت انگایکا» و( 1891 سال چاپ) 31(ص)محمد مجدّد کشف

 تأليفي هايکتاب تمامي خواندن جعلي بر عالوه( 1891 چاپ) 32مکي هايسوره گردآوري

 . اندپنداشته جعلي هم را کریم قرآن حتي نبوي، سيرة و احادیث دربارة

 

 اسقف» و« وات مونتگمري قفاس» مانند آمریکایي و اروپایي شناساناسالم از برخي ميان، این در

 و اسالم عليه غربي نویسندگان مستقيم و شدید حمالت( John L. Esposito)« اسپوزیتو جان

 پيامبر به علني توهين با هاکتاب این که چون دانند؛مي نادرست روشي را( ص)اعظم پيامبر

 به این و گيزندانبرمي غربي تمدن و غرب عليه را جهان مسلمانان دیني احساسات ،(ص)اعظم

 . رساندمي زیان اسالم جهان در غربي کشورهاي منافع

 

 مطلب این اسالم دربارة خود هايکتاب در واشنگتن« تاون جورج دانشگاه» از اسپوزیتو جان اسقف

 مسلمانان رو این از و است غرب تمدن هايارزش مطابق کامالً اسالم تعليمات که کندمي ترویج را

 کامالً  غرب تمدن هايارزش در فرهنگي لحاظ از باید اسالم جهان و آمریکا و اروپا جوامع در

 33.شوند ادغام

 

 تأليفات در« گرونبام فون گوستاف» و« گيب.ر.ا هميلتون» مانند آمریکایي معروف شناساناسالم

 در باید فرهنگي محصول عنوان به آن آثار که دانندمي فرهنگي جنبش یک فقط را اسالم خود

 هدف این که شدند اسالم دین اصول و مباني در اصالحات انجام خواستار و شود دارينگه هاهموز

 وجود با که داردمي اعالم گرونبام فون 34.شد خواهد محقّق روحانيت منهاي اسالم در فقط غرب

 خواهند را غرب جهان بر حاکم فرهنگي هايارزش و اصول مسلمانان روحانيت، منهاي اسالم

 35.پذیرفت

 

 هایيبحث با اسالم، و محمدي دین خود هايکتاب در« گویلوم آلفرود» و گيب. ر.ا هميلتون
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 دین یک فقط اسالم که دارندمي اظهار پرداخته، افکنيشبهه به( ص)اکرم رسول خاتميت دربارة

 36.است بوده وابسته مسيحيت و یهود ادیان به کامالً  خود گسترش براي که است عربي
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  هاليوود بر یهودیان سلطه:عنوان

  

 یهودي کارآفرینان نمود، اختراع را متحرک تصاویر و ساخت دوربين ادیسون، توماس که هنگامي

. نمودند ایجاد را هاليوود« مایربي لویيس» و« وارنر هري و جک» ،«گلدوین سام» نظير مهاجر

 چون، است شده مطرح دنيا مهم هايرسانه در کمتر تفریحات، و سرگرمي صنعت بر یهودیان سلطة

 .ترسندمي آنان از یا دارند تعلق یهودیان به یا هارسانه این اکثر

 یهودي کارآفرینان نمود، اختراع را متحرک تصاویر و ساخت دوربين ادیسون، توماس که هنگامي

. نمودند ایجاد را هاليوود« مایربي لویيس» و« وارنر هري و جک» ،«گلدوین سام» نظير مهاجر

« پالي ویليام» به متعلق CBS شبکة: نهادند بنيان را آمریکا مهمّ و اصلي شبکة سه یهودیان، همچنين

 نيز امروزه. «گلدنسون لئونارد» به متعلق  ABCشبکة و« سارنوف دیوید» به متعلق NBC شبکة و

 .هستند یهودي تلویزیون، و سينما صنعت تازپيش و اصلي توليدکنندگان سوم دو حدود

 

 ن،چو است شده مطرح دنيا مهم هايرسانه در کمتر تفریحات، و سرگرمي صنعت بر یهودیان سلطة

 .ترسندمي آنان از یا دارند تعلق یهودیان به یا هارسانه این اکثر

 

 گرانتوطئه» عنوان با را ايمقاله بریتانيایي، نگارروزنامه کش ویليام ميالدي، 1884 سال اکتبر در

 اتهام دليل به آن نشریة و مقاله نویسندة که نمود منتشر” Spectator“ نشریة در« هاليوود یهودي

 .شدند روروبه تندي هايواکنش با تيزي،یهودس

 

 : بود نوشته مقاله این در کش ویليام

 همه نمود، خواهد برگزار خبري کنفرانسي آنجلسلس شهر در که نمود اعالم اویتز مایک وقتي

 ميليارد چند استودیوي یک که شد اعالم جلسه آن در. است راه در بزرگي اتفاق که دریافتند

 نو استودیوهاي که حالي در. است تشکيل آستانة در اسپيلبرگ استيون مدیریت با سازيفيلم دالري
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 آمریکایي استودیوي نمایند، حفظ را خود بقاي توانندمي هاليوود در اندکي سازيفيلم ظهور

 دهد؛ ادامه خود فعاليت به اخير سال 51 در توانسته که است مراکزي معدود جزء کاپوال فرانسيس

 به عجيبي امر گرفت، عهده بر را دیزني سازيفيلم شرکت مدیریت« کاتزنبرگ» که زماني از امّا

 Aspen» و« عشق مشکل» نظير نزاکتبي و احمقانه هایيفيلم ساخت با وي پيوست؛ وقوع

Extreme »بوده« کثافت» محصوالتي نگار،روزنامه یک با وگوگفت در کاتزنبرگ خود گفتة به که

 .تپرداخ فعاليت به اند،

 

 تا شده باعث هستند، یهودي همگي که کاتزنبرگ و گيفن اسپيلبرگ، نظير افرادي گروهي همکاري

 اتحادهاي این. آید وجود به هاليوود سازيفيلم استودیوهاي تأثيرگذارترین و ترینقوي از یکي

لهمقا آمریکایي، مطرح نشریات از یکي در پيش، چندي که اندآمده وجود به حالي در قدرتمند

ـ  صنعتي ابرقدرت یک از آمریکا قدرت کانون که بود شده اعالم آن در که رسيد چاپ به اي

 .است شده تبدیل اطالعات و سرگرمي عرصة در بزرگ قدرتي به نظامي

 

 غرب به هاليوود بر تسلط براي شرق ساکن یهودیان چرا که بوده مطرح سؤال این هميشه امّا

 در هایشانخواسته برابر در مقاومت و ناتواني احساس دليل به نآنا که است این پاسخ یک آمدند؟

 ميان از امپراتوري» کتاب در که است مطلبي همان حقيقت این. اندآورده روي غرب به شرق،

 لویيس سينما، یهودي پيشگامان از یکي اثر«  نمودند؟ ابداع را هاليوود یهودیان چگونه خودشان؛

 در هنري ظاهر به آثاري توليد و سازيفيلم عرصة به ورود با یانیهود. است شده بيان مایر،بي

حکم دنيا این بر راحتي به توانندمي آنان و کندنمي سرزنش را آنان کسي که شدند وارد ايعرصه

 .کنند راني

 61 از سينمایي، مهمّ استودیوهاي یهودي مدیران. است داشته تداوم تاکنون حکمراني این البته و

 53 ميالدي، 1836 سال از صنعت این بر تأثيرگذار فرد 95 از و اندنکرده تغييري تاکنون پيش سال

 .اندبوده یهودي تن

 

 منتشر سينما عرصة در قدرتمند فرد یکصد معرفي هدف با که گزارش یک در پيش چندي همچنين

 یا وستپسياه فرد هيچ ليست، این در. بودند یهودي همگي ليست، ابتداي نفرِ دوازده شد،
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 .نداشت وجود تباري بریتانيایي

 

 که دارند تمایل نيز غيریهودي افراد که زده رقم را شرایط ايگونه به هاليوود بر آنان مطلق سلطة

 براي افراد ميالدي، هشتاد دهة در که طورهمان. آیند نظر به یهودي خود، ظاهر و رفتار تغيير با

 شودمي زده تخمين) دادندمي نشان گراجنس دو یا باز همجنس را خود سرگرمي، صنعت به ورود

 در دور، بسيار هايسال از(. هستند باز همجنس آمریکا، سينماگران جامعة اعضاي درصد 35 که

 زیرا گروید، یهودیت آیين به باید سينما صنعت به ورود براي که است شایع جوک این آنجلسلس

 نموده، جدا خود از را دیگران خود، آیين و نژاد ندنخوا برتر با تا دارند تمایل همواره یهودیان

 .شوند قایل تبعيض

 

 درصد 4 تنها آنان که اندشده تبدیل هاليوود بالمنازع رهبران به یهودیان شرایطي در امروزه

 و اندانگاشته خود نوکران عنوان به را هارسانه همواره یهودیان. دهندمي تشکيل را آمریکا جمعيت

 مورد در کثيف راز یک. نمایند منعکس را یهودیان عقاید و نظرات که دارند انتظار نآنا از تنها

 و شده جاجابه مختلف هايرسانه در دائماً هاليوود، با مرتبط نگارانروزنامه که است این هاليوود

رسانه که است این هارسانه این مورد در دیگر مهم نکتة. گيرندمي هم کالني مزدهايدست البته

 را یهودیان سلطة به مربوط اخبار هماهنگ، و یافته سازمان کامالً صورتي به مشهور و مهم هاي

 .سازندمي زمينه این در هایيجوک همواره آمریکا مردم چند هر کنند،مي سانسور

 

 به ستيزیهودي را دیگران همواره دانند،مي« هولوکاست» واقعة قربانيان را خود که یهودیان

 پشت اهداف به خویش، سلطة دامنة گسترش با که کنندمي تالش ترتيب بدین و ورندآمي حساب

 به تئاتر دیدن براي یهودیان:  که ایدشنيده را جمله این هم شما احتماالً لذا. یابند دست خود پردة

 .هستند بازیگران سوي از خود شدة ارائه عقاید مشاهدة دنبال به آنها بلکه روند،نمي نمایش سالن

 

 با ايمصاحبه در بود، نشده خود نام ذکر به حاضر که سوني شرکت مدیران از یکي پيش، چندي

 :که داشت اظهار ژاپن اقتصادي هاينامههفته از یکي
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 شغل در ما لذا. گرددمي کنترل یهودیان وسيلة به کامل صورت به تقریباً آمریکا سازيفيلم صنعت

 . بگيریم بهره ممکن ةشيو بهترین از که داریم وظيفه خود

 

 تجاري فعاليت انجام قصد شما اگر» که گرفتند نتيجه چنين هاصحبت این از نامههفته مدیران البته

 «!بگيرید نادیده را کشور آن در ساکن یهودیان توانيدنمي دارید، متحده ایاالت در

 

 هايفيلم که شد آن رخواستا فرهنگي، مسائل حوزة در فعال آمریکایي هايگروه از یکي اخيراً

 از. یابد نجات مسيح، حضرت به غيرمعتقد یهودیان از نفر پانصد و شيطان هايدست از سينمایي

 به را هاليوود سردمدار یهودیان پيش چندي هم متحده ایاالت مذهبي مقاالت از یکي دیگر، سوي

: گفت همچنين وي. داد قرار سرزنش مورد فکر،بي دختر صدها روزانة اغواي و فریب دليل

 اکثریت به تجارت یک کنترل در که نژاد یک سوي از اخالقي معضالت و مشکالت ایجاد معموالً»

 «.است نژاد آن افراد نبوغ نشانگر یابد،مي دست

 

 به یهودیان. است یهودیان و آمریکایي شهروندان بين عمده هايتفاوت وجود نشانگر گفته این

 اجتماعي هايرسانه کنترل آنان. کنندنمي توجهي آمریکا مردم فرهنگي و اخالقي هايارزش

 محصوالت همواره آنان. کنندنمي توجه کنترل این هايمسؤليت به امّا اندگرفته دست در را آمریکا

 .نمایندمي معرفي یهودي سپس و آمریکایي اوّل، درجة در را خود سينمایي

 

 چه اگر که طورهمان دارند،مي نگاه مخفي را ودخ عقاید عمدتاً هاليوود، یهودیان دیگر، سوي از

 هيچ شما ميالدي، هشتاد دهة از پيش تا امّا هستند، باز همجنس آمریکا سينمایي صنعت فعاالن اکثر

 .دیدیدنمي سينمایي هايفيلم در را بازيهمجنس

 

  

 

 

 :نوشتپي
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  پنتاگون و سياست هاليوود،:عنوان

  

 هاليوودقوانين. بپردازند سنگيني تاوان باید هافيلم شود،مي هاجنگ درگير هاليوودوقتي

فيلم با که هنگامي و هستند برنده وبخ هايآدم فقط هاليووددر که است این حقيقت. آشناست

 .بود خواهند آمریکایي« خوب هايآدم» قطعاً باشيم، داشته کار و سر آن توليدي هاي

 

  

 فيلم مثال براي. گيرند قرار هاليوودفروش پر هايفيلم راه سدّ  توانندنمي هرگز تاریخي وقایع

 هزار دو و هفتاد که است شده فراموش اگوی فيلم این در. بگيرید نظر در را« رایان سرباز نجات»

 این که کنيم باور خواهدمي ما از هاليوود. اندداشته شرکت جنگ در نيز کانادایي و انگليسي سرباز

 از شده گرفته غنيمت رمز هايپيام ارسال دستگاه یک رمزگشایي با که بودند آمریکایي نيروهاي

 نيروهاي که نيست مهم اصالً  و کنند هدایت را جنگ مسير توانستند آلماني، زیردریایي یک

 .بودند شده جنگ درگير قبل ماهشش انگليسي

 

 ميان عميق روابط دربارة مثال، براي. شودنمي فاش آساني این به هميشه هاليوودحقایق اما

ميليون تنها نه که روابطي. شودمي گفته سخني ندرت به هاليوودو( آمریکا دفاع وزارت) پنتاگون

 ارتش براي مفيدي تبليغاتي ابزار نيز و کندمي سرازیر هاليوودسازانفيلم جيب به درآمد دالر ها

بين مجامع در و کندمي تحریف واشنگتن اهداف جهت در نيز را تاریخ بلکه است، نيرو جذب جهت

 .گذاردمي نمایش به آن از موجه ايچهره المللي

 

فيلم« پاکال اميليو» شد، پخش SBS شبکة از که« هاليوودعمليات» نام به تلویزیوني ايبرنامه در
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 که هایيکمک و مشاوره بررسي و نقد به سينما کارشناس و نگارروزنامه ،«راب دیو» همراه به ساز

 .پرداختند اند،کرده دریافت پنتاگون از هافيلم کنندگانتهيه

 

 طيّ گفت برنامه این در کردهمي عاليتف« ریپورتر هاليوود» و« ورایتي» مجالت براي قبالً که راب

 تانک، کشتي، به سازانفيلم و کنندگانتهيه آسان دسترسي جزئيات به بردن پي با خود تحقيقات

صحنه به واقعي بسيار ايجلوه که مناطقي و نيروها نيز و نظامي، هايپایگاه اطّالعات، تجهيزات،

 هایينامهفيلم صفحه به صفحه بررسي که او گزارش. است شده زده حيرت داد،مي هافيلم هاي

 سانسور اساس بر تباني نوعي دهندة نشان خوبي به اند،داده تحویل پنتاگون به استودیوها که است

براي نظارتي سيستم چنين پذیرش. است هانامهفيلم در پنتاگون نظر مورد تبليغات گنجاندن و

 معني به نيز پنتاگون براي و. است پنتاگون اريهمک و هاکمک از برخورداري معناي به هاليوود

 نتيجه در و آنها دوستي وطن و هادیدگاه رفتار، و خود نيروهاي از مطلوب ايچهره دادن نشان

 .است جنگ به شدن وارد توجيه

 

 زندگي نامطلوب هايجنبه بهبود یا طلبيصلح صرف را خود بودجة پنتاگون چرا حال این با

« سبزها کاله» فيلم کهحالي در کند کمک« گروهان» فيلم به باید چرا ند؟کنمي خود سربازان

 آنهاست؟ خوشایندِ

 

 کارگردان و نویسنامهفيلم اند،کرده اظهارنظر« هاليوودعمليات» برنامة در که کساني جمله از

 ویسندهن ،«جوترنتو» و مورخ؛ ،«سویيد الرنس» آمریکا؛ دفاع وزارت از« استراب فيل» استراليایي؛

 داشتند نظر اتفاق افراد این همگي. برد نام توانمي را« جنگ ضدّ عمومي آموزش مرکز» رئيس و

 تا شودمي داده تغيير هاقهرمان مليت و داستان طرح دیالوگ، پنتاگون تأیيد مورد هايفيلم در که

 .کنند پيدا دسترسي پنتاگون افزارهاي جنگ به بتوانند کنندگان تهيه

 

 ژنرال یک« طالیي چشم» جميزباندي فيلم اولية و اصلي نامةفيلم در 1885 سال در لمثا براي

 فرد که بينيممي فيلم شدة اصالح نسخة در اما کند،مي فاش را نظامي اسرار آمریکا دریایي نيروي

 .است فرانسه دریایي نيروي افسر یک خائن
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 از فهرستي آنها. اندپرداخته هانامهمفيل در گرفته صورت تغييرات دقيق بررسي به راب و پاکال

 که دادند نشان و کرده تهيه اند،کرده همکاري پنتاگون با که کنندگانيتهيه و هافيلم اسامي

 از گزارش این در که است جالب. دهندمي تغيير را هانامهفيلم چگونه دفاع وزارت ویراستاران

 از بيش اند،کرده پنتاگون با همکاري و هانامهفيلم سانسور به اقدام خود که سازانيفيلم

 که است دریافته نظارتي سيستم این عليه مبارزه در او راب، گفتة به. است شده انتقاد ویراستاران

 از تعداد چه. نيست مشخص هنوز آمریکایي جوانان کنوني نسل بر هایيتحریف چنين تأثير

 در حضور به تصميم هافيلم نوع این ماشايت از پس شدند، کشته عراق در که آمریکایي سربازان

 جان شده، انجام فيلم این در نيرو جذب براي که تبليغاتي اثر بر جوانان از تعداد چه گرفتند؟ جنگ

 دادند؟ دست از را خود

 

 این دهند انجام باید پنتاگون هايکمک از شدن برخوردار براي کنندگان تهيه که کاري تنها ظاهراً

 پيشنهادي تغييرات کلية سپس و دهند تحویل آنجا به تأیيد براي را نامهفيلم از هنسخ پنج که است

 و کنند فيلم ساخت به شروع نامهفيلم با مطابق دقيقاً آنگاه. کنند اعمال نامهفيلم در را پنتاگون

 زا بسياري راب گفتة به. دهند قرار پنتاگون اختيار در آن، عمومي نمایش از قبل را نهایي محصول

 و کنندگان تهيه سایر و وو جان گلدنبرگ، تام هایمر،براک جري قبيل از هاليوودسازانفيلم

 .است همين« هاليوود کثيف راز». دارند پنتاگون با را ايهمکاري چنين رغبت کمال با کارگردانان

 

 از زني کودکان کارتوني هايسریال. ندارند قرار سيستم این هدف سينمایي هايفيلم فقط اما

 هواپيمایي آن در که کارتون یک از ايصحنه اخيراً. نيستند امان در پنتاگون تغييرات و سانسورها

فيلم تغيير خواستار رو این از. بود کرده نگران را پنتاگون کند،مي سقوط و گيردمي آتش جنگي

 جنگ آمریکا شارت که ببينند ـ آینده سربازان ـ کودکان خواهندنمي آنها که چرا شد، آن نامة

 .کندمي توليد ناکارآمد افزارهاي

 

 پشتيباني دهد نشان را آمریکا از مثبت پيامي آنچه هر از نيز آمریکا دولت که نيست تعجب جاي

. دارد زیادي عالقة« هاربرپرل» یا« برتر اسلحة» ،«روز ترینطوالني» چون هایيفيلم به و کندمي



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

نمي خوش مذاقش به« الو استرنج دکتر» یا« گروهان» ،«لزمانآخرا اکنون» قبيل از هایيفيلم اما

 اسرا هاياردوگاه جنگ، قربانيان مجروح، و زخمي سربازان آنها در که هایيفيلم طورهمين. آید

 اما! ندارد آنها به ارتباطي هيچ هافيلم این...  شوند،مي کشيده تصویر به نظاميان غير تلفات یا

 در. دهد قرار ستاره چهار ژنرالي را فيلم قهرمان خود تخيّل قوة از استفاده با سازفيلم است کافي

 اما نباشد صحيح مطلب ایننوشتن شاید. شد خواهد بمباران متعدّد جوایز و هامدال با صورت آن

 عالقة مورد هايکارتون از( غيره و خواب، در زاده شاه دلبر، و دیو) چون تبليغي پر هايکارتون

 .اندمستهجن بسيار هايصحنه داراي که تاس کودکان

 

 وجود نيز دیگري هايراه آمریکا دولت سردمداران نزد محبوبيت و شهرت جادة پيمودن براي

 جالب بسيار آنها براي جنگ زمان در پنتاگون عاطفي هايواکنش دادن نشان مثال براي. دارد

« فویل جنگ» فيلم پيام مثالً.( کندمي استفاده بسيار شيوه این از انگليس تلویزیون) بود خواهد

 شکيبایي تعقل، از که است عاقلي و پير پليس رئيس فویل،. چرخدمي تفاهم و فداکاري محور حول

 نمایش جاي به فيلم این. کندمي استفاده جنایت و کاريخراب با مبارزه براي خود بردباري و

مي مبارزه آنها حفظ براي هاانسان که را اصيلي هايارزش جنگ، ميادین در ریزيخون و کشتار

 .گذاردمي نمایش به کنند،

 

 :نوشتپي

 اینترنتي پایگاه: از برگرفته ?
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  سرد جنگ هايشواليه:عنوان
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 دوم جنگ پایان با. م1841 دهه اواسط از که شود?مي اطالق تاریخي دوران به« سرد جنگ»

 دوام سال، 45 حدود یعني شوروي، جماهير اتحاد فروپاشي و 1881 سال تا و شد آغاز جهاني،

 .آورد

 و اطالعاتي تسليحاتي، اقتصادي، سياسي، پنهان و آشکار نبرد و رقابت دوران، این شاخص

. بود شوروي، اتحاد رهبري به شرق، بلوک و آمریکا، متحده ایاالت رهبري به رب،غ بلوک فرهنگي

 و گسترد المللي?بين فضاي بر را خود سياه و سنگين سایه فوق طوالني دوران تمامي در نبرد این

 ضد و کمونيست اصلي جبهه دو به نيز روشنفکران دوران، این در. زد رقم را بشریت سرنوشت

 جبهه دو این از یکي نگرش با رو?ميانه و مستقل روشنفکران مواضع اگر و دندش تقسيم کمونيست

 بندي?قطب فضاي. شد?مي متهم دیگر جبهه به وابستگي به یافت?مي تعارض روشنفکري اصلي

 بلوک، دو هر اطالعاتي سرویسهاي طبعاً،. است دشوار جدید نسل براي آن لمس که بود اي?شده

 .بودند فعال روشنفکري زهحو این در نيز، غرب، و شرق

 سرویسهاي نقش به توجه سرد، جنگ یافتن پایان و شوروي اتحاد فروپاشي با اخير، سالهاي در

 دوران در روشنفکري هاي?حوزه در ،(سيا) آمریکا اطالعات مرکزي آژانس ویژه?به اطالعاتي،

 که کند?مي ثابت گرفته، صورت زمينه این در که پژوهشهایي. است یافته چشمگيري افزایش فوق

 شدت به نبرد این ها،?عرصه سایر مانند نيز، روشنفکري هاي?عرصه در سرد جنگ دوران در

 نسلي غرب، در اینک،. است گرفته نام« فرهنگي سرد جنگ» که است اي?پدیده این. داشت جریان

 ترین?برجسته از گروهي سيا، شده علني اسناد پایه بر که، اند?آمده پدید محققان از دقيق و پرشور

 متهم بریتانيا سرویس اینتليجنس و سيا با همکاري به را دمکراسي ليبرال مبلغان و پردازان?نظریه

 جنگ از پس ليبرال روشنفکري بحران» را آن مطبوعات برخي که است جنجالي این. کنند?مي

 .اندناميده« سرد

 

 ساندرس خانم کتاب جنجال

 است انگليسي نگار?روزنامه و پژوهشگر ،«ساندرس رانسسف» خانم کتاب تحقيقات، این ترین?مهم
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 با کتاب این بعدي چاپهاي. کرد پا?به غوغایي و شد منتشر لندن در 1888 سال در آن اول چاپ که

 .ادب و هنر جهان و سيا: فرهنگي سرد جنگ: عنوان

 کتابهایي« افشاگرترین و آورترین?حيرت از یکي» را ساندرس خانم کتاب منتقد، ،«منس ویالرد»

 نشان ساندرس خانم. است شده منتشر متحده ایاالت اطالعاتي سرویس درباره کنون تا که خوانده

« شلزینگر آرتور» او، دوست و سيا، المللي?بين عمليات بخش رئيس ،«یر?مه کورد» که دهد?مي

 بکهش ایجاد به که کردند آغاز را حرکتي. داد ارائه« السکي ملوین» که طرحي طبق ،(پسر)

« فرهنگي ناتوي» را شبکه این ساندرس خانم. انجاميد جهان سراسر در آسایي?غول فرهنگي

. بود دالر ميليون 34 ترومن، دولت زمان در یعني ،1851 سال در عمليات این بودجه. نامد?مي

 ایاالت از که کرد ایجاد شموليجهان مطبوعاتي شبکه فرهنگي سرد جنگ عمليات چارچوب در سيا

 دوران این تمام در و داشت، گسترش التين آمریکاي و خاورميانه و اوگاندا و لندن تا متحده

 درمونات، انکاونتر، نيوليدر، ریویو، کنيان ریویو، پارتيزان مانند متنفذي روشنفکري مطبوعات

 .کردند?مي دریافت مستقيم غير یا مستقيم مالي کمکهاي سيا از...  و کوادرانت پرزنته، تمپو پرووه،

 

 غرب بلوک فرهنگ وزارت

 جکسون» از مثالً . کرد?مي عمل« غرب بلوک فرهنگ وزارت» مقام در سيا ساندرس، خانم تعبير به

 رئاليسم هنر، عرصه در که، هدف این با کرد?مي حمایت شدت به« آبستره» نقاشي و« پوالک

 .دهد شکست را سوسياليستي

 هر را پوستانسياه خود فيلمهاي در که کردند?مي ترغيب را کارگردانان سيا مأموران هاليوود، در

 متحده ایاالت طریق این از و کشند تصویر به لباس خوش و آراسته را آنان دهند، نمایش بيشتر چه

. شد تهيه سيا سرمایه با ارول جرج« حيوانات مزرعه» فيلم. بنمایانند دمکرات و آزاد اي?جامعه را

 .شد ساخته سيا بودجه با نيز ارول 1894 فيلم

 با« جيالس ميلوان» جدید طبقه کتاب. شد?مي چاپ سيا بودجه با« پراگر» کمپاني کتب از بسياري

 یکي از نسخه هزار 51 سيا. گردید توزیع جهان سراسر در و شد منتشر باال شمارگان در سيا بودجه

 در سيا کرد، خریداري جهان سراسر در مجاني توزیع براي را« کریستول ایروینگ»  کتابهاي از

 این از فراواني موارد و کرد تأسيس را آزاد اروپاي رادیوي بودجه دالر ميليون ده با 1851 سال

 .قبيل
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 زیر در و سيا وسيله به کتاب عنوان هزار حدود سرد جنگ دوران در ساندرس، خانم تخمين طبق

 .شد منتشر آمریکا متحده ایاالت در فقط دانشگاهي، و تجاري انتشاراتي بنگاههاي نام

 

 فرهنگي آزادي کنگره و سيا

 از بيش حضور با 1851 ژوئن در که بود« فرهنگي آزادي کنگره» تأسيس سيا، اقدام ترین?مهم

 اي?برجسته روشنفکران اجالس این در. یافت گشایش برلين در جهان سراسر از نویسنده یکصد

« ارول جرج» و« سيلونه يوایناتس» ،«السکي ملوین» ،«هوک سيدني» ،«کوستلر آرتور»: چون

 : کرد اعالم خود نطق در« کوستلر». کردند شرکت

 !.است کرده آغاز را خود تهاجم آزادي دوستان،

 ميان در سيا فعاليتهاي در او راهنمایيهاي و داشت سيا با نزدیک ايرابطه« کوستلر آرتور»

 :بود گفته ایيآمریک مقامات به 1848 در« هوک سيدني». بود مؤثر بسيار روشنفکران

 از موجي چنان که کنم?مي تضمين بدهيد؛ مصمم انسان یکهزار و دالر ميليون یکصد من به

 ایجاد استالين، امپراتوري سربازان ميان در حتي بلکه ها،?توده ميان در دمکراتيک ناآراميهاي

 .شود معطوف داخلي مسائل به وي دغدغه تمامي طوالني مدتي براي که کنم

 برلين پاریس، در روشنفکري نشریات ایجاد براي کالن پولهاي صرف کنگره، اقدامات ناولي از یکي

 بود شوروي مخالف مارکسيستهاي و کمونيست غير گرایان?چپ تقویت آنها اوليه هدف. بود لندن و

 تصویري ارائه با غربي اروپاي روشنفکران ميان در آمریکایي ضد روحيات با مقابله دوم، هدف و

 .غرب تمدن شکوفایي اوج عنوان به آمریکا متحده یاالتا از زیبا

 داشت عهده به سيا، رواني جنگ واحد کارمند ،«یسلسون مایکل» را فرهنگي آزادي کنگره هدایت

 محل آپارتمان به واشنگتن از رمز شکل به دستورات. شد بدل سرشناس اي?نویسنده به بعدها که

 ميليون دهها( 1867) انحالل زمان تا سازمان این. فتیا?مي انتقال پاریس در همسرش و او زندگي

 .کرد دریافت سيا از پول دالر

 

 دانشگاهي نهادهاي و سيا

 هاروارد، و نيویورک و استانفورد و کلمبيا: مانند متحده، ایاالت سرشناس دانشگاههاي از تعدادي

 که بود مراکزي ترینمهم از بياکلم دانشگاه در 1«فارفيلد بنياد» مثالً،. بود سيا مستقيم نفوذ زیر در
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 را بنياد این ظاهراً . یافت?مي انتقال فرهنگي نهادهاي به آن طریق از سيا فرهنگي عمليات بودجه

 تأمين سيا بودجه با واقع در ولي بود کرده ایجاد« فليشمن جوليوس» نام به یهودي ثروتمند یک

 .داشت دست به کلمبيا، دانشگاه استاد و سيا مأمور ،«تامپسون جک» را بنياد این هدایت. شد?مي

 بزرگي رسوایي از زند?مي فریاد که سکوتي: جاسوسان و اندیشمندان مقاله در« گيبس دیوید»

 سرد جنگ دوران در آکادميک نهادهاي با سيا ارتباط اسناد شدن فاش دليل به که گوید?مي سخن

 . است آمده پدید

 .کند?مي اشاره متحده ایاالت اجتماعي لومع نهادهاي با سيا تنگاتنگ رابطه به گيبس

 

 سيا فرهنگي جنگجویان

 جهان روشنفکران ترین?سرشناس از گروهي نام مشابه، تحقيقات و ساندرس خانم کتاب انتشار با

 جنگجویان این فهرست در. است شده ثبت« فرهنگي سرد جنگ هاي?شواليه» فهرست در غرب

 :شود?مي دیده بزرگي نامهاي فرهنگي

 جيمز روستو، ویتمن والت برلين، آیزایا سر ،(پسر) شلزینگر آرتور کوهن، توماس پوپر، کارل سر

 کوستلر، آرتور هوک، سيدني کریستول، ایروینگ آرنت، حنا آرون، ریمون بل، دانيل برنهام،

 .... و کانکوئست رابرت نيبور، رینهولد لوس، هنري

 جهان سراسر در را کمونيسم مخالف روشنفکران سرد جنگ دوران در که بودند اندیشمنداني اینان

 از یکي که را، خود علمي انقالبهاي ساختار کتاب کوهن، توماس مثالً،. کردند?مي فکري تغذیه

 ،«کانانت بریان جيمز» سفارش به رود،?مي شمار?به بيستم سده کتب متنفذترین و نامدارترین

 طراحان از و برجسته شيميدان کانانت. کرد ااهد او به را کتاب و نوشت هاروارد، دانشگاه رئيس

 استوار پيوندهاي اطالعاتي سرویس و استریت?وال زرساالران با و بود متحده ایاالت اتمي بمب

 .داشت

 

 معصوم هاي?شواليه

 در 1861 دهه در. نبود پوشيده چندان خود زمان در فرهنگي فعاليتهاي این هدایت در سيا نقش

 در که آمریکایي فرهنگي یا خيریه نهاد هر که بود یافته رواج شوخي ینا اروپا روشنفکري محافل

 دیوید نوشته به. است سيا به وابسته کند?مي استفاده« خصوصي» یا« آزاد»  هاي?واژه از خود نام
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 مانند کساني بودند؛ واقف سيا با خود رابطه به کامالً  فوق سياسي و اجتماعي اندیشمندان گيبس،

« ني جوزف» آمریکا، سياسي علوم انجمن سابق رئيس و کلمبيا دانشگاه ستادا« جرویس رابرت»

 .دیگران و یيل دانشگاه استاد« فيلد وستر برادفورد» هاروارد، دانشگاه استاد

 از برجسته، روشنفکران این از برخي که کند?مي ثابت محکم اسناد و ادله با نيز ساندرس خانم

 کامالً  سيا با خود همکاري از ،«کوستلر آرتور» و« اسپندر فناست سر» و« برلين آیزایا سر» جمله

 .بودند مطلع

 

 روشنفکران قتل و سيا

 دوران تمامي در دگراندیش روشنفکران کشتار و ترور سياست همپاي« آزاد فرهنگ» ترویج این

 هزار پنجاه و یکصد حداقل دوران این در سيا تخمينها، برخي طبق. داشت جریان سرد جنگ

 برخي. رسانيد قتل به را روحاني و کشيش و کارگري اتحادیه رهبر دانشگاه، استاد ار،آموزگ

 .دهد?مي افزایش نيز نفر هزار سيصد تا را رقم این تخمينها

 بودند، برخوردار فراوان مواهب از سيا همکار روشنفکران که زماني در و سرد جنگ دوران در

 عنوان هزار 31 حدود. بودند کمونيستيضد جنون قرباني متحده ایاالت روشنفکران از بسياري

 ليست». شد خارج« مضره کتاب» عنوان به ها?کتابخانه از و گرفت قرار سياه ليست ردیف در کتاب

 فهرست این در. بودند کمونيسم از هواداري به متهم که شد?مي نویسندگاني کتب شامل سيا« سياه

« ملویل هرمن» و« رید جان» ،«هيوز لنگستون» ،«هامت داشيل»  چون نامداري نویسندگان اسامي

 .شود?مي دیده

 

 فرهنگي سرد جنگ و یهودي روشنفکران

 ،«بوهل پل». بودند یهودي فرهنگي سرد جنگ هاي?شواليه این مطلق اکثریت اینکه تر?عجيب

 در 3یهودي ليبرالهاي و سيا عنوان با اي?مقاله براون، دانشگاه در رادیکال جنبشهاي تاریخ استاد

 که است یهودي روشنفکري نشریه یک تيکون. است کرده منتشر( 2111 ژوئن - مه) تيکون مجله

 سرد جنگ در یهودي روشنفکران فائقه نقش به بوهل. شود?مي چاپ آمریکا متحده ایاالت در

 ایشان چپ پيشينه را یهودي روشنفکران این دوم خصوصيت و کند?مي توجه سيا فرهنگي

 : نویسد?مي او. یابد?مي
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 چپ از شدگان جدا آنها تمامي تقریباً » که است این سيا فرهنگي جویانجنگ اشتراک وجه

« نيویورک روشنفکران» به که بودند اي?حلقه اعضاي و سابق تروتسکيستهاي آنها اکثر.. «.هستند

 .است معروف

 

 رسيد کاران?نومحافظه به که ميراثي

 و کشيده بر سر آمریکا متحده ایاالت در اخير الهايس در کاري?محافظهنو عنوان به که جریاني

 همان مستقيم ادامه کند،?مي هدایت و تغذیه را دوم بوش جرج دولت گرایانه?نظامي سياستهاي

 ایروینگ» از. کرد?مي هدایت سرد جنگ دوران در را سيا فرهنگي عمليات که است کانوني

 جریان بنيانگذار عنوان به ،سابق تروتسيکست و یهودي سرشناس روشنفکر ،«کریستول

 .برند?مي نام کاري?نومحافظه

 .است کاران?نومحافظه سرشناس رهبران از ،«کریستول ویليام» او، پسر اکنون،?هم

 :نویسد?مي صراحت به کریستول ویليام

 ایاالت سوي از بنيان?خوش و گرا?آرمان راسخ، خارجي سياست یک به منوط بشریت آینده

 .باشد نيز آن راهنماي باید بلکه شود، جهان کالنتر و پليس باید تنها نه آمریکا... آمریکاست متحده

« یيل» دانشگاه دانشجوي که زماني در دیگر، کار?نومحافظه متنفذ پرداز?نظریه ،«باکلي ویليام»

 این عضویت به و شد معرفي سيا به ،(معروف شناس?جامعه)« برنهام جيمز» استادش، وسيله به بود،

 .درآمد سازمان

 به برنهام نام کار اوائل در و شد تأسيس برنهام کمک به نيز ،«ریویو نشنال» باکلي، ویليام نشریه

 جنجالي نگار?روزنامه ،«پایپز دانيل». شد?مي درج آن در تحریریه ارشد دبير عنوان

 فرهنگي سرد جنگ سرشناس جنگجویان از و هاروارد استاد« پایپز ریچارد» پسر کار،?نومحافظه

 را آن و دادند رواج را« توطئه توهم» مفهوم اخير سالهاي در که است کساني از پایپز دانيل. است

. کردند بدل استعماري کانونهاي نقش درباره تاریخي پژوهشهاي تخطئه براي تبليغاتي ابزاري به

 .کرد ذکر توان?مي نيز دیگري هاي?نمونه

 کریستول ویليام از 4کنند?مي اداره را بوش دولت اامپریاليسته کار?محافظه مقاله در پایپز مایکل

 که است استاندارد ویکلي روزنامه سردبير کریستول. برد?مي نام« مردوخ روپرت» عامل عنوان به

 یهودي زرساالران شبکه علني چهره عنوان به مردوخ. دارد تعلق مردوخ روپرت به آن مالکيت
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 .شود?مي شناخته اوپنهایمر و برونفمن روچيلد،

 ميلياردر چهار باند مردوخ، خانواده همراه به را، خانواده سه این آمریکا مطبوعات برخي

 .نامند?مي

 

 فرهنگي توليد و فرهنگي تهاجم

 که معنا این به دارم؛ باور« فرهنگي تهاجم» نام به اي?پدیده به من شد، گفته آنچه به توجه با

 یک سياسي نظام فروپاشي براي غرب عاتياطال سرویسهاي و جهاني گر?سلطه قدرتمند کانونهاي

 رواني عمليات جامعه، آن بر خود فرهنگي و مالي - اقتصادي و سياسي طرحهاي تحميل یا جامعه

 و شوروي اتحاد با مقابله در که است اي?پدیده این. دهند سازمان را معيني تبليغاتي و فرهنگي و

 زمينه این در که جدیدي تحقيقات سایر و ساندرس، خانم کتاب و داد رخ مارکسيسم ایدئولوژي

 .مدعاست این گواه شده، منتشر
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  اول قسمت
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 دیني تعاليم از اي عمده بخش و بوده مطرح مکاتب و ادیان همه در موعود نجاتبخش انتظار: اشاره

 موعود زمينه در ادیان دیگر دیدگاه اختشن اهميت به نظر. است داده اختصاص خود به را

 را، ادیان از یکي دیدگاه فرصتي هر در که است کرده تالش موعود مجله آخرالزمان،

 نيز شماره این در. کند عرضه خود خوانندگان به و مطرح آن پيروان بيان و زبان از االمکان حتي

 تقدیم شده، نوشته یهودي پژوهان یند از یکي توسط که را اي مقاله یهود موعود بيشتر شناخت براي

 . کنيم مي عزیزان شما

 

 ( 2: )مقدمه

 و الهي قوانين با منطبق نظامي و آمد خواهد که موعودي براي انتظار و بخشي نجات اندیشه

 . است توحيدي ادیان در مشترک و اعتقادي بخشهاي مهمترین از یکي خواهدکرد، برقرار آسماني

 

 یکسان ها دین همه در کرد خواهد؟ ظهور کجا و کي چيست؟ موعود این ویژگيهاي که این چند هر

 نبوت خاندان از اي دهنده نجات که است این است مشترک اندیشه این در که آنچه اما نيست

 زشتيها و بدیها از و آراسته نيکو صفات همه و دانش تقوا، پسندیده، خوي به ناجي این و بود خواهد

 . مبراست

 

 فرزندان از او. است انتظار مورد( سوشيانس یا) سوشيانت نام به آینده منجي یک يزرتشت دین در

 نيز او مادر. شود مي نگهداري دریاچه آب در آسا معجزه اي شيوه به اش نطفه که است زرتشت

 . رسد مي زرتشت پسر به نژادش

 

 تصریح به و دارد نام«  شده تدهين و مسح» معناي به«  ماشيح» نهایي بخش نجات یهود، دین در

 . است پيامبر داود خاندان متون،از

 

. آید مي فرود مردم نجات براي و شود مي زنده دیگر بار عيسي حضرت مسيحيان، اعتقاد به

 و شفيع آموزگار، معني به لفظا و شد داده مسيحيان منجي به که است القابي جمله از«  فارقليط»

 . است آینده جهان در لتعدا بخش تحقق و بوده دهنده تقویت و هادي
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 دوباره روزي و گردیده غایب نظرها از که است دوازدهم امام آینده، منجي که معتقدند شيعيان

 کننده هدایت معناي به«  مهدي» او نام. کرد خواهد قيام صلح و عدالت برقراري براي و شده ظاهر

 روم قيصر به نيز مادر سوي زا و است نبوت خاندان از پدر سوي از موعود مهدي اسالم، در. است

 . شود مي منتهي عيسي حواریون به نهایت در که است منتسب

 

 هندیان آیين در مثال. دارد وجود موعود درباره اعتقاد همين مانند نيز دیگر هاي آیين در حتي

 بر سوار - است مهدویست اندیشه و موعود مفهوم همان که« ویشنو» ظهور دهمين«  کالکي» باستان

 . کرد خواهد آغاز نو از را طالیي عصر و گرفته دست در درخشان شمشير و شد خواهد سفيدي باس

 

 شمار به عقاید سایر براي مخالفي و مانع ادیان، از یک هر در ناجي شخص درباره نظر اختالف

 ظهور و آمد خواهد الياهو نام به شخصي ماشيح، از قبل یهود، اعتقاد در که همانگونه رود، نمي

 . داد خواهد بشارت را الهي حسابرسي روز فرارسيدن و اشيحم

 

 براساس جهان نهایي نجات دوران وضعيت و ماشيح شخصيت مختصر طور به مبحث، این در

 . شد خواهد مطرح یهود اعتقادات

 

. است( گئوال) نجات دوره و ماشيح ظهور به ایمان یهود، آیين مهم اصول و اساسي هاي پایه از یکي

 او آمدن راه به چشم یا و باشد نداشته اعتقاد ماشيح به که( یهودي) فرد هر هارامبام، رنظ طبق

 خواهد ذکر که همانطور زیرا است اسرائيل بني انبياء سایر و موسي حضرت سخنان منکر نباشد،

 . است گشته عنوان مقدس متون در بکرات ماشيح موضوع شد،

 

 عقيده این معموال یهودي، جامعه مذهبي گفتارهاي در آن مداوم ذکر و موضوع این اهميت عليرغم

 و تردید واقع در حقيقي و لمس قابل واقعيتي تا شود مي تلقي خيالي و خشک تئوري یک بصورت

 از برخورداري عدم توان مي آن دالیل جمله از که است کرده احاطه را موضوع این زیادي ابهام

 . برد نام را اسرارآميز و نامعلوم آینده با شدن روبرو و ها ناشناخته از واهمه و ترس کافي، دانش
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 و است داده قرار لعن مورد پردازند، مي ماشيح ظهور زمان دقيق محاسبه به که را کساني تلمود

 . کند مي توصيه را انتظار به تشویق تنها

 

 لتع به مشرکين توسط یهودیان مشقت و رنج و شکنجه و آزار که مقاطعي در دیگر، طرف از

 که بوده( نجات) گئوال و شيح ما به ایمان رسيد، مي خود اوج به آنها توحيدي و مذهبي اعتقادات

 مصيبتهاي ترین هولناک و بدترین یهودیان که شده باعث و نگاهداشته روشن را اميد هاي جرقه

 و صلح و شده پيروز ناحق بر حق که روزي باشند، الهي قضاوت روز انتظار به و کنند تحمل را تاریخ

 تمامي» و« گردد مملو الهي دانش از زمين تمامي» و گردد حاکم جهان بر صميميت و برادري و صفا

 . «کرد خواهند عبادت یکسان را او و خوانده را خدا نام انسانها

 

 ( نهایي نجات) گئوال عصر وقایع:اول بخش

 : یهود عبادت اوليه سنتهاي احياي. 1

 

( نماز) تفيال خواندن با عبادات این امروزه که است گرفته قرار قربانيها تقدیم بر یهود عبادت اساس

 . شد خواهند احيا دوباره مراسم آن ماشيح، ظهور با. اند شده جایگزین

 

 : گناه و بدي پایان. 2

 

 خواهم منقطع زمين از را بتها اسامي من( نجات) روز آن در فرماید مي قدرت صاحب خداوند»

 وجود از واقعي آگاهي و الهيت درک. 3(زخریا. )«نخواهندشد ادآوريی دیگر آنها و کرد

 : خداوند

 

 ( یشعيا)« پوشانند مي را دریا که آبهایي همانند شد، خواهد مملو الهي دانش از زمين»

 

« پوشانند مي را دریا که آبهایي همانند شد، خواهد مملو او جالل شناخت و الهي دانش از زمين»
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 ( حبقوق)

 

 قلب بر را خود تعاليم و گذارده آنها نهاد در را خود دانش ایام، آن از پس فرماید مي خداوند»

 را برادرش کسي و داد نخواهد تعليم را همنوعش کسي دیگر( که اي گونه به... )نوشت خواهم آنها

 تا کوچکترین از شناخت خواهند مرا( انسانها) همه زیرا ،«بشناسيد را خدا»:که داد نخواهد درس

 ( یرميا)« آنها زرگترینب

 

 : خداوند جهاني ستایش و پرستش. 4

 

 را خداوند نام آنها که کرد خواهم تبدیل منزه و پاک زباني به را ملتها( زبان) هنگام آن در که»

 بود، خواهد پادشاه زمين تمامي بر خداوند»(صفنيا)« نمود خواهند عبادت یکسان را او و خوانده

 ( زخریا)« بود خواهد یکتا نامش و یکتا خداوند روز، آن در

 

 : جهاني صلح و آميز مسالمت همزیستي. 5

 

 به را خود هاي نيزه و( کرد خواهند تبدیل) گاوآهن به و شکسته را خود شمشيرهاي آنها»

 جنگ دیگر و کشيد نخواهد شمشير دیگر ملت بر ملتي(. کنند مي مبدل) زني شاخه هاي قيچي

 ( ميخا -یشعيا)«  آموخت نخواهند

 

 ( زخریا)« کرد خواهد صحبت صلح از ملتها با( ماشيح) و رود مي بين از جنگ کمان و تير»

 

 تا و است یهود ایمان گانه سيزده اصول از اصل آخرین مردگان، رستاخيز: مردگان رستاخيز. 6

 و شده واقع نهایي نجات از بعد چون حال این با. است مجزا گئوال و ماشيح موضوع از حدودي

 . است شده ذکر مبحث این در شود، مي محسوب گئوال مرحله آخرین

 

 ( یشعيا)« کنيد ترنم و برخيزید خاک، خفتگان اي... شد خواهند زنده تو مردگان»
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 زندگي براي( باشند صالح که) اینها از گروهي و شد خواهند بيدار زمين خاک خفتگان از بسياري»

 ( دانيال)« بود خواهند ابدي

 

 : بيماریها پایان و سعادت و تبرک. 7

 

 لنگ فرد زمان آن در. شد خواهد باز ناشنوایان گوش و شده روشن نابينایان چشم زمان آن در»

 ( یشعيا)« کرد خواهد ترنم الل انسان زبان و کرده خيز و جست گوزن همانند

 

 کرد خواهم زیاد را آن و نموده رابارور غله دهم، مي نجات هایتان پليدي و ناپاکيها تمام از را شما»

 خروج معجزات از تر عظيم معجزاتي وقوع. 9(یحزقل)« داد نخواهم قرار قحطي شما براي دیگر و

 : مصر از اسرائيل بني

 

 انسانها دیگر( عظيم معجزاتي وقوع علت به) که آمد خواهند ایامي رو این از فرماید مي خداوند»

 ( یرميا)« نمود خارج مصر از را اسرائيل نيب که خدایي است زنده گفت، نخواهند تعجب با

 

 : دوم بخش

  ماشيح ظهور از قبل دوره

 

 این با. است پنهان و پوشيده بسيار رازي است، شده تعيين خداوند توسط که ماشيح ظهور زمان

 شرایط این از بخشي. اند شده بيان او آمدن شرایط مورد در بسياري هاي نشانه وجود،

 (. ب 48سوطا گماراي تلمود) هستند کننده ننگرا و آميز اضطراب

 

 هاي قيچي به را خود هاي نيزه و کرد خواهند تبدیل گاوآهن به و شکسته را خود شمشيرهاي آنها

 نخواهند جنگ دیگر و کشيد نخواهد شمشير دیگر ملت بر ملتي(. کنند مي مبدل) زني شاخه

 . آموخت
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 زمان درباره نيز کننده اميدوار و بخش مسرت هاي نشانه و عالئم سهمگين، و سخت شرایط درکنار

(: الف 117 اول جلد زوهر و الف 89 سنهدرین گماراي) است شده بيني پيش ماشيح آمدن از قبل

 شدن باز دیني، علوم و تورا مطالعه در حيات تجدید دنيا، مردم زیاد نسبتا خوشبختي و پيشرفت»

« باال در عقالني هاي دروازه بازشدن» که) پایين در حکمت هاي چشمه و باال در عقالني هاي دروازه

 . پيشرفت و ظهور با

 

 حکمت هاي چشمه شدن باز» و است مشهود بسيار آسماني، کتب و تورا در عرفاني و رمزي تعاليم

 است شده گفته همچنين. «(است امروز تکنولوژي و علمي اکتشافات و پيشرفتها به اشاره«  پایين در

 . «پيوندند مي وقوع به دنيا در بسياري معجزات و انگيز شگفت عالئم پاخيزذ، به يحماش که هنگامي»

 

 : سوم بخش

  ماشيح شخصيت

 

  خاکي بشر: ماشيح( الف

 

 اهداف جمله از( نهایي نجات) گئوال و ماشيح موضوع است، آمده یهود مذهبي متون در آنچه طبق

 و فيزیکي نظر از اما. او روح و ماشيح موضوع به است اي اشاره این البته. است جهان آفرینش اوليه

 و اصل. « است شده متولد عادي صورت به که بشر اوالد از خاکي است انساني ماشيح،» جسماني،

 او پارسایي و صداقت که است این او هاي نشانه دیگر از. رسد مي سليمان و داود حضرات به او نسب

 به خود، شایسته اعمال و فضيلت خاطر به و بوده افزایش حال در دائما بعد به تولد بدو از

 . یافت خواهد دست روحاني تکامل درجات واالترین و ترین عالي

 

  دوره هر در ماشيح( ب

 

 ظهور براي مناسب وقت در او که معني این به امانه دارد وجود دوره هر در ماشيح آمدن امکان
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 با خاکي بشري است، زمين روي هميشه او بلکه. شد خواهد ظاهر زمين در و آمده پائين ازآسمانها

 در». است ناظر و حاضر و داشته وجود دوره هر در که( صدیق) روحاني و مقدس بسيار مقام و پایه

 که روزي. « است برازنده ماشيح، مقام براي که آید مي دنيا به یهودا خاندان از فرزندي دوره، هر

 و آمده پایين ماشيح موجود قبل از و مخصوص( روح) ينشاما رسد، فرا( نهایي نجات) گئوال زمان

 . شد خواهد اهدا«  صدیق» آن به

 

 : دهد مي توضيح چنين را موضوع این سوفر مشه ربي

 

 اسرائيل بني اینکه از هنوز و رسيد سالگي هشتاد به اسرائيل، بني اول ناجي( موسي حضرت) مشه

 او به خداوند که هنگامي حتي. کرد نمي ساحسا را آن و نداشت اطالعي داد، خواهد نجات را

 قبول به حاضر و زد سرباز امر این از ابتدا در او ،«...فرستم مي فرعون نزد به را تو من و بيا»: گفت

 . نشد ماموریت این

 

 بني حاکم اولين) شائول درباره. کند مي صدق نيز( ماشيح) نهایي ناجي درباره قضيه همين

 بود، نکرده احساس اصال خود وجود در قبال را آن که قدسي روح آن که شد مشاهده نيز( اسرائيل

 . شد واقع او بر شد مسح پادشاه، عنوان به که این از بعد

 

  ماشيح خاص صفات و شخصيت( ج

 

 روح فهم، و عقل روح آمد، خواهد او بر خداوند روح»: گوید مي چنين او وصف در نبي یشعيان

 چشمانش دید با گيرد، مي الهام الهي ترس با او و. الهي ترس و دانش روح توانایي، و تدبير

 و کرده داوري عدالت با را تهيدستان. داد نخواهد فتوي گوشهایش شنيده با و کرد نخواهد قضاوت

( سخن) عصاي با را زمين( ظالمان) و گرفت، خواهد تصميم حقوق تساوي با زمين، افتادگان براي

 . «برد خواهد بين از خود لبهاي( نسيم) نفس با ار شریران و کوبد مي خود دهان

 

. بود خواهد بيشتر نيز سليمان حضرت از او دانش و عقل»(: ميمون بن موسي) هارامبام عقيده طبق
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 حضرت از پس که اسرائيل بني انبياي همه از نيز و( یعقوب و اسحق ابراهيم،) یهود قوم پدران از او

 . «بود خواهد تر مرتبه بلند شدند، برانگيخته موسي

 

 : ها نوشت پي

 

 . 1379 شهریور و مرداد ،4 ش اول، سال ،(تهران کليميان انجمن ارگان) بينا نشریه: از برگرفته. 1

 

 و مطالعات مؤسسه محصل، راشد محمدتقي ،« ادیان از بخشي نجات» کتاب مقدمه از برگرفته. 2

 .فرهنگي تحقيقات

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  استکبار دنياى و مهدى امام:عنوان

  

 

 قيام شمشير با که دارد شباهت وآله، عليه اهلل صلي مصطفي، محمد جدش با جهت این از مهدي

 ایجاد و شمشير با و رساند مي قتل به را طاغوتيان و زورگویان و رسولش و خدا دشمنان و کند مي

 نخواهد بر خورده شکست پرچمهایش از یک هيچ و شود مي یاري و یابد مي نصرت وحشت و رعب

 . گشت

 

 کرده سؤال قائم حضرت درمورد ایشان از که خدیجه ابو پاسخ در السالم، عليه صادق، امام همچنين

 : فرمودند بود،

 غير بامر جاء السيف صاحب جاء فاذا السيف صاحب ء یجي حتي احد بعد واحد اهلل بامر قائم کلنا

 ( 3. )کان الذي

 که آنگاه پس ;بياید شمشير صاحب که زماني تا هستيم خدا امر به قائم دیگري از پس یکي ما همه

 . آورد درمي اجرا به بوده آنچه از غير دستوري و برنامه آمد شمشير صاحب
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 به مامور او و بودند مدارا و تقيه به مامور پدرانش که باشد آن عبارت این از حضرت مراد گویا

 . زور و ظلم براندازي و جهاد

 با او رویارویي و مهدي حضرت قيام بيانگر همگي که دارد وجود قبيل این از دیگر حدیث دهها

 حضرتش که نيست شکي. است مؤمنان امير و اکرم پيامبر جنگي سالح و شمشير وسيله به دشمنانش

 . کرد نخواهد دنيا فعلي تاز و تاخت نيروهاي و وسائل از اي استفاده هيچگونه

 

 و ستم و ظلم بساط برچيدن منظور به بزرگوار آن انساني و اسالمي مآبانه عدل قيام به توجه با

 سوي از فعلي جنگي سالحهاي نوع هر از استفاده بودن ظالمانه و سو یک از داد و عدل برقراري

 چنيني این - نيزه و شمشير غير - جنگي سالحهاي از حضرتش که نيست قبول قابل و معقول دیگر

 . رساند آسيب مردم مال و جان به ظالمانه یا بریزد حق بنا را خوني قطره و نماید استفاده

 

 کفار با را بزرگوار دو آن درگيریهاي و مؤمنان امير و پيامبر جنگي برخوردهاي که شرحي به آري

 و تاریخي مصادر در - اسالم گسترش و نشر با رابطه در - منافقين و نصاري و یهود و مشرکين و

 ادامه براي عينا هم الفداء، له روحي موعود، مهدي حضرت کنيم، مي مالحظه شيعه و سني حدیث

 و عدل برقراري و اسالم گسترش به اي ظالمانه اقدام هيچگونه بدون بزرگوار دو آن رسم و خط

 : حدیث و پردازد يم جهاني داد

 . جورا و ظلما ملئت ما بعد عدال و قسطا االرض به اهلل یمال

 اطهار، ائمه و پيشين پيامبران و وآله، عليه اهلل صلي اکرم، پيامبر پيشگویيهاي و احادیث دیگر و

 . بخشد مي تحقق را السالم، عليهم

 

 سالحهاي همه آن مقابل در زهني و شمشير با مهدي حضرت چگونه: که است مطرح سؤال این اکنون

 زميني، نقليه وسائل و مخرب و زا آتش نيروهاي و انداز موشک و افکن بمب هواپيماهاي و جنگي

 را اسالم ضد و رو بيراهه و منحرف گروههاي و جمعيتها و کند استقامت تواند مي دریایي و هوایي،

 خاتمه آنها کار به اسالم پذیرش از آنها تخلف و تمرد صورت در و دهد گرایش قرآن و اسالم به

  دهد؟
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 یاري و معنوي نيروي از استفاده و معجزه بعد از بخواهيم اگر: که گفت باید سؤال این پاسخ در

 یک با خداوند قرآني، آیات در مندرج شرح به که همانطوري: بگویيم توانيم مي شویم، وارد الهي

 و فرعون بر آنها یاري و اسرائيل بني اريهمک بدون را هارون و موسي حضرت( عصا) چوب قطعه

 ( 4. )کرد پيروز و مسلط او نفري هزار ششصد و ميليون یک نيروي و دارودسته

 

 و کرد احضار را خود جادوگر و ساحر نيروهاي از نفر هشتاد فرعون آنکه از بعد دانيد مي چنانکه

 شکل در خيزي و جست صحنه چيزها دیگر و چوب و طناب گستردن با موسي حضرت مقابل در آنها

 بر را خود عصاي الهي امر به موسي حضرت ;درآوردند نمایش به را وحشتزا حيوانات دیگر و مارها

 جادویي هاي مایه و وسائل تمام و درآمد حرکت به عظيمي اژدهاي شکل به عصا فورا و زد زمين

 حضرت مقابل در همه و شدند وحشتزده و آمده شگفت به آنها چنانکه آن بلعيد، را جادوگران

 معتقد و آوردیم ایمان هارون و موسي خداي به ما گفتند و افتادند سجده به و شدند تسليم موسي

 به و پا و دست قطع به تهدید آنها که فرعون پاسخ در و شدند موسي حضرت راستين خداي به

 که ایم کرده اهانيگن ما بکن، خواهي مي کاري هر نيست( 5) مهم: گفتند بود، نموده دارآویختن

 . بيامرزد و ببخشد را ما پيغمبرش مقابل در تسليم و خدا به ایمان با خواهيم مي

 

 انباشته هم روي کوه مثل آن آبهاي و زد نيل رود آب بر را عصا الهي امر به موسي حضرت نيز و

 ردوا اسرائيل بني فرقه دوازده با موسي حضرت پس آمد، وجود به خشک جاده دوازده و شد

 رود خشک هاي جاده وارد موسي تعقيب در لشکرش همراه به هم فرعون و شدند خشک هاي جاده

 آخرین نهاد بيرون پا و شد خارج دریا از اسرائيل بني از نفر آخرین آنکه از پس باالخره و شد نيل

 از پر را دریا اي لحظه موجي با خداوند آنگاه شد، دریا وارد فرعون روان دنباله و نيروها از نفر

 و خود به آویخته دار وزنه زیورهاي و زر انبوه با - را دروغين خداي همان - فرعون و آب

 که داد قرار آب روي کاه پر مثل را فرعون جثه و کرد غرق را همه همراهانش و سنگين سالحهاي

 نفر هزار ششصد تعداد و هارون و موسي که حالي در. درآمدند حيرت به همه مؤمن و کافر

. شدند مصر سرزمين و فرعون تشکيالت مالک و وارث اسرائيل بني و یافتند نجات همه اسرائيل نيب

(6 ) 
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 در را سليمان انگشتر و موسي عصاي السالم، عليه مهدي، حضرت السالم، عليه رضا، امام فرموده به

 خواهد آسا عجزهم استفاده انگشتر از سليمان همانند و( 7) عصا از موسي همانند طبعا و ;دارد دست

 . کرد

 

 دنياي بر را السالم، عليه زمان، امام حجتش که است آسان و سهل خيلي خداوند براي ترتيب بدین

 حيرت به ایمان و کفر دنياي چنانکه آن ;فرماید پيروز و مسلط قلدري و زور و استعمار و کفر

 و ظلم بساط و درآید نمایش هب جهان سراسر در تر گسترده و تر سریع چه هر راستين اسالم و درآید

 . شود برچيده کفر

 

 و خيالي خدایي بساط شدن برچيده ماجراي تاریخ از سال هزار سه از بيش گذشت با اگر اکنون

 ما براي آن پيوستن وقوع به و قضيه جزئيات ذهني تجسم موسي حضرت وسيله به فرعون دروغين

 شوروي یعني جهاني، حکومت وسيعترین هدستگا شدن پاشيده هم از ماجراي سراغ به است مشکل

 . رویم مي - خونریزي و جنگ بدون آنهم -

 

 و آسيایي کشورهاي از کشور پانزده زورمندانه پيوستگي هم به و تشکل با که بود شوروي این آري،

 اضافه به بود، آن جمعيت نفر هزار هفتصد و ميليون پنج و سي و دویست بر بالغ جمعا که اروپایي

 برابر سه وسعت به آن یافتن گسترش و ملي منطقه چند و خودمختار جمهوریهاي تعدادي ايجمعيته

 و نظامي قدرتهاي انواع با اروپا و آفریقا و آسيا هاي قاره مقابل در اي قاره همانند و آمریکا

 معدني، مواد وسيع توليدات نفت، گسترده مخازن مالي، درآمدهاي و فعلي جنگي سالحهاي

 چيزهاي دیگر و دامپروري، سازي، اسلحه سازي، کشتي فلزکاري، صنایع غذایي، وادم کشاورزي،

 بر بالغ جمعيتي با و شده قلمداد و تلقي جهاني قدرت فوق حکومت دو از یکي ساز سرنوشت

 قدرت دو از یکي متحد ملل سازمان توسط ميالدي 1868 سال برآورد اساس بر نفر 111،414،741

 . بود جهان( 9) بزرگ

 

 نارسائيهاي و انساني رسم و راه کوبيدن و شوروي حکومتي نظام مختلف رویهاي بيراهه اثر بر اما

 همه از و اقتصادي فشار آن و ساز سرنوشت و باال درجه مسؤوالن قلدري و کاري ندانم و قانوني
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 . کرد سقوط و شد پاشيده هم از ناگهان که دیدیم مردم و دین بين اندازي فاصله تر بخش زیان و بدتر

 

 جهان کنار و گوشه در هم کنوني دنياي و پيوسته وقوع به فراوان طور به گذشته در که قضایا اینگونه

 جهاني قيام بودن قبول قابل براي باشد سرنخي تواند مي یک هر باشد مي آن گریبان به دست

 بالد از قيام اصلي( 8) عوامل از نفر سيزده و سيصد تجمع با آن آغاز امکان و موعود مهدي حضرت

 یا نفر هزار ده به کنندگان تجمع و اصحاب آمار رسيدن و معظمه مکه در مختلف مناطق و اسالمي

 با رابطه در حضرتش پيروزي آنگاه و شوند مي خارج مکه( 11) از موقع این در که بيشتر کمي

 و پيوندد مي حقيقت به استبداد و استعمار و کفر و ظلم حکومتهاي نابودي و جهاني عدل برقراري

 . آید مي در عملي نمایش به

 : شریفه آیه ایراد با مجيد قرآن آري

 ( 11. )اهلل باذن کثيرة فئة غلبت قليلة فئة من کم

 

 صد چند رقم و فراوان گروه بر الهي اذن به که اندک گروه بسيار چه که است فرموده نشان خاطر

 پيامبر انگيز حيرت پيروزیهاي متعددش هاي نمونه و شدند پيروز و چيره برابر هزار چند یا برابر

 چه هر گسترش باالخره و مشرکين و کفار برابري چند نيروهاي بر کم نيروهاي با بود اسالم گرامي

 مناطق دیگر بعدا و عربستان و حجاز صحنه از پرستي بت و شرک بساط شدن برچيده و اسالم بيشتر

 . حجاز به نزدیک و دور بالد و
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 است اورده دیپد را مقاله نیا موعود ماهنامه

 جهان و آمریکا نجات راه تنها اسالم،:عنوان

  

 اسالم به 1882 سال در او. آمریکاست در آریزونا دانشگاه تاریخ استاد برداین، مایکل دکتر: اشاره

 براي. آمریکاست توسان اسالمي مرکز مسؤول اکنون هم و برگزید را اسعد محمد نام و آورد روي

 مفهوم نيز و آمریکا مسلمانان و اسالم پيرامون دیدگاههایش و او آوردن اسالم انگيزه دریافتن

 :دادیم ترتيب او با را زیر گفتگوي... و آمریکایي مسلمانان نظر از غرب

 چه؟ یعني این هستيد؛ آمریکایي سلمانم یک شما: س

 شگفت بياورد، اسالم کند، مي ازدواج مسلمان مردي با که آمریکایي یا اروپایي زن یک اگر: ج

 .نماید مي عادي غير من، چون مردي شدن مسلمان اما. بود نخواهد

 و پایيارو زناني و مردان زیرا. نيست هم دقيق که آمریکایيهاست از بسياري نگرش این البته

. شوند مي و اند شده مسلمان باشند، کرده ازدواج مسلماني با آنکه بي که دارند وجود آمریکایي
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 .روند مي فزوني به رو اما است، اندک آنها شمار چه اگر

 محل و خانواده در اي پيچيده مشکلهاي با آورد مي اسالم آمریکایي زن یا مرد یک که هنگامي

 پيشين عقاید همه به زدن پا پشت معناي به تنها نه خانواده، در مسأله این. گردد مي رو به رو کارش

 آمریکایي ارزشي نظام و فرهنگ گذاشتن کنار معناي به بلکه است، جامعه و خانواده خویش،

 جامعه و خانواده به نسبت تهدیدي و شود مي تعبير خائنانه تقریباً کاري چنين بنابراین. است

 ارزشهاي همه زیرا. نيست گونه این قضيه که دانيم مي مسلمانها ما حال، هر به. گردد مي ارزیابي

 در که هستند اسالمي ارزشهایي خوشبختي، براي تالش و آزادي مانند آمریکایيها توجه مورد

 همين با البته. اند گرفته قرار وآله، عليه اللّه صلّي محمد، ما پيامبر سنت و قرآن تعاليم چارچوب

 زیرا است شده برخورد شود مي دیده غرب در آنچه از تر بااهميت و دقيقتر بسيار ،اسالم در ارزشها

 که حالي در است، کرده تأکيد خانواده اهميت و همسري پيوند قداست اخالق، مکارم بر اسالم

 .نگرند مي گذشته از مانده جاي بر ریگهاي مرده عنوان به موارد این به آمریکایيها بيشتر

 دید؟ش مسلمان چرا: س

 کار هيچ. خواند اسالم به مرا که بود بزرگ خداوند عنایت و لطف چيز، هر از پيش و اول: ج

 تنها و تنها. شوم تحولي چنين خور در که نداشتم مهمي ویژگي هيچ و بودم نداده انجام باارزشي

 جهان و آمریکا امروز مشکلهاي حل راه تنها اینکه براي آوردم اسالم اینکه دوم. بود خدا فضل

 .داشت خواهيم ناپایدار و تيره اي آینده اسالم، بدون. است

 مشکلهاي همه عملي حلهاي راه. است پرور منطق و خردزا اسالم، چون شدم مسلمان اینکه سوم

 معامالت، سياست، اقتصاد، روانشناسي،. است نهفته اسالم در نيز امروز جهاني و ملي شخصي،

. سازد مي نمایان آفریده را ما همه که آفریدگاري مانند بي ینشآفر اسالمي، تعاليم دیگر و اخالق

 اینها از بهتر دالیلي چه شدن، مسلمان براي. شناسد مي را خود هاي آفریده که اي یگانه

 مانندي بتوان اگر. اند شده سابقه بي و بزرگ اي فاجعه دچار جهان، و آمریکا امروز خواهيد؟ مي

 در تندرو مسيحي مشتي جاري، سال آغاز در. است دوره مينه کرد، پيدا جاهليت دوره براي

 درنگ بي. کشتند را کودک و زن دویست حدود و کردند حمله دولتي ساختمان یک به اوکالهاما

 اتهام این براي دليلي آنکه بي کردند محکوم آميز جنون جنایت این انجام خاطر به را مسلمانها

 دریافت قتل و حمله بر مبني تهدیدهایي آمریکا ايج جاي در اسالمي مراکز و باشند داشته

 .کردند
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 خود فرزند باردار، زن یک آن، پي در که کردند درست تنگناهایي باحجاب، و مسلمان زنان براي

 این همه با. شدند رو به رو مشکلهایي با نيز مسلمان دانشجویان و آموزان دانش. داد دست از را

 شدم مسلمان من. دهد نجات را جهان هم و خود هم اسالم، کمک با تواند مي پ آمریکإ؛پ احوال،

( وآله عليه اللّه صلّي) محمد، نام به الگویي و کرد ارزاني ما به را خوبي دین چنين خدا اینکه براي

 .دارد جيب در را کشورم و جهان نجات نسخه اسالم، اینکه براي شدم مسلمان و فرستاد ما براي را

 طرف به را بشریت و دارد برمي گام بست بن سوي به غرب تمدن معتقدند غربي اندیشمندان: س

 است، کرده وخيمتر را بحراني اوضاع معاصر، دگرگونيهاي زیرا. برد مي زده بحران انسان تمدن

 چيست؟ شما نظر

. گرفت خواهد اسالمي تمدن را آن جاي و رسد مي بست بن به غربي تمدن من عقيده به: ج

 و قرآن اسالم و... و بازي، حزب دشمني، تفرقه، اختالف، اسالم نه و مدارا و رفق اسالم شاءاهلل ان

( گر سلطه نه و) برجسته نيروي است خواسته خدا که اسالمي. شد خواهد جایگزین شریف، سنت

 .باشد یکم و بيست قرن در جهان

 که ایم یافته توفيق لمانمس عنوان به ما. اند دریافته جهان در را تغييري چنين مردم، از اندکي شمار

 حرکت در همواره آسماني هدف یک سوي به هستي که ایم آموخته قرآن از زیرا بفهميم را این

 هدفي پي در که است الهي سنت از بخشي تمدنها غروب و طلوع که دانند مي مسلمانان. است

 رسيده خط خرآ به تمدنشان که اند دریافته غربي اندیشمندان از بسياري. دهد مي رخ خدایي

 نيرومند تمدني عنوان به اسالم که کنند مي بيني پيش برخي. اند شده بيمناک مسأله این از و است

 جمله از تمدنها همه تواند مي اسالمي تمدن که اند دریافته نيز بعضي. گيرد مي را ایشان تمدن جاي

 کارتر، ملي امنيت شاورم برژینسکي، به اینجا در که نيست بد. برهاند نيستي از را غربي تمدن

 پيش سال ده و تمدنهاست دگرگوني درباره بينيهایش پيش مدیون را خود شهرت او. کنم اشاره

 وي. شد خواهد نابود زودي به کمونيستي تمدن که بود کرده تأکيد آن در و بود نوشته کتابي

 از آمریکا و است خورده رقم نيز بزرگ آمریکاي براي سرنوشت همين که دهد مي هشدار اکنون

: گوید مي تأکيد و صراحت با برژینسکي است کرده آغاز را نابودي سوي به حرکت پيش، قرن دو

 نتواند که تمدني هر و کند ریزي پایه را جهان اخالقي آداب تواند نمي شهوتها در ور غوطه جامعه

 .پاشيد خواهد فرو باشد، جلودار و پيشگام اخالق، در

 کنيد؟ مي تدریس آمریکا در روشي چه با را اسالم تاریخ شما: س
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 را اسالم تاریخ بخواهد کس هر. نيست جدا آن از و است جهان تاریخ از بخشي اسالم تاریخ: ج

 تاریخ تدریس به اسالمي نگرشي با آریزونا دانشگاه در من. بداند را جهان تاریخ باید بدهد درس

 که است آن مهم. نيست مهم این اما هستم انمسلم من که گویم مي دانشجویانم به پردازم مي اسالم

 .کوشم مي. است فراگير و گسترده گونه این اسالم، تاریخ چرا بدانيد

 به را غرب تاریخ و اسالم تاریخ مشترک نقاط و نمایم آگاه تاریخ، این حوادث و زوایا همه از را آنها

 .دهم نشان آنها

 دیدگاه کنم مي تالش رسم، مي صليبي هايجنگ مانند ساز سرنوشت مقاطع برخي به که هنگامي

 تحليل اي گونه به را اسپانيا در مسلمانان حضور همچنين. نمایم تشریح را آنها درباره اسالمي

 .دارد تازگي آنها همه براي که کنم مي

 اسالمي دیدگاههاي به نسبت دانشجویان واکنش و کردید آغاز چگونه را اسالم تاریخ تدریس: س

 چيست؟ شما

 اهلل رسول محمد فيلم ابتدا و کردم آغاز( وآله عليه اللّه صلّي) پيامبر سيره با را اسالم تاریخ: ج

 نيز دیگر دانشجویان بر عميقي تأثير فيلم، این گذاشتم نمایش به آنها براي را( وآله عليه اللّه صلّي)

 اطالعات براي و آمدند من نزد دانشجویان از بسياري درس، پایان از پس گذاشت نمایش به

 .کردند سپاسگزاري بودم داده آنها به که اي تازه

 گویيد؟ مي چه غرب سوي از اسالم جهان استثمار و استعمار یعني معاصر تاریخ مورد در: س

 ام کرده آگاه ميانه خاور و آفریقا به استعمار ورود چگونگي از را دانشجویان نيز مورد این در: ج

 روشنگري در سخنان این و ام گفته سخن منطقه، در یهود دولت نقش و پيدایش و استعمار اهداف از

 هاي داده به منحصر مواردي چنين در آنها اطالعات که چرا است داشته بسزایي نقش ایشان

 چنين با چگونه دانم مي آمریکایي یک عنوان به من است گروهي هاي رسانه مغرضانه و نادرست

 .کنم بازگو آنان براي را حقایق و بزنم حرف مردمي

 به شما. آوردید ميان به سخن است، آن آغاز سالگرد نهصدمين اکنون که صليبي، جنگهاي از: س

 است؟ یافته پایان آیا و نگرید مي چگونه جنگها این

 در تا بود آمده منطقه به او. هستم عقيده هم آرمسترانگ خانم توانا، تاریخدان با مورد این در: ج

 این به اما نه؟ یا است منطقه در اکنون دانم نمي. کند تحقيق جنگها این شپيدای چگونگي مورد

 تالش همچنان ما همکيشان برخي و است نيافته پایان هنوز صليبي جنگهاي که بود رسيده نتيجه
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 از بسياري در. است مسيحيت ضد و شده بنا مرج و هرج و پرستي بت پایه بر اسالم که کنند مي

 همه چه گر. شود مي آموخته دانشجویان و آموزان دانش به مفاهيمي چنين اروپا، درسي کتابهاي

 واقعيت کند مي گمان خواند مي را آنها کس هر اما است، ساختگي کتابها، این در موجود اسناد

 .دارد

 به نسبت آنها ذهنيت اما دهم، شرح دانشجویان براي را مسأله این که ام کرده بسياري تالش من

 زور به اسالم گویند مي که هنگامي. است نامطلوب همچنان( وآله عليه اللّه صلّي) رپيامب و اسالم

 شمشير زور به که بودند صليبها و مسيحيت این که دهم مي توضيح آنها براي است، رفته پيش شمشير

 .اسالم نه رفتند پيش

 مسلمان یک عنوان به شما براي است؛ استعمار معناي به اسالم و عرب جهان براي غرب: س

 دارد؟ معنایي چه غرب آمریکایي،

 که است جهان امپریاليستي قدرت تنها آمریکا. شماست نگرش مانند درست غرب، به من نگرش: ج

 تغذیه جهان جاي جاي در را دیکتاتوري رژیمهاي و کند مي بخواهد کاري هر خارج، و داخل در

 و کند مي صادر کوکاکوال کشورها به آمریکا: که شویم مي یادآور را گارودي روژه سخن. کند مي

 .بخرند که کند مي وادار را آنها

 و گرفتند نشانه امپراتور کاخ سوي به را خود توپهاي و رفتند ژاپن به آمریکایيها 1957 سال در

 هم امروز. کردند خواستند چه هر بنابراین. باشيم داشته تجاري رابطه شما با خواهيم مي ما گفتند

 وادار آمریکایي اتومبيلهاي خرید امضاي به را ژاپن خواهد مي و کند مي ار ارک همين آمریکا

 و انگلستان فرانسه،) کهن استعمارگران ستاره زیرا است، بزرگ قدرت تنها امروز آمریکا. نماید

 مردم و بازیابد را خود عقل آمریکا که است این من آرزوي تنها. است کرده غروب حدي تا( روسيه

 .واگذارد خویش حال به را

 

 

 ،541 شماره العالم، مجله در» العالم و إلميرکا الخالص یحمل االسالم« عنوان با گفتگو این. ×

 14 شماره در نيز آن ترجمه و است، رسيده چاپ به ،1374 اسفند با برابر 1886 مارس انتشار تاریخ

 .است شده منتشر ترجمان مجله 74/12/12 مورخ

----------------------------------------------
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 فریبنده دروغگوي دجال:عنوان

  

 فریبنده دروغگوي دجال

 

 آمده چنين دجال لغت معاني الروس فرهنگ و منجدالطالب فارسي - عربي جدید فرهنگ در

 ظهور آخرالزمان در که کذاب مسيح لقب ریبندهف ، دروغگو ، انبوه بزرگ گروه طال، آب»: است

 « .کند

 

 بدون هم و«  جيم» باتشدید هم خود، لغتنامه در را لغت دهخدااین اکبر علي عالمه مرحوم

 . است نموده ضبط«  جيم»تشدید

 

 خدعه معني به و دجل لغت از مبالغه صيغه دجال»: نویسد مي لغت این درباره آملي پرتوي مهدي

 « .است باطل و لهحي ، ،نيرنگ

 

 اي کلمه دجال»: است کرده دجال لغت از ظریف و زیبا تعبيري خزائلي محمد دکتر شادروان

 و دارد وجود هم وخرقيال دانيال نامهاي در که است والمي الف همان آن الم و الف و است مرکب

 با که يستن ودور است«  دشمن» و« ضد» معني باشدبه چه هر آن اول جزء. ست« خدا» معني به

 . خدا دشمن ضدخدا،:  یعني دجال تعبير، بنابراین( 1. )باشد همریشه« دشوار»و«  دشمن» ،«دژ»

 

 «  دجال» ظاهري شکل

 راست چشم - شده کور او چشم یک که رو آبله صورتي. اند کرده مجسم عجيب سيمایي با را دجال

 الدین جالل موالنا بيت ینا.است درخشان صبح ستاره ،مانند پيشاني وسط در دیگرش وچشم -

 :  دارد گواهي دجال بودن چشم یک به بلخي

 

  المعين نعم فریادرس خدا اي لعين چشم یک دجال سر، به او
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  دجال ظهور محل و اقامت محل کنيه، اصلي، نام

«  ميمونه» نام به یهودي ازمادري. است«  ابویوسف» اش کنيه و«صيد بن صائد» دجال، اصلي نام

 بگذرد، هجرت چهارصد از سال چون. است شده بسته صخره یک به اي جزیره در و آمده دنيا به

 . است آخرالزمان ازعالمات این و شود ظاهر تا بود بایدمنتظر

 

 خاقاني. اند شده ذکر ظهوردجال و خروج محل عنوان به هستندکه نقاطي از کوفه و خراسان

 : کند مي ذکر چنين را دجال ظهور محل قمري هجري ششم قرن شاعرنامي

 

  ؟( 2) صفاهاني و چشم یک است دجال شبه سوزن نه دربر؟ سوزني کمينه یاران از راست عيسي نه

 

  دجال خروج کيفيت

 خشکسالي و قحط دردنيا خروجش از قبل سال سه که است ترتيب این به دجال خروج کيفيت

 سوم سال و بارد نمي معمولي باران ثلث دو دوم وسال باران ثلث اول، سال که صورت این به. شود مي

 این در. شود نمي رویيده زمين از سبز برگ ویک بارد نمي زمين به آسمان از باران قطره یک حتي

 پا بر عجيبي هنگامه. کند مي خروج دجال است، افکنده سایه عالميان بر وتشنگي گرسنگي که موقع

 ساکنانش که را«  المقدس بيت» و شود مسلطمي شهرها تمام بر پيروانش کمک به دجال و شود مي

 عصر، یا و صبح نماز هنگام به زماني چنين در. کند مي شوند،محاصره نمي تسليم حاضربه

. ایستد مي نماز به محصورین جماعت با و کند ظهورمي السالم عليه الزمان صاحب مهدي حضرت

 اقتدا السالم االمرعليه احبص به آیدو مي فرود آسمان از نيز السالم عليه مریم بن عيسي حضرت

 ميان از را پيروانش و دجال شده، خارج ازحصار السالم عليه الزمان صاحب حضرت آنگاه.کند مي

 . دارد برمي

 

 مسيحيت اعتقادات در دجال

 قاموس. است( 3) وضدمسيح دشمن که دانند مي«  دروغين و کذاب مسيح» را دجال مسيحيان

 را مسيح تجسم که داند مي کساني را دجاالن و دجال و عام اسم را دجال( 461 صفحه) مقدس کتاب
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« یوحنا» دررساله جز دیگر جایي در دجال کلمه که است آمده کتاب همين در. کنند مي تکذیب

 باشد آن ومدعي نماید مي ضدیت و مقاومت بامسيح که است کسي دجال از ومقصود شود نمي یافت

 شده مجسم عيساي که روحي هر و»: گوید مي یوحنا، اول لهرسا در و است مسيح جاي در او خود که

 و«  است جهان در هم االن و آید مي اید، شنيده که دجال، روح است این. خدانيست از کند انکار را

 « .است دجال آن و کند انکار را عيسي بودن مسيح آنکه جز دروغگوکيست؟»: گوید مي نيز

 

  السالم عليه علي ناناميرمؤم ازکالم دجال دقيق هاي نشاني

: که فرمودند کيست؟ دجال اميرالمؤمنين یا»: پرسيد السالم عليه اميرالمؤمنين از«  نباته بن اسبغ»

 است کسي سعيد و کند تصدیق را او که است کسي شقي و است« صيد صائدبن» دجال باشيد، آگاه

 اصل از راستش چشم. کند يم خروج ، است یهودیه به معروف که دهي از و...کند تکذیب را او که

 صبح ستاره مانند است، پيشانيش در که دیگري و نيست اش حدقه گودي که طوري به ندارد خلقت

 در و است ممزوج باخون که گویا است چيزي گوشت مانندپارچه چشمش در و درخشد مي

 و باشد نویسنده خواه خواند مي را آن کس همه که طوري به شده نوشته« کافر» لفظ چشمش ميان

 و دود از است کوهي رویش پيش در و کند مي سير وي با آفتاب و شود مي داخل دریاها به.  نه خواه

 شدیدي قحط ایام در و است طعام آن که دانند مي چنين خالیق که است سفيدي کوه سرش پشت در

 گردد مي هپيچيد پایش زیر در زمين و شود سوار رنگ خاکستري یا سبز درازگوش وبه کند مي خروج

 ماند مي خشک روزقيامت تا جایش که طوري به شود مي خشکيده اینکه مگر گذرد نمي آب هيچ به و

 اند مغرب و مشرق بين ما در که ، شياطين و وانس جن همه که نوعي به کند، مي بلندندا آواز وبه

 : گوید مي چنين.شنوند مي را او صداي

 

 را ایشان و نمود خلق را مخلوقات که کسي آن منم. آیيد من سوي به زودي به! من دوستان اي»

 و نمود راتعيين ایشان وهياتهاي صورتها اندازه و گردانيد مساوي هم با ترکيبشان نمودن درمحکم

 « .است اشياقادر همه بر که شما پروردگار آن منم

 

 بازارها در و خورد مي طعام که است مردي او که زیرا گوید، مي دروغ را اینها خدا، دشمن این و

 دیگر مکان به ازمکاني و رود نمي راه و خورد نمي طعام و نيست کور شما پروردگار و رود مي راه
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 طيلسان وصاحبان زنا اوالد روز آن در او ازتابعان بسياري که بدرستي شوید آگاه.شود نمي منتقل

 . شود مي انداخته ودوش سر بر که ردا مانند است اي پارچه آن و هستند سبز

 

 از ساعت سه«  افيق» تل به است معروف که تلي باالي در«  شام»شهر در را او عزوجل خداوند

 به گزارد، مي نماز سرش پشت در السالم عليه مریم بن مسيح که کسي دست به گذشته«  جمعه»روز

( 4) دابه خروج آن و شد خواهد واقع کبري طامه این از بعد که بدرستي شوید آگاه.رساند مي قتل

 دابه خروج از بعد که مپرسيد من از:  که فرمودند السالم عليه علي امام آن از بعد. است زمين از

 کالم این از اميرالمؤمنين:که گفت صعصعه به«  سبره بن ترال» حال درآن. شد خواهد واقع چه

 در السالم عليه مریم بن عيسي که کسي! سبره یابن: گفت نموده؟صعصعه اراده چيز چه اعجازنظام،

 ( 5)« !است دوازدهم امام ، گزارد مي نماز سرش پشت

 

  فارسي ادب در دجال سيماي

 ادبيات در ،( 6) مریم بن ضدعيسي و مقابل شخصي صورت به دجال اسالمي، احادیث راه از

 آن در او با مرتبط مفاهيم و دجال کلمه آن در که شعر دیوان ترین قدیمي. است شده مجسم فارسي

 حکيم(ق 491 وفات ق 384 تولد) است« قبادیاني ناصرخسرو حکيم دیوان»شود يم دیده

«  دجال» به را«  جهان» مورد دردو و آورده خود اشعار دیوان در را دجال کلمه بار 7 ناصرخسرو

 : است کرده مانند و شبيه

 

 دجال عالم ریب بي کيست، او روشن چشم روز وین کوراوست چشم شب و، عالم چيست؟ دجال

  یگانه گشته و اي مانده و اي بسته دروغش به تو و تست

 

 علي بن بدیل الدین افضل»ساخته، دجال کلمه از زیبایي مضامين که شاعراني دیگر از

 در را کلمه ،این همه از بيشتر خاقاني ، شاعران دربين. است هجري ششم قرن شاعر« خاقاني

 دیگر شاعران برخي شعر در. شود مي دهدی خاقاني شعر در بار 22 دجال.است آورده شعرخود

 کلمه از بااستفاده شاعران که مضامين و ترکيبات بعضي.شود مي دیده کلمه این کمابيش

 : است چنين اند، ساخته دجال
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 . کشد بندمي به را دجال که آن بند، دجال -

 

  خورشيدفر خسرو جام جمشيد کسري بند دجال مهدي عطا، دجله قلزم

 

  بيلقاني مجيد

 

  وستمگر کار دغل از کنایه جفا، دجال -

 

  اند مرده جفا دجال دم کز بخوان عيسي هيکل ، بگشا لب

 

  مولوي

 

  چشم یک از کنایه ، چشم دجال -

 

  ماوا یافت عيسي اندرجيب که است چشم دجال چنين سوزن چرا

 

  خاقاني

 

  بدنهاد از کنایه ، خلقت دجال -

 

  ندارم مریم عيسي ز کم را وت رغمش به خلقت دجال هست او گر

 

  خاقاني

 

  بداندیش از کنایه ، راي دجال -
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  نمایان مهدي ازاین جویي مي چه رایان دجال این از خواهي مي چه

 

  نيشابوري عطار

 

  فریبکار از کنایه ، شکل دجال -

 

  پدید آمد آخرزمان مهدي لواي چون فتاد آخراندرچه شکالن دجال این کيد

 

  يبيلقان مجيد

 

  پيشه وستم بدنهاد از کنایه طبع، دجال -

 

  طور این عالم بار و کار نماند دور وارهد طبعان دجال این از

 

  بافقي وحشي

 

  فریبنده از کنایه فعل، دجال -

 

  مينا دیر این فعل دجال چنين شد چون است دیر این بر اهلل روح نه

 

  خاقاني

 

  وبدکردار دروغگو از کنایه کيش، دجال -

 

 دوزخ جز به راه هادي چون شد دجال را تو درگرفته ایشان نيرنگ تو به برگرفته کيشان دجال پي
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  وطنگاه یابي کجا

 

  بافقي وحشي

 

 ( عالم در ستم و ظلم فراگيرشدن.) را جهانيان دجال دادن فریب به اشاره سوز، عالم دجال -

 

  اند برکرده سر سوز لمعا دجال جهان یک اي گوشه هر از کامروز مهدیي، دریغا اي

 

  سنایي

 

 و نيرنگ اهل از کنایه ، وکالمي دیني معاني و تعبيرات از نيز،گذشته عرفاني ادبيات در دجال

 . است حيله

 

 «  دجال» درباره آخر کالم

 عليه مهدي حضرت دست به شدنش کشته و جهان در او وفتنه دجال خروج که رسد مي نظر به

 وپيروزي بدي و نيکي مبارزه از دیگري بيان.باشد«  ظلمت» و« نور» نگازج ورمزي نمودار السالم،

 ودر است مطرح گوناگون صورتهاي به ایران فرهنگ در که شر و برتاریکي خير و روشني نهایي

 اهورامزدا و اهریمن جنگ از هم زرتشتيان مقدس کتاب اوستا در.دارد سابقه هم دیگر ملل و اقوام

 . است شده ریزي پي ظلمت و نور دائمي درگيري براساس هم یانمانو آیين و ،گفتگوهاست

 

 الزمان صاحب مهدي باشد،حضرت ستم و ظلم از پر ، جهان و ظهورکند دجال که روزي حال، هر به

 هم در را صفتان دجال و دجال طومار و کند رابرمي بيداد و ظلم ریشه و آید مي السالم عليه

 : کند مي پيدا مصداق بار چندمين براي شریفه آیه این که است هنگامي آن و پيچد مي

 

 ( 7)« زهوقا کان الباطل ان الباطل زهق و جاءالحق قل و»
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 ابدي نابودي و محو الیق خود باطل که ساخت نابود را وباطل آمد حق رسول که بگو امتت به و

 . است

 

 : کند پيدا تحقق الهي وعده که است روزي آن و

 

 ( 9)«  الوارثين نجعلهم و ائمة نجعلهم و االرض في استضعفوا ذینال علي نمن ان ونرید»

 

 پيشوایان آنهارا و گذارده منت سرزمين آن در وضعيف ذليل طایفه آن بر که کردیم اراده ما و

 . گردانيم فرعونيان وجاه ملک وارث و دهيم قرار خلق

 

 : نوشتها پي

 

 ،ص1 ج ، وحکم امثال تاریخي هاي ریشه از نقل مهدي،به آملي، پرتوي ;478 ص قرآن، اعالم. 1

436 . 

 

 . 616 ،ص1 ج کزازي، الدین جالل دکترمير خاقاني،پيراسته دیوان.2

 

3 .Antichriste  

 

 نشانه آن و آید پدید الزمان آخر در که الجثه عظيم جانوري. 2 ، موریانه. 1: االرض دابة: دابة. 4

 . است قيامت نزدیکي

 

 . 492 ،ص13 ج بحاراالنوار، محمدباقر، ، مجلسي. 5

 

 . 91 آیه ،(17) اسرا سوره. 6
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 .5 آیه ،(29) قصص سوره. 7

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  المقدس بيت:حمله هدف:عنوان

  

 

 موعود وعده تحقق براي را خود معکوس شمارش اورشليم چون زمين روي بر دیگري جاي هيچ

 ;است راز و رمز پر هاي افسانه و مقدس کتاب پيشگویيهاي متمرکز نقطه شهر این. است نکرده آغاز

 مسيح،) مولي احتمالي فرود پایگاه سليمان، معبد قرارگاه همان مسجداالقصایش، و سينا طور با

 فرقه رهبر ميلر، کيم مونت انپيرو حضور علت یقين، به قریب احتمال به مساله این(. السالم عليه

 اخراج فرمان و جدید هزاره شدن نزدیک با اسرائيليها روزافزون حساسيت و اسرائيل در کلرادو

 به که ميلر. است بوده ممکن آنان به دسترسي گذشته هفته در که است فرقه این پيروان از عده آن

 ناپدید گذشته سپتامبر ،( Denver) دنور در مستقر خود مسيحي منتظر یاران از نفر هشتاد همراه

 کسي داند، مي یوحنا مکاشفات از فصل یازدهمين اشاره مورد مبشرین از یکي را خود است، شده

 آماده». خيزد برمي مرگ از بعد، روز سه وار مسيح سپس و شود مي کشته اورشليم خيابانهاي در که

 جمعي دسته شدن ناپدید از پيش ميلر که است اي جمله این« .بميرید و بيایيد من دنبال که باشيد

 . است فراخوانده آن با را خود پيروان

 

 دنور از رسيده مسافران از گروه اولين قبل ماه چند از اسرائيل آي، بي.اف هشدار دنبال به

(Denver )مقدس رداهایي در پوشيده که گرایي منجي مسيحيان خالف بر. است گرفته نظر زیر را 

 که اند صریح و پوش خوش افرادي گرایان فرقه این اند، زده حلقه اورشليم یميقد شهر پيرامون

 ادعا اسرائيل امنيتي مقام یک حال این با. اند کرده عبور مرز از توریست عنوان تحت بسادگي

 از هدف که مسجداالقصي در«  بزرگ شورش» یک براي را خود منتظر مسيحيان گروه که کند مي

 نبرد) آرماگدون در که آنچه. کنند مي آماده است یهودیان و اعراب ميان جنگي به زدن دامن آن

 پایان رسيدن فرا براي انتظار عدم بر تصميم. رسد مي خود اوج به( شر و خير نيروهاي نهایي
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 آن در فرقه این افراد از نفر چهارده که اي خانه دو به که داشت آن بر را ها اسرائيلي جهان،

 گذاري بمب و خرابکارانه عمليات طراحي منظور به را مرد سه آنها که بهانه نای به داشتند سکونت

 منظور به یونان به رفتن خواهان عده این گرچه. ببرند یورش ;بودند داده پناه مقدس مکانهاي در

 گردانده باز دنور به شنبه روز در منتظر، مسيحي چهارده هر اما اند، بوده خود همکيشان به پيوستن

 هال. است بوده لندن در ميلر که کردند ادعا پيش هفته مذکور فرقه اعضاء از برخي. شدند

 تلفن با جایي هر از را آنها تواند مي ميلر»: گوید مي کلرادو در مستقر فرقه سرپرست مانسفيلد

 نوین نظام سياه، هلکوپترهاي برابر در داند مي( ثالوث) Trinity را خود که ميلر« .کند اداره

 . است کرده موضعگيري هزار دو سال بحران و جهاني

 

 همين از بلکه شود، نمي تحميل ما به مرزهایمان از بعدي جنگ»: گوید مي اسرائيل امنيتي مقام یک

 خارج و داخل اطالعاتي سرویسهاي شينبت، هم و موساد هم« .شد خواهد آغاز مسجداالقصي از جا

. اند شده درگير گرایان هزاره سوي از گرفته صورت تتهدیدا بر نظارت و گيري پي مساله با اسرائيل

 باشد این باید شما فرض اولين»: شود مي یادآور اسرائيل امنيتي دستگاههاي به نزدیک منبع یک

 انجام زماني هر در را کاري هر تقریبا توانند مي آنها. هستند بيني پيش قابل و منطقي افراد این که

 این نيست، واقعه روز ضرورتا 1888دسامبر یکم و سي»: شود يم یادآور نمونه براي او« .دهند

 « .بيفتد اتفاق هم 1888 ژوئن در یا 2111 سال فوریه در تواند مي حادثه

 

 که هم را آمریکایي دیگر گروه یک بلکه اند، دوخته چشم او فرقه و ميلر به تنها نه امور اولياي

 رود) غربي کرانه حوالي در اورشليم، اطراف يکوهها در هایي صومعه در و نفرند دوازده تقریبا

 مزبور گروه دنور، فرقه از محدودتري سازماندهي با. اند گرفته نطر زیر دارند سکونت( اردن

 از هریک اسرائيلي مقام یک گفته به بنا. هستند مسجداالقصي به ورود براي خود رهبر اشاره منتظر

 هر»: گوید مي رسمي مقام این. کند ایفا اساسي شينق آخرالزمان وقایع در که دارد انتظار آنان

 به گروه اعضاء« .است ماموریت این انجام براي برگزیده مرد او که کند مي احساس آنان از یک

 دیگري آید، مي که است جهاني در عدالت برقراري دار عهده یکي: اند شده گمارده سمتهایي

 « .آرامش برقراري دار عهده
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 « .است دنور فرقه خطرناکترین»: گوید مي امنيتي عمنب یک همه این با

 

 سامان را اي زیرزميني فعاليت گروه نشده دستگير اعضاي که دارند بيم این از اسرائيلي مقامات

 وصف داشتني دوست آدمهایي عنوان به وکيلشان سوي از منتظر مسيحيان گروه گذشته هفته. دهند

 منتظر البته و برند مي انتظار را مسيح بازگشت قانهصاد خارجي پارسایان دیگر همچون که شدند

 شود پاشيده هم از امسال پایان تا متحده ایاالت که هستند

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  العادهخارق و پيچيده هم در اىهزاره:عنوان

  

 

 

 

 

 

 :اول

 درباره ايدهنده تکان بينيهاي پيش جهان، سراسر در موعود به معتقدان از نفر اميليونه براي

 بود، خواهد پيش هزار دو سال در ايرایانه سيستمهاي پاشيدن هم از دنبال به که ناگواري حوادث

 غذا، سر بر بلوا دولتها، شدنفلج عمومي، وحشت: دارد همراه به انگيزهيجان و آشنا اخباري زنگ

 .آسمانخراشها روي بر هواپيماها قوطس

 

 ریختگي هم در نوع همين دقيقا که کردندمي بيني پيش مسيحي گرایان بنياد دهه، چند طول در

 این تنها نه که بينندمي شگفتي کمال با اینک، است، کرده رکمين کنا و گوشه در اجتماع پهنه در

 از پيش تا که شوندمي گذاشته بحث دایره به يافراد سوي از بلکه اند،شده گرفته جدي سناریوها

 سال همين در. سياستمداران و تجارت ارباب ها،رایانه نویسانبرنامه ;زدندمي پوزخند آنها به این

 مقدس کتاب از دیگري پيشگویي هر از بيش جدید، هزاره رسيدن فرا از ناشي دردسرهاي گذشته
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 مذهبي و ملي مرزهاي همه تا را گرایي هزاره تب ردسرهاد این. زد دامن گرایي موعود مساله به

 .است ساخته بدل انتظار از دور گرایاني هزاره به هم را سکوالر افراد و برده همراه به خود با

 

 چهل براي کافي گنجایش با اوکالهما، در واقع پنهان پناهگاهي به واتسون استيو مثال عنوان به

 مردي ،( wired) وایرد مجله در او از تصویري. است کرده مکان نقل از ايحلقه در محصور نفر،

 دوخته چشم جهان به خيره بقا طالب یک واقعي چهره در که دهدمي نشان را جو ستيزه و گوشتالو

 شنيدن براي که باشد بيناني آینده از یکيتوانستمي او. متکي خود به نيمي و نگران نيمي: است

 خاطر به تنها او. نيست چنين ولي است، خوابانده گوش موعود سوار باس چهار اسبان سم صداي

 که است ايرایانه سيستمهاي تحليلگر یک واتسون. آنجاست هزار دو سال در( کامپوترها بحران)

 متحده ایاالت در مخابراتي عظيم شرکت یک الزم آمادگي از اطمينان اخذ مسؤوليت قبل، سال دو

 کامل نحو به عظيم ماموریت این آنکه از پيش. است داشته عهده بر هزار ود سال با مواجهه براي را

 در تو و سراسري شبکه اگر. است بوده هوا باد کرده هرچه که بود شده متقاعد او رسد، انجام به

 موعود که نحوي همان به او بنابراین. پاشدمي هم از آرام آرام هم جامعه بيفتد، کار از برق توي

 .گذاشت کوه به سر اندشده یادآور هزاره دو دستکم ولط در گرایان

 

 کرده بدل آخرالزمان به معتقدان به را رایانه کارشناسان هزار دو سال در( کامپيوترها بحران) اگر

 مسيحيان. گذارده برجا معکوس اثري گرایان، بنياد و انجيلي کليساي پيروان از بسياري بر است،

 اند،بوده دور ايرایانه ادبيات از کليسا رسمي جریان از بيش این از پيش تا که راستي دست

 در که جذاب ايخطابه. شوندمي بدل هزار دو سال به مربوط مباحث فاضل کارشناسان بهبسرعت

 درباره کارگاهي شد، ایراد پيروزي سوي به راهي عنوان با مسيحيان، ائتالف ساالنهنشست

 درماني لوازم و سرپناه آذوقه، کردن فراهم منظور به را طرحهایي که بود هزار دو سال( بحران)

 طرح همچون مسيحي کامپيوتري سایتهاي. کردمي ارایه کليساها به مرج و هرج وقوع زمان در

 مو به مو را شورش وقوع زمان در الزم واکنشهاي( The,JosephProject 2000) هزار دو یوسف

 :گویدمي اینباره در مذکور سایت. گذارندمي ميان در

 

 جغرافياي در واقع کليساهاي با را شما که بدیعي راههاي یافتن براي. کنيد آماده را خودتان»
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 دو سال) Y2K نشان با انباري خود جامعه براي... شوید کار بهدست دهد پيوند سکونتتان محل

 «.کنيد پا و دست( هزار

 

 تبليغ براي العاده فوق ايدریچه شدن گشوده بر مسيحي، واکنشهاي از دسته این اصلي تاکيد

 عرضه سایتها از یکي همچنانکه. است شده گذاشته اختيار در Y2K سوي از که است انجيلي کليساي

 به مربوط موضوعات« .است داده دست کنون تا بابل برج زمان از که موقعيتي بزرگترین»: کندمي

 استفن گفته به اما. اندشده مطرح اشاره به شوند اندهر زبان بر صراحتا آنکه از بيش آخرالزمان

 پرده) این به نيازي جنوبي کاليفرنياي دانشگاه در ارتباطات رشته استاد یک( O`eary) اوليري

 این با مخاطبان که حالي در گویند،مي سخن( ظهور) عالیم از خوشبينانه سایتها». نيست( پوشي

 افرادي چنين براي. شوندمي داده سوق موعود درباره ادياعتق نظام نوعي سمت به هانشانه

 سال سالهاي. دارد همراه به را سکوالریسم اقتدار پيکره ریختن فرو داستان هزار دو سال( بحران)

 بحران) بودن پيش در با حاال کردند،مي بينيپيش را خدا بي و فني ايهزاره کامپيوتر کارشناسان

 خوشایند بسيار زدن طعنه دارند باور الهي مداخله به که کساني براي هزار دو سال در( هارایانه

 «.است

 

 دو سال در هارایانه بحران( رابطه) درباره پرده بي سخن از انجيلي کليساي پيرو مسيحيان اگر

 به. نيست صادق لزوما سخني چنين ترافراطي صداهاي درباره روند،مي طفره آخرالزمان با هزار

 در هزار دو سال ليبرال، اندیشه منبع یک سياسي، مطالعات انجمن ارشد تحليلگر بارلت، چيپ گفته

 دو سال در آنکه به توانيدمي شما»: است تندرو گروههاي همه ميان نظر وحدت نوعي ایجاد حال

 از اقتصادي نظام آنکه به یا گرفت، خواهد شکل شيطان سيطرهتحت جهاني و نوین نظامي هزار

 در هارایانه بحران که را واقعيت این مرموز نخبگان آنکه به یا و پاشيد خواهد فرو یهودیان يسو

 قهرمان باشيداینکه داشته باور کنندمي پنهان بود خواهد ايهسته زمستاني چاشني هزار دو سال

مي کار هترب آب صافي کدام آنکه درباره کاربردي، بحثهاي در توانيدمي شما نيست، مهم باشد که

 «.بيابيدصحبت براي مشترکي زمينه بقا طالبان دیگر با کند،

 

 در اوليري. نگرانند دل بينجامد تروریسم به هزار دو سال آنکه از گرا هزاره فرهيختگان از بسياري
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 برق شبکه کنترل اطاق در بمبي ماهرانه جاسازي شود انجام باید که کاري تمام»: گویدمي اینباره

 آي. بي. اف نمایندگان با اینباره در من. دهد قرار تاثير تحت را کشور از وسيعي بخش ات است

 اضطراب اندازهاي چشم از یکي تقدیر هر به». آگاهند مساله این از بخوبي آنها و امکرده صحبت

 در تاریخ استاد یک( Gow) گو آندره. است ترگسترده جوامع ميان در نو هزاره دلهره انگيزتر،

 در»: گویدمي منطقه هر جغرافيایي موقعيت به مساله این وابستگي به اشاره با البرتا دانشگاه

 قطع با شب یک. آیدمي پایين صفر زیر سانتيگراد درجه چهل تا دما کانادا، هنگام زود زمستان

 اندپرطاقت و کيس اینجا مردم»: گویدمي او« .کنندمي مردن به شروع هایشانخانه در مردم برق،

 «.آیندبرنمي ايفاجعه چنين تحمل عهده از اما

 

 درباره مالي بزرگ مؤسسات به که لندن مقيم تحليلگر یک وارتلي کریستوفر جهان؟ نقاط دیگر و

 در مسيحيان قائمه که است باور این بر دهد،مي ارایه ايمشاوره خدمات جدید هزاره دردسرهاي

 و آمریکا بر دوهزار سال در( بحران)»: گویدمي او. مشغولند جستجو هببایستمي که جایي غير

 پاشيدگي هم در به تواندمي حادثه این پيامدهاي. گذاردمي جا بر ناچيزي اثر غربي اروپاي

 به باید ما که هستند جاهایي اینها. بينجامد جنوبي آفریقاي و تایلند کره، چين، چون جوامعي

: است روسيه به مربوط کابوس بدترین او نظر از تقدیر هر به« .بگردیم نهگرایا هزاره جنبشهاي

. است متکي ايرایانه سالخورده تجهيزات بهسخت که درآمده جا از و مذهبي عميقا جامعه یک»

 «.آنجاست شما موعود

 

  

 (اورشليم) المقدسبيت:حمله هدف

 

 :گزارشگران و نویسندگان

 (المقدسبيت) اورشليم از( Beyer) ليرابير

 دنور از وودبري ریچارد

 ميرزایي امين: ترجمه
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 موعود وعده تحقق براي را خود معکوس شمارش اورشليم چون زمين روي بر دیگري جاي هيچ

 ;است راز و رمز پر هايافسانه و مقدس کتاب پيشگویيهاي متمرکز نقطه شهر این. است نکرده آغاز

 مسيح،) مولي احتمالي فرود پایگاه سليمان، معبد قرارگاه نهما مسجداالقصایش، و سينا طور با

 فرقه رهبر ميلر، کيم مونت پيروان حضورعلت یقين، به قریب احتمال به مساله این(. السالمعليه

 اخراج فرمان و جدید هزاره شدن نزدیک با اسرائيليها روزافزون حساسيت و اسرائيل در کلرادو

 به که ميلر. است بوده ممکن آنان به دسترسي گذشته هفته در که است فرقه این پيروان از عده آن

 ناپدید گذشته سپتامبر ،( Denver) دنور در مستقر خود مسيحي منتظر یاران از نفر هشتاد همراه

 کسي داند،مي یوحنا مکاشفات از فصل یازدهمين اشاره مورد مبشرین از یکي را خود است، شده

 آماده». خيزدبرمي مرگ از بعد، روز سه وارمسيح سپس و شودمي کشته يماورشل خيابانهاي در که

 جمعي دسته شدن ناپدید از پيش ميلر که است ايجمله این« .بميرید و بيایيد من دنبال که باشيد

 .است فراخوانده آن با را خود پيروان

 

 دنور از رسيده مسافران زا گروه اولين قبل ماه چند از اسرائيل آي،بي.اف هشدار دنبال به

(Denver )مقدس رداهایي در پوشيده که گرایيمنجي مسيحيان خالف بر. است گرفته نظر زیر را 

 که اندصریح و پوشخوش افرادي گرایانفرقه این اند،زده حلقه اورشليم قدیمي شهر پيرامون

مي ادعا اسرائيل امنيتي مقام یک حال این با. اندکرده عبور مرز از توریست عنوان تحت بسادگي

 آن از هدف که مسجداالقصي در« بزرگ شورش» یک براي را خود منتظر مسيحيان گروه که کند

 نبرد) آرماگدون در که آنچه. کنندمي آماده است یهودیان و اعراب ميان جنگي به زدن دامن

 پایان رسيدن فرا براي نتظارا عدم بر تصميم. رسدمي خود اوج به( شر و خير نيروهاي نهایي

 آن در فرقه این افراد از نفر چهارده که ايخانه دو به که داشت آن بر را هااسرائيلي جهان،

 گذاري بمب و خرابکارانه عمليات طراحي منظور به را مرد سه آنها که بهانه این به داشتند سکونت

 منظور به یونان به رفتن خواهان عده ینا گرچه. ببرند یورش ;بودند داده پناه مقدس مکانهاي در

 گردانده باز دنور به شنبه روز در منتظر، مسيحي چهارده هر اما اند،بوده خود همکيشان به پيوستن

 هال. است بوده لندن در ميلر که کردند ادعا پيش هفته مذکور فرقه اعضاء از برخي. شدند

 تلفن با جایي هر از را آنها تواندمي ميلر»: گویدمي کلرادو در مستقر فرقه سرپرست مانسفيلد

 نوین نظام سياه، هلکوپترهاي برابر در داندمي( ثالوث) Trinity را خود که ميلر« .کند اداره
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 .است کرده موضعگيري هزار دو سال بحران و جهاني

 

 همين از بلکه شود،نمي تحميل ما به مرزهایمان از بعدي جنگ»: گویدمي اسرائيل امنيتي مقام یک

 خارج و داخل اطالعاتي سرویسهاي شينبت، هم و موساد هم« .شد خواهد آغاز مسجداالقصي از جا

. اندشده درگير گرایانهزاره سوي از گرفته صورت تهدیدات بر نظارت و گيريپي مساله با اسرائيل

 باشد این باید شما فرض اولين»: شودمي یادآور اسرائيل امنيتي دستگاههاي به نزدیک منبع یک

 انجام زماني هر در را کاري هر تقریبا توانندمي آنها. هستند بينيپيش قابل و منطقي افراد این که

 این نيست، واقعه روز ضرورتا 1888دسامبر یکم و سي»: شودمي یادآور نمونه براي او« .دهند

 «.بيفتد اتفاق همژوئن در یا 2111 سال فوریه در تواندمي حادثه

 

 که هم را آمریکایي دیگر گروه یک بلکه اند،دوخته چشم او فرقه و ميلر به تنها نه امور اولياي

 رود) غربي کرانه حوالي در اورشليم، اطراف کوههاي در هایيصومعه در و نفرند دوازده تقریبا

 مزبور گروه نور،د فرقه از محدودتري سازماندهي با. اندگرفته نطر زیر دارند سکونت( اردن

 از هریک اسرائيلي مقام یک گفته به بنا. هستند مسجداالقصي به ورود براي خود رهبر اشاره منتظر

 هر»: گویدمي رسمي مقام این. کند ایفا اساسي نقشي آخرالزمان وقایع در که دارد انتظار آنان

 به گروه اعضاء« .است یتمامور این انجام براي برگزیده مرد او که کندمي احساس آنان از یک

عهده دیگري آید،مي که است جهاني در عدالت برقراري دارعهده یکي: اندشده گمارده سمتهایي

 «.آرامش برقراري دار

 

 «.است دنور فرقه خطرناکترین»: گویدمي امنيتي منبع یک همه این با

 

 سامان را ايزیرزميني فعاليت هگرو نشده دستگير اعضاي که دارند بيم این از اسرائيلي مقامات

 وصف داشتني دوست آدمهایي عنوان به وکيلشان سوي از منتظر مسيحيان گروه گذشته هفته. دهند

 منتظر البته و برندمي انتظار را مسيح بازگشت صادقانه خارجي پارسایان دیگر همچون که شدند

 .شود پاشيده هم از امسال پایان تا متحده ایاالت که هستند

----------------------------------------------
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 مطبوعات اتاق:مربوطه قسمت نام 

 موعود ماهنامه:اصلي شاخه موضوع

 کنند مي تهدید را اورشليم آرامش مسيحي گرایان هزاره:عنوان

  

 به مؤمنان شده عرضه تفاسير ،(قرآن ،تورات انجيل،) مقدس کتب در وارده آیات و اخبار: اشاره

 بویژه) آخرالزمان و آینده وقایع درباره گزیدگان خلوت و رهبانان از بسياري پيشگوئيهاي ادیان،

 مشغول خود به را جهان مردم از بسياري اذهان( شده ذکر بيستم قرن دهه آخرین درباره که آنچه

 . است داشته

 

 این آمده، اسالمي منابع ميان در موعود منجي ظهور و انآخرالزم درباره که آنچه از نظر صرف

 مسایل که است کساني و نگاران روزنامه همه توجه قابل خبري نظر از فراگير توجه و گرایش

 . دارند نظر تحت همواره را اجتماعي و انساني

 

 ساخته رمنتش را مطلبي خود 16818 شماره در ،1888 ژانویه پنجم در فرانسه چاپ« فيگارو» مجله

 . است شده منتشر 15 صفحه نهم، شماره چهارم، سال ترجمان مجله در که

 

 به که مقوله این از را عزیز موعودیان مجله، این اندرکاران دست از تشکر ضمن ندیدیم مناسبت بي

 : خوانيم مي هم با. کنيم مطلع است،«  گرایي منجي» پدیده با صهيونيسم و غرب رویارویي نوعي

 

 اسرایيل مقامات براي«  اورشليم» زایران از دسته یک جاري، هزاره سال آخرین دم هسپيد در

 را مقدس شهر این دارند قصد اند، آمده مسيح با خود ميعادگاه به که آنان. اند شده آفرین مشکل

 . کنند ترک خودشان، خداي به پيوستن طریق از تنها

 

 دستگير آمریکایي جهانگرد نفر چهارده بار نخستين براي اورشليم، آرام حومه در شب، یکشنبه

 زمان از که اند بوده خود فرزند شش همراه به بزرگسال نفر هشت شامل جهانگردان این. شدند
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 خود، اموال کليه فروش از پس آنها. داشتند قرار شدید مراقبت تحت اکتبر ماه اوایل در ورودشان

 که آنها. بودند کرده ترک نشاني هيچ ذاشتنگ برجاي بدون را« کلورادو» ایالت در« دنور» شهر

 واسطه بدون و نزدیک از را دنيا پایان که داشتند قصد هستند، مسيحي متعصب فرقه یک اعضاي

 . بخشند سرعت آن به اندکي لزوم صورت در و باشند شاهد

 

 بداريحسا کار به قبال و است ساله 44 مردي او. گرفتند مي فرمان خودشان رهبر و مرشد از آنها

 روز باید دنور شهر او پيشگویيهاي اساس بر. است آورده روي پيشگویي به اخيرا و بوده مشغول

 هرگز واقعه این اما شد، مي محو جغرافيا نقشه روي از سهمگين زلزله یک اثر بر گذشته اکتبر دهم

 ماه واپسين هايروز در باید که این. نکاست او بعدي پيشگویي اعتبار از این وجود با ولي. نداد رخ

 را یارانش او... شد زنده دوباره بعد روز سه تا مرد فجيع مرگي با اورشليم شهر در 1888دسامبر

 . کنند همراهي اش مرحله اولين در الاقل سفر، این در را او تا بود کرده دعوت

 

 زمانآخرال به مربوط روایات از محکمتر دستاویزي چه یارانش کردن قانع و اطمينان جلب براي

 واپسين در داشتند قصد آنها: گوید مي باره این در پليس مسؤولين از یکي یافت؟ توان مي را

 ظهور مسير تا بزنند اورشليم خيابانهاي در آميز خشونت بسيار اعمال به دست 1888 سال روزهاي

. چرا انگيزي فتنه اما نيست جرم اي عقيده به داشتن باور. کنند هموارتر را مسيح حضرت دوباره

 همچنان تحقيقات تکميل براي دیگر نفر سه و اند شده اخراج کشور از نفر چهارده این از تن یازده

 . برند مي سر به دربازداشت

 

  انگيز هراس کابوسي

 

 ویژه نيروي یک. دهد مي نشان واکنش رفتارهایي چنين مقابل در کامل عمل شدت با اسرایيل

 شده تشکيل موساد اطالعاتي سازمان ماموران و جاسوسيضد ماموران جنایي، محققين از متشکل

 سرزمين به 2111 سال تا حاال از که زایري ميليون چهار ميان از را دروغين هاي مسيح تا است

: دارند سر در باري فاجعه رؤیاهاي که دروغين هاي مسيح. بيندازند دام به آیند مي مقدس

 اورشليم به زمان این در تا که خارجياني عظيم خيل و مقدس اماکن به حمله جمعي، هاي خودکشي
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  است؟« خدا دیوانگان و شيفتگان» ميعادگاه اورشليم آیا. آیند مي

 

«  زیتون کوه» حوالي در« گرا هزاره» نفر صد حدود که کنند مي برآورد اطالعاتي سازمانهاي

 دیوید مثل آنها اغلب. کشند مي انتظار را السالم، عليه مسيح، حضرت ظهور یا و آخرالزمان

 نيز دیگر برخي. دارند مآبانه زاهد رفتار و چهره کشد، مي انتظار پيش سال چهار از که آمریکایي

( مسلمانان مقدس مکان سومين) مسجداالقصي تخریب رسالت انجام براي که جهانگردي یک مثل

 . اند شده هبازگرداند و دستگير شهر این فرودگاه به رسيدن محض به بود، آمده اورشليم به

 

 شماري ظاهرا که بدانيم نيست بد. است مشکل و پيچيده بسيار خطري چنين بزرگي و ماهيت تعيين

 یکشنبه روز که است نفري چهارده برابر چهار تعدادشان که اند آمده اورشليم به متعصب مسيحيان

 و پول دالر ونميلي سه. هستند برخوردار نيز امنيتي و مالي تسهيالت از اینان. شدند دستگير

 است قادر که شخصي است، نيامده دست به گروه این رهبر از نشاني هنوز. اقامت محل جایي جابه

 دوباره را بود آورده وجود به«  کورش دیوید» رهبري به« واکو» فرقه آنچه نظير تندروهایي

 . بيافریند

 

 آشنا حال در تازه ما اریم،ند ها فرقه این همه مورد در کافي اطالعات ما: گوید مي کارشناس یک

 . هستيم پدیده این با شدن

 

  تندرویانه احساسات تاثير

 

 دین سه احساسات و هيجانات تاثير تحت که است مسافراني و زایران شاهد همواره اورشليم

 بيمارستان. شوند مي احساسات این تسليم و گيرند مي قرار( اسالم و مسيحيت یهودیت،) توحيدي

 مریض اورشليم دیني فضاي تاثير خاطر به که رواني بيماران معالجه زمينه رد«  کفرشائول»

 که شود مي باعث است موقتي اغلب که رواني بيماري این است، یافته مهارت و تخصص اند، شده

 اما( محمد عيسي، موسي،) هستند اسالم یا مسيحي یهودي، پيامبران از یکي کنند خيال افراد

 سندروم» به معروف که قبلي، شایع رواني بيماري با و هستند جدید معضل یک گرایان هزاره پدیده
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 . است متفاوت بسيار است،«  اورشليم

 

 پرطمطراق عنوان با تحقيقي چارچوب در کارشناسان از گروهي دسامبر ماه آخر روزهاي در

 . پرداختند مورد این در مطالعه به رواني شناسي آسيب و جهانگردي

 

 وجود به تازه هاي آیين انگيزانند، برمي را مردم فوجهاي که دروغين هاي حمسي ظهور اکنون

 از ناشي مذهبي خشونتهاي نيز و کنند مي عضوگيري و تبليغ به شروع آیينها این براي و آوردند مي

 قرون تاریخ استاد ،«الندز ریچارد». آورد وجود به را متعددي مخاطرات تواند مي رفتار نوع این

 تکرار دوباره است ممکن ميالدي 1133 سال واقعه که است معتقد ،« بوستون» نشگاهدا در وسطي

 به بازگشت از و آوردند هجوم اورشليم به مسيحيان از گروههایي آن جریان در که اي واقعه شود،

 . ورزیدند امتناع خود سرزمينهاي

 

 مانند به اورشليم کند، مي ظهارا کفرشائول، بيمارستان پيشين ریيس و روانپزشک ،« ایل - بار یائير»

 تا کرد کاري باید اما. شود مي محسوب دنيا عرفاني مکاتب مختلف انواع براي محبوب مکان یک

 . نزنند هم بر را شهر این امنيت و آرامش آخرالزمان منادیان

 

 دستگير آمریکایي جهانگرد نفر چهارده بار نخستين براي اورشليم، آرام حومه در شب، یکشنبه

 و نزدیک از را دنيا پایان که داشتند قصد هستند، مسيحي متعصب فرقه یک اعضاي که آنها. شدند

 . بخشند سرعت آن به اندکي لزوم صورت در و باشند شاهد واسطه بدون

 

«  زیتون کوه» حوالي در« گرا هزاره» نفر صد حدود که کنند مي برآورد اطالعاتي سازمانهاي

 . کشند مي انتظار را السالم، عليه مسيح، حضرت ظهور یا و آخرالزمان

 

 یک دارند، اعتقاد السالم، عليه مسيح، حضرت بازگشت به که انگليسي مسيحي گروه یک اعضاي

 کنند ضبط را حضرت آن بازگشت تصویر تا اند کرده نصب مسجداالقصي اطراف در مخفي دوربين

 به االوسط الشرق روزنامه. گردد مي زبا زمين به آسمان از ابر بر سوار حضرت آن معتقدند زیرا
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 شهرداري موافقت با دوربين این: نوشت انگليس در مذکور گروه ناظر«  دارج کریستين» از نقل

 گفته وي. ببرند پي آن مکان به نتوانند یهودي تندروهاي تا شده نصب مخفي مکان این در قدس

 است مسيح ورود محل که قدس يشرق دروازه از ساعته 24 بطور دقيق بسيار دوربين این است

. شوند مي منتقل اینترنت هاي گيرنده به وي ظهور هنگام به تصاویر این و کند مي تصویربرداري

 نزدیک رویداد این زمان گفت لکن نکرده اعالم مسيح حضرت ظهور براي مشخص زماني دارج

 . است

 

 .2 ص ،8/3/79 یکشنبه اسالمي، جمهوري روزنامه

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  چيست؟ فوتوریسم:عنوان

  

 ارزشهاي برقراري ظلم، بر?عدالت جنگ، بر صلح باطل، بر حق نهایي پيروزي آرزوي و ساميد?

 و زميني ادیان همه در« ?یسمفوتور» دیگر عبارت به و« آرمانشهر» یا فاضله مدینه تشکيل و انساني

 همه در. است مذاهب و ادیان تمامي مشترکات از یکي و دارد وجود اندکي اختالف با آسماني

. است شده داده نوید الزمان آخر در جهاني مصلحي آمدن و درخشان آینده به ادیان

 جهاني بزرگ مصلح و غيبي منجي ظهور انتظار و الزمان آخر دوره به اعتقاد یعني« ?فوتوریسم»

. است شده گفتگو و بحث آن درباره ادیان و مذاهب تمام تئولوژیک بحثهاي در که است مسایلي از

 بشریت جهان سوي و سمت. دارد وجود اختالف آن مصداق در اما مشترکند آن در ادیان همه

 و ودر?مي ظالم و ظلم حتمي نابودي و انسانها قطعي نجات و عدالت پيروزي به رو العموم?علي

 آنها اميدواري باعث و است ستمدیدگان به بخش ایمان و بخش نيرو عامل که است« انتظار» همين

 به بلکه آورد?نمي بار منفي و مسؤوليت?بي را آنها تنها نه قطعي ایمان این. شود?مي پيروزي به

 . دهد?مي پيروزي به اطمينان و قدرت و نيرو آنان

 

 خدا که برگردد کسي به دنيا سرانجام»: است آمده انهندوی کتب از« ?جوک روش» کتاب در
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 را مصلح هندوها( 1)« .باشد« ?خجسته و فرخنده» او نام و باشد او خاص بندگان از و دارد دوست

 یا کلي انقضاي در ویشنو مظهر این»: اند?آورده و دانند?مي دهم مظهر معناي به« ویشنو مظهر»

 دار?دنباله ستاره صورت به درخشاني برهنه شمشير هک حالي در سفيدي اسب بر سوار آهن عصر

 را پاکي و تجدید نو از را خلقت و سازد?مي هالک تماما را شریران و شود?مي ظاهر دارد دست در

 به دیگري کتاب در( 21« .کرد خواهد ظهور عالم انقضاي در دهم مظهر این... داد خواهد?جعت

 که آخرالزمان در عادلي پادشاه به شود تمام دنيا ورد»: آمده هندوهاست کتب از که« ?باسک» نام

 ها?کوه و زمينها و دریا در آنچه و باشد او با حق راستي و باشد آدميان و پریان و فرشتگان پيشواي

 کسي بزرگتر او از و دهد?مي خبر باشد آنچه زمين و آسمان از و آورد دست به را همه باشد پنهان

 دولت پادشاهي»: گوید?مي خود مذهبي کتاب در هندوها پيغمبر« ?نيشاکمو»( . 3)« نياید دنيا به

 هاي?کوه بر که باشد کسي او و شود تمام بزرگوار« ?کشن» جهان دو خالیق سيد فرزند به دنيا

 زنده خدا دین و شود دین یک خدا دین و شود سوار ابرها بر و براند حکم دنيا مغرب و مشرق

 ( 4. )«گردد

 

 آخر جانشين و درآید حق?دست»: است آمده برهمائيان مقدس کتب از «?دداتک» کتاب در

 ( 5)« .کند هدایت را خالیق و جا?همه بگيرد را عالم مغرب و مشرق و کند ظهور« ممتاطا»

 

 از آید بيرون مردي»: گوید?مي که کند?مي نقل زرتشت از« ?نامه?جاماسب» کتاب در جاماسب

 پر را زمين و کند آباداني و نهد ایران به روي بسيار سپاه با خویش جد آیين بر و... تازیان زمين

 ریشه را تنگدستي و فقر. دهد رواج جهان به را دین« ?بزرگ دهنده?نجات» سوشيانس و کند داد

 کردار هم و گفتار هم و فکر هم را جهان مردم داده، نجات اهریمن دست از را ایزدان. سازد کن

 با اهریمنان لشکر»: است آمده باره این در زرتشتيان مذهبي تابک« زند» کتاب در( 6)« .گرداند

 آنگاه... باشد اهریمنان با پيروزي غالبا و دارند کشمکش و محاربه خاکدان روي در دائم ایزدان

 پيروزي از بعد و... سازند?مي منقرض را اهریمنان و شود?مي ایزدان طرف از بزرگ پيروزي

 تخت بر آدم بني رسيده خود اصلي سعادت به کيهان عالم منان،اهری تبار برانداختن و ایزدان

 ( 7)« .نشست خواهند نيکبختي
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 به متوکالن اما شد، خواهند منقطع شریران که زیرا... »: خوانيم?مي چنين داود« مزامير» در

 تامل مکانش در. بود نخواهد شریر زماني اندک از بعد! هان. شد خواهند زمين وارث خداوند

 خواهد آنها ميراث و... شد خواهند زمين وارث( صالحان) حکيمان اما. بود نخواهد و کرد خواهي

 خواهند منقطع وي ملعونان اما شد خواهند زمين وارث« خداوند متبرکان» زیرا... االباد ابد تا بود

 « ( 9. )شد

 

 خواهد هایش?هریش از اي?شاخه آمده، بيرون( 8) یسي تنه از نهالي و»: است آمده« ?تورات» در

 جهت به و کرد خواهد داوري عدالت به را مسکينان... گرفت خواهد قرار او بر خدا روح و شکفت

 بزغاله با پلنگ و کرد خواهد?سکونت بره با گرگ... کرد خواهد حکم براستي زمين مظلومان

 کوه تمامي در و. راند خواهد را آنها کوچک طفل و هم، با پرواري شير و گوساله و خوابيد خواهد

( 11... )شد خواهد پر خداوند?معرفت از جهان که زیرا کرد نخواهند فسادي و ضرر من، مقدس

 آن. کنم نابود را مختلفه دول سالطين حق، دین یک بر بشر طوایف آوردن گرد منظور به

 یک به ایشان کردن عبادت و خداي نام به همه خواندن براي پاکيزه لب قومها به برگردانيم?وقت

 ( 11)« .روش

 

 شما و بدارید افروخته را خود چراغهاي بسته، را خود کمرهاي»: خوانيم?مي چنين« ?انجيل» در

 هر تا. کند مراجعت عروسي از وقت چه که کشند?مي را خود آقاي انتظار که باشيد کساني مانند

 ایشان آقاي هک غالمان آن حال به خوشا. کنند باز او براي درنگ بي بکوبد، را در و آید وقت

 پس برید?نمي گمان که ساعتي در زیرا باشيد مستعد نيز شما پس... یابد بيدار را ایشان آید، چون

 آمدن. گردد?مي ظاهر مغرب تا و آید?مي بيرون مشرق از که برق چون( 12... )آید?مي ایشان

 با آید?مي که مانآس ابرهاي بر را انسان فرزند دید خواهند... بود خواهد چنين نيز انسان فرزند

 مالئکه جميع با آمد خواهد خود جالل در انسان فرزند چون و( 13... )عظيم جالل و قدرت

 ( 14)« ...گرفت خواهد قرار بزرگي کرسي بر مقدسه

 

 شمعون به السالم،?عليه مسيح، وصایاي ضمن پروتستان مسيحيان قبول مورد اناجيل از یکي در

 که انبيا سيد به کنم?مي وصيت ترا: فرمود من به خداي ونشمع اي»: گوید?مي طور این پطرس



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 شود بسيار نبوت و گردد قوي فرج که ساعتي بياید و است عربي امي پيغمبر و آدم فرزندان بزرگ

 ( 15)« .کند پر را جهان سيل مانند و

 

 : است گفته سخن ادیان تمامي بر حق دین نهایي پيروزي از تمام قاطعيت با کریم قرآن

 

 ( 16)« .المشرکون?لوکره و بالهدي کله الدین?علي ليظهره الحق دین و رسوله ارسل الذي وه»

 

 چه گرداندش چيره همگي کيشها بر تا فرستاد حق کيش و رهبري به را پيمبرش آنکه اوست

 ( 17. )دارند ناخوش ورزان?شرک

 

 : است داده وعده خداوند صالح بندگان براي را زمين وراثت قرآن،

 

 ( 19)« ?الصالحون عبادي یرثها االرض ان الذکر بعد من الزبور?في کتبنا قدل و»

 

 . برند ارث من شایسته بندگان را زمين که نوشتيم ذکر پس زبور در آینه هر و

 

 : دهد?مي قرار وارث و پيشوا را آنها و گذارد?مي منت زمين مستضعفان بر قرآن، در خداوند

 

 ( 18)« .الوارثين?نجعلهم و ائمة نجعلهم و االرض?في عفوااستض الذین?علي نمن ان نرید و»

 

 برندگان وارث پيشوایان را آنان و زمين در شدند شمرده ناتوان آنانکه بر نهيم منت خواهيم و

 . بگردانيمشان

 

 این که دهد?مي نشان زمينه همين در دیگر آیات نيز و مائده 54 اعراف، 129 نور، سوره 55 آیات

 . دارد حضور قوي و جدي طور به نقرآ در اندیشه
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 : مطهري اهلل?آیة شهيد استاد تفسير به اندیشه این

 

 و تاریخ تکاملي سير و طبيعت نظام جریان به?نسبت بيني خوش عنصر بر مشتمل چيز هر از بيش»

 ( 21)« .است بشر کار پایان به?نسبت بدبيني عنصر طرد و آینده به اطمينان

 

« ?فرج انتظار» اسالمي روایات زبان در جهان براي خوش پایان و نوید ینا تحقق به آرزو و اميد

 . است شده ناميده

 

 

 : نوشتها?پي

 

 . 1374 دي 16السالم،?عليه مهدي، حضرت ميالد ویژه همشهري، روزنامه. 1

 

 . 737?ص اوپانيشاد،. 2

 

 . 1374 دي 16همشهري، روزنامه. 3

 

 . خسروشاهي هادي سيد هاني،ج مصلح از نقل به ،1373?دي 26همان،. 4

 

 . 1374 دي 16همان،. 5

 

 . 121 ص نامه، جاماسب. 6

 

 . جهاني مصلح از نقل به ،1373?دي 26همشهري، روزنامه. 7

 

 . 37مزمور مزامير، کتاب عتيق، عهد. 9
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 . 851 ص مقدس، قاموس: ک. ر السالم،?عليه داود، حضرت پدر نام ، قوي معناي به یسي،. 8

 

 . 11 فصل نبي، اشعياي ،تورات. 11

 

 . 3?فصل نبي، صفياي تورات،. 11

 

 . 12 فصل لوقا، انجيل. 12

 

 . 24 فصل متي، انجيل. 13

 

 . 25 فصل همان،. 14

 

 . جهاني مصلح سيدهادي، خسزوشاهي،: از نقل به ،1373?دي 26همشهري، روزنامه. 15

 

 . 29 آیه( 49)فتح سوره و 33?آیه( 8)توبه سوره: ک. ر همچنين ،8?آیه( 61)صف سوره. 16

 

 . است معزي کاظم سيد مرحوم ترجمه از استفاده با آیات هاي?ترجمه تمامي. 17

 

 . 115?آیه( 21)انبياء سوره. 19

 

 . 5?آیه( 29)قصص سوره. 18

 

 .6?ص تاریخ، فلسفه دیدگاه از مهدي انقالب و قيام مرتضي، مطهري،: ک. ر. 21
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 صهيونيست مسيحي ميليون چهل:عنوان

  

 آمده حساب به آمریکا خارجي سياست بر قوي و مؤثر نفوذي، عاملي عنوان به تاکنون یهود البي

 جدیدي هواداران اسرائيل که سازد مي کارآش واشنگتن در سي.بي.بي خبرنگار ساکيور استفان اما

 :است کرده پيدا آمریکا مسيحيان ميان در

 

 به یافته گسترش آمریکایيها ميان در گسترده طور به اسرائيل از حمایت بعد، به سپتامبر 11 از

 .دانند مي ترور با آمریکا جنگ مقدم خط را خاورميانه در کشمکش زیادي، عده که طوري

 

 صهيونيسم نام به جدید اي پدیده آمریکا در یهودي هاي البي از شده تشکيل ههايگرو به پيوستن

 مسيحي ميليون 41 حدود آمریکا در که زد تخمين توان مي. است آورده وجود به را مسيحي

 سابقه بي تأثيري بتوانند تا گيرند قرار موقعيتي در افراد این است ممکن که دارد وجود کار محافظه

 .باشند داشته اسرائيل از حمایت در

 

 به اسرائيل از حمایت در مسيحي کنندگان عبادت از نفر هزار پنج تگزاس کورنراستون کليساي در

 کشور ابدي پایتخت اورشليم»: گوید مي هاگي جان پاستور آنها رهبر. پردازند مي تشویق و هلهله

 «.دیوید شاه زمان از بلکه دیوید کمپ زمان از نه است یهود

 

 آنها ميان در که دادند قرار خطاب مورد را کليسا حاضران اسرائيل مقيم سياسي ارشد هاي چهره

 .خورد مي چشم به نيز نتانياهو بنيامين سابق، وزیر نخست

 

 بوئر، گري. رود مي شمار به آمریکا در فرد به منحصر کليسایي تردید، بدون کورنراستون کليساي

 و رشد حال در مسيحي کاران محافظه طرف از اسرائيل از حمایت»: گوید مي فعال جمهوریخواه

 «.است گسترش
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 جدید پيمانان هم

 فعاليتهاي بر آنها. آورد مي وجود به آمریکا یهودي سازمانهاي با را اتحادي جدید جنبش این

 صاحب سگال. کنند مي تکيه شده تقویت« سگال نچام» چون حامياني توسط که اساسي اجتماعي

 او. است صبحگاه در یهودي لحظات(jm in the AM) نام به یهودي رادیویي مرکز ترین بزرگ

 .کنند تالش اسرائيل از حمایت در که کند مي القا خود شنوندگان به را شعار این دائما

 

 - آمریکایي کميته اختصاري نام که دارد نامAipac) ) ایپاک اسرائيل گروه ترین شده شناخته

 گذار تأثير عالي گروه 5 از یکي گروه این که دهد مي نشان ارزیابيها. است اجتماعي امور اسرائيلي

 .است واشنگتن در اجتماعي امور در

 

: گوید مي(fordward) فوروارد یهودي روزنامه سردبيرJ.J GOLDBERG) ) گلدبرگ جي جي

 به اآمریک شوند مطمئن تا کنند مي تالش سخت آنها. دارد خارجي سياست بر زیادي تأثير ایپاک»

 نقش که است معتقد« ایپاک». پوشاند مي عمل جامه خاورميانه و جهان مورد در اسرائيل عقاید

 کند مي وارد فشار سياستمداران بر عمل این. است نمودن تکذیب و اخبار آوردن فراهم اش عمده

 «.کنند حمایت اسرائيل از تا

 

 خود صداي رساندن گوش به ايبر را سختي جنگ گویند مي فلسطين هوادار گروههاي مقابل در

 البيهاي: گوید مي المقدس بيت طرفدار آمریکایي مسلمانان گروه از توراني خالد. دارند پيش در

 «.هستند بهتري وسازماندهي ریزي پایه داراي اسرائيل طرفدار

 

 گيرد؟ مي قرار تأثير تحت امریکا سياست آیا

 اسرائيل سياست وزارت از( M.J rosenberg) روسنبرگ جي.ام مانند گرا چپ فعاالن از بعضي

 بر اتحاد این که نگرانند آنها. هستند مسيحي کاران محافظه و یهودیان بين تازه اتحادي نگران

: گوید مي او. باشد تأثيرگذار فلسطينيها و اسرائيليها بين گري ميانجي در دبليوبوش جرج توانایي

 «.زاست وحشت عاملي این. است خسارت و زیان از فراتر اتحاد این»
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 سياست اسرائيل حاميان که را عقيده این کنگره اعضاي ازRobert wexer) ) وکسر رابرت اما

 اسرائيل از آمریکا»: گوید مي و گرفته استهزا به دهند مي قرار تأثير تحت را خاورميانه در آمریکا

 «.هستند مشترکي بنيادي ارزشهاي صاحب آنها چون کند مي حمایت

 

 کشوري اسرائيل. شوند مي استوار و یکپارچه اسرائيل ملت با آمریکایيها»: گوید مي وکسر

 مستقل آزاد، کشوري صاحب که هستند این شایسته آنها. است مستقل و محبوب مردمي با دموکرات

 «.باشند امن و

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  قرباني آیين و معبد بازسازي:عنوان

  

  

 و اورشليم بر یهود حاکميت حق ادعاي با مرتبط هاي ستيزه مرکز در یهودي معبد بازسازي به عقيده

 اياجر بر مبتني کامالً و داشته قرار فلسطينيان تسلط تحت مناطق تا اسرایيل مرزهاي توسعه و بسط

 .باشد مي( 15:19) پيدایش کتاب هاي گفته دقيق

 نيز را اورشليم دارد، کنترل تحت را شریف معبد که او. ماست تسلط حق به مربوط موضوع این

 1.است ناظر هم اسرایيل سرزمين بر دارد کنترل تحت را اورشليم که او و. کند مي کنترل

 بيروني حلقه دهنده نمایش اسرایيل سرزمين که بينيم مي متحدالمرکز، هاي حلقه ساده مقایسه با

 زمانبندي برنامه مشمول حلقه سه این. باشد مي مرکزي حلقه معبد و مياني حلقه اورشليم. است

 سال در مياني حلقه شد، مطالبه 1849 سال در آن خارجي حلقه که باشند مي اسرایيل توسعه

 .دارد قرار تتهدیدا شدیدترین معرض در داخلي حلقه اکنون هم و 1867

 

 

 صهيونيست مسيحيان و یهودیان براي معبد اهميت

 رخ اینگونه آیا« که کنند مي را دعا این بار سه روزي مذهبي یهودیان کنون تا پيش قرن 18 طي
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 تورات کند مي ادعا پرایس رونالد. »شود ساخته ما زمان در بيشتر چه هر سرعت با معبد که دهد مي

 خود وظيفه به شد فراهم آن امکان که زمان هر در تا کند مي معبد زسازيبا به ملزم را یهود ملت«

 2».کنند عمل

 اسرایيليان درصد 19 داد مي نشان که داد گزارش سنجش یک هاي یافته از تایم مجله 1898 سال در

 سال در نيز دیگري مشابه عمومي نظرسنجي 3.است معبد ساخت زمان بعد سال بيست کنند مي فکر

 این. گرفت صورت اسرایيل در آن بازسازي و سليمان معبد بر حاکميت حق از سؤال با 1886

 آن بازسازي از و معبد وفادار سازمان از زمان آن در اسرایيليان درصد 59 داد، نشان نظرسنجي

 موضوع سر بر اسرایيل در سازمان یک از حمایت نمایش وسيعترین این ظاهراً. اند کرده مي حمایت

 ساده وجوي جست یک. هستند اسرایيلي جوانان کنندگان حمایت درصد االترینب. است بوده

 کلمه کردن اضافه با. دهد مي نمایش صفحه 361/111 از بيش ،Temple Mount کلمه اینترنتي

Christian 4.دارد وجود اطالعات صفحه 55/111 هنوز که بينيد مي 

 توماس به توان مي اند نوشته مطلب مانسلي معبد بازسازي درباره که معاصري مسيحيان ميان از

. کرد اشاره 11دیوهانت و 8الهاي تيم ،9ليندسي هال ،7جفري گرنت ،6پرایس راندال ،5آیس

 بنابراین،. کند مي تجاوز زبان 51 از بيش در نسخه ميليون 71 از آنها شده چاپ کتب فروش جمع

 این. دانست مبهم و اي حاشيه مطالب را اآنه توان نمي و بوده تأثيرگذار افراد این نظریات و عقاید

 عالوه به مذهبي تبليغات به مربوط مؤسسات و الهيات کالجهاي بزرگترین از بعضي سوي از مطالب

 تخمين سل هال گریس. اند شده نوشته جهان سراسر بنيادگراي و انجيلي مسيحيان از وسيعي نسبت

 بر صهيونيست، یهودیان و مسيحيان. کنند مي حمایت جنبش این از آمریکایيها درصد 11 زند مي

 روحانيون گردد، ساخته یهود سوم معبد شود، نابود باید مسلمانان قبةالصخره که اندیشه این

 این تمام آنان عقيده به. اند شده متحد هم با شود ریزي پایه دوباره قرباني عمل و شوند تقدیس

 .کند مي تضمين را موعود مسيح آمدن و مقدس کتاب پيشگویيهاي دادن رخ اعمال

 

 معبد بازسازي انجيلي اساس

 در عتيق عهد کتاب صریح پيشگویيهاي که است مبتني فرضيه این بر معبد بازسازي اهميت اندیشه

 عقاید با صورتيکه در جدید، عهد کتاب مأخذ برخي براساس و اند نشده تکميل هنوز معبد مورد

 .است مسيح بازگشت از پيش درست یهودي معبد وجود شوند تفسير گرایي آینده
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 کردن قرباني براي معبد

 مثال عنوان به. معناست بي( ع)موسي دوران قرباني آیين همزمان برپایي بدون معبد بازسازي

 :کند مي ادعا چنين نبي دانيال سخنان از خود تعبير براساس والورد

 خواهند انجام یهودیان که است کاري همان دقيقاً قرباني عمل مقدس، کتب براساس قضاوت با

 سنت ميالدي 71 سال در که عملي ندادن انجام. است ممکن غير عمل این انجام از جلوگيري. داد

 11.است( ع)عيسي بازگشت علت نه و دارد مقدس کتب متن از مستدل تفسيري نه بوده

 

 بازسازي زمان

 اطمينان با ليندسي هال. شد آغاز اورشليم قدیمي شهر گرفتن با 1867 سال در معبد بازسازي

 شدن فراهم حال در سوم معبد ساخت تدارکات هستيد مطالعه حال در که حاال همين«: گوید مي

 ».است

 

 گذشته معابد محل

 این در تئوري سه. است آن محل تعيين معبد، بازسازي به مند عالقه افراد نشده حل مسائل از یکي

 محقق ،13بگاتي بالرمينو فادر توسط C تئوري. شده ارائه شناسان باستان و دانان تاریخ سوي از باره

 او. است اوليه شناسي باستان هاي یافته براساس که گردید ارائه مقدس فرانسيس فرقه به وابسته

 در مسجداالقصي حاضر حال در که محلي نزدیک منطقه، جنوبي گوشه در معبد کند مي استدالل

 .بوده واقع است مستقر آن

 ادعا معبد، روي بر( قرمز مادون) سرخ فرو اشعه با شده انجام عملياتهاي بر مروري سبراسا آنها،

 نمایان قبةالصخره جنوب در منطقه این در را طاقها وجود زیرزميني، ساختار است ممکن کنند مي

 سنتشان معموالً که باشند ساخته یهودیان شده ویران معبد روي را خود معبد روميان اگر. سازد

 .باشد مي معبد واقعي محل مکان، این بود، هاینگون

. شده ارائه عبراني دانشگاه در فيزیکداني ،14آشرکافمن توسط( A) دیگر شده پذیرفته تئوري

 عرفي و شرعي قوانين مجموعه) تلمود از بخشي 15ميشنا رساله حسابهاي براساس وي کاوشهاي

 شده قرباني ظاهراً  سرخ گوساله که يمحل زیتون، کوه ميان دید مسير زوایاي محاسبات و( یهود
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 .باشد مي داشت، قرار بزرگ محراب که جایي معبد، شرقي حياط و بود

 از دور فوت 331 حدود منطقه، غربي درشمال معبد است معتقد محاسبات این براساس کافمن

 .بوده واقع قبةالصخره

 که باشد مي این است خورداربر عوام و سنتي شناسان باستان حمایت از که( B) تئوري ترین عمومي

 دو هر دوم و اول معابد مانده، باقي فيزیکي شواهد براساس و بوده واقع قبةالصخره محل در معبد

 .اند داشته قرار قبةالصخره زیر

 .شده واقع توجه مورد صهيونيست مسيحيان سوي از فزاینده طور به کافمن تئوري

 

 معبد ساخت چگونگي

 وجود است سال چندین سوم معبد هاي نقشه و ها برنامه گوید مي معبد مؤسسه سخنگوي ریچمن چيم

 خاخام مثال براي. هستند ساخت و ریزي برنامه حال در معبد به مربوط دیگر ساختمانهاي. دارند

 معبد مجاور در ،17جدید شادرین بزرگ حياط ساختمان عيني نسخه ساخت بر 16گرون اشلومو

 .است کرده نظارت شریف

 

 

 روحانيون آموزش

 شدن پراکنده با ميالدي 71 سال در معبد خانواده سوابق اینکه وجود با خاخامي، رسوم براساس

 را خود فاميل نام تغيير اجازه اسرایيل قوم 12 از یکي ،19لوي قوم اعضاي شد، ناپدید یهودیان

 صورت آموزش مناسب افراد صحت تأیيد براي DNA مدرن آزمایشات از استفاده. نداشتند

 از تلمود تفاسير مؤسسه همراه به اسرایيل، نو کنيسه مدیر ،18کهين ناچمن خاخام. اند گرفته

 متعصب سازمانهاي دیگر. کند مي نگهداري معبد در روحانيت نامزد افراد تمام افزاري نرم اطالعات

 .کنند مي کمک آنان آموزش به اسرایيل در

 

 سرخ گوساله پرورش

 شروع براي مذهبي، تشریفات انجام در چگونه که است این معبد هآیند روحانيون روبروي مشکل

 گوساله یک خاکستر مقدس، کتاب چهارم رساله مبناي بر. برسند خلوص به آینده معبد در خدمت
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 نابودي با. شود پاشيده معبد وسایل و روحانيون بر و شده ترکيب آب با باید عيب بي و پاک سرخ

 آن از دليل همين به و شد مفقود مراسم در استفاده مورد رهايخاکست ميالدي، 71 سال در معبد

 گوساله آخرین خاکسترهاي یافتن براي جستجو. شدند ناپاک ابد تا پراکنده، یهودیان بعد به زمان

 مؤسسه پي، سي سي مي در داري گله کالیدالت، ،1889 سال در وجود این با. بود ناموفق سرخ

 معبد در قرباني مناسب اهلي چهارپایان پرورش هدف با را ایيلاسر کنعان سرزمين مجدد استقرار

 .داد تشکيل

 18 فصل چهارم، رساله شرایط تمام که شد سرخ گوساله یک صاحب الت این، از پس اندکي مدت

 از اسرایيل به آنها فرستادن براي و پرورشند حال در سرخ هاي گوساله زمان، آن از. بود دارا را

 .است گرفته صورت موافقت ياسرایيل مقامات سوي

 

 معبد گنجينه

 اورشليم معبد بنياد روي بر گذاري سرمایه براي کليسا، ميليونها و مسيحي المللي بين سفارتخانه

(21(JTF همکاري شده ریزي پایه انجيلي مسيحي رهبر چندین و 21گلدفوت استنلي توسط که 

. دارند برعهده را سازمان الملل نبي مدیریت گلدفوت، و ریاست هاور، رایزن تري. کنند مي

 اورشليم در دیوید کينگ هتل در گذاري بمب مسؤول گلدفوت 22داور اسرایيلي روزنامه براساس

. شدند کشته رتبه عالي مقامات و انگليسي سرباز 111 حادثه آن در که بود 1846 جوالي 22 در

 هاي شبکه طریق از ،JFT يبرا دالر ميليون 111 سالي تا پول کردن جمع در گلدفوت ظاهراً

 .است بوده نفوذ صاحب انجيلي کليساهاي و رادیویي ایستگاههاي و آمریکا در مسيحي تلویزیوني

 

 مسلمانان با مخالفت

 خورده گره مسلمانان با آنها دشمني با صهيونيست مسيحيان ميان در یهودي سازمانهاي از حمایت

 1886 سال در صهيونيست مسيحيان المللي بين کنگره سومين در اظهاریه این نمونه عنوان به. است

 :رسيد تصویب به

 و تاریخي مفاد با شریف، معبد بر انحصاري ادعاي داشتن دربر با اورشليم قبال در اسالمي، ادعاي

 مذهبي - سياسي اي سرچشمه از بيشتر ادعا این و است تناقض در آن مقدس مناطق و شهر انجيلي

 .اسالم صدر مسلمانان یا قرآني ايه ریشه تا است برخوردار
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 :کرد پيشگویي 1884 سال در مشابه طور به نيز ليندسي

 به را اورشليم هيچگاه اسالم. تضادند در خدایي و جهاني واکنشهاي در اسالم، و یهود مذهب دو

. شد نخواهد تسليم هيچگاه اسرایيل و پذیرفت نخواهد اسرایيل کشور نشدني جدا پایتخت عنوان

 .بود خواهد جهان تاریخ رسيدن اوج به آن نتيجه که نشدني رام و نشدني حل بحران ستا این

 هم با اسرایيل با دشمني در اسالمي ملل که بينيم مي ما. است مکان این در پيشگویي نمایشات تمام

 موجودیت با آن ارتباط ندارد سرزمينها و مرزها با ارتباطي هيچ ستيزه این. شوند مي متحد

 .است اورشليم مطالبه و لاسرایي

 

 نتيجه

 از کلي طور به یهود معبد دوباره ساخت از آن حمایت و مسيحي عقيده که شد داده نشان

 و اسرایيل ميان جدید برتري به خاص طور به و سال هزار از قبل( ع)عيسي ظهور شناسي آخرت

 پيشگویيهاي براساس. ستهبرخا گرایانه آینده و اللفظي تحت از فراتر شده انجام تفاسير و کليسا

 سوم معبد دارند عقيده صهيونيست مسيحيان قدیم، عهد کتاب و جدید عهد کتاب نداده رخ ظاهراً

 مقام دارند اطمينان همچنين آنها. شد خواهد ساخته اورشليم در آن نزدیک یا قبةالصخره محل در

 معبدي معتقدند آنان عالوه هب. گيرد مي سر از را پيشکش و قرباني مراسم دیگر بار یهود روحاني

 معبدي و گيرد مي قرار مسيح ضد حرمت هتک و تجاوز مورد شود ساخته خواهد مي تازه - که

 .شود مي آن جایگزین چهارم

 کنند، مي عمل آن مبناي بر که تفاسير و اعتقادات این به شدن وارد خدشه علت شد نمایان

 .است( ع)عيسي قرباني یقهطر و عمل و تفسير فهم و درک در آنان درماندگي

 جویانه سلطه سياسي ادعاهاي به ناپذیري اجتناب صورت به یهود معبد ساخت از مسيحي حمایت

 و عمد از چه صهيونيست مسيحيان. دارد ارتباط خاورميانه بيشتر و اورشليم معبد، بر یهود انحصاري

 در فلسطينيان نژادي تطهير فعاليتهاي عالوه به آپارتاید از شکلي کردن دائمي در آن غير یا

 تحریک موجب و ساخت جاودانه را مذهبي تعصبات صهيونيزم،. هستند همدست شده اشغال مناطق

 الوقوع قریب جنگ سرنوشت به عقيده با که صهيونيست مسيحيان. شد نژادي خشونتهاي

 .هستند آرمگدون مشتاق صبرانه بي و شوند مي تغذیه آخرالزماني
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  سليمان معبد سومين:عنوان

  

 

 

 

  

 

 

 داده نفرما یهود قوم به خداوند است، معتقد یهود ،1مایمون بن موسي تورات تفاسير اساس بر

 گيرند، مي روزه خود گناهان کفاره ازاي در یهودیان که روزي کيپور، روز آمدن پي در که است

 دائماً  اسرایيل بني که است 2ميتزاویي 613 از یکي فرمان این. کنند بنا سينا کوه در را سليمان معبد

 .است آن انجام به متعهد

 سال در و شد ساخته مسيح ميالد از قبل 861 لسا در( ع) نبي سليمان توسط بار اولين سليمان معبد

 .شد ویران ها بابلي دست به ميالد از قبل 597

 ميالد از قبل 538 سال در بابليها بر هخامنشي کوروش سپاهيان غلبه پي در سليمان دوم معبد

 .شد یکسان خاک با رم، امپراطور تيتوس، توسط ميالد از بعد 71 سال در سرانجام و شد بنا مجدداً

 منظور به را مکاني که است داده دستور یهود قوم به آفریدگار مایمون، بن موسي تفسير برپایه

 و جشن مراسم سال در بار سه و کنند پيشکش را خویش قربانيهاي آنجا در و کنند بنا او به خدمت

 .کنند برپا مکان آن در زیارت

 تمامي و است... و قربانگاه ميز، طال، شمعدان مانند فراواني جزیيات و اشياء و اجزاء شامل معبد

 .آیند مي حساب به معبد ذاتي اجزاء از اشياء این

. است شده داده شرح 4تلمود در ،3ميدوت رساله در آن لوازم و اشياء و معبد نقشه مشروح

 به ملزم نسل به نسل که است ابدي فرماني معبد، ساخت دستور مایمون، بن موسي تعاليم براساس

 .شوند بازگردانده آن به بایست مي و هستند معبد ثابت جزء آن ملحقات و اشياء و هستند آن انجام
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 سليمان معبد و مسيحا

 و بوده دروغين پيامبري ،(ع) مسيح عيسي و است نکرده ظهور هنوز 5مسيحا که است معتقد یهود

 ظهور مقدمات از سليمان معبد احداث و کند مي ظهور سليمان معبد سومين احداث پي در مسيحا

 .اوست

 مسلمانان مسيحيان،) مشرکين امت و است داوود سلطنتي خاندان از مسيحا تلمود، تعاليم براساس

 معتقدند، یهودیان. رسد مي جهاني قدرت به اسرایيل بني و شوند مي نابود او وسيله به...( و

 سلطنت نعمات از داريبرخور براي که دليل این به را مشرکين توبه( ع)نبي سليمان که همانگونه

 .شود نمي پذیرفته یهودیان غير توبه نيز مسيحا، ظهور از پس نپذیرفت، بودند، آورده ایمان سليمان

 انگيزي شگفت بطور اورشليم یهود، جهاني حکومت تثبيت و مسيحا ظهور از پس اعتقاد، این بر بنا

 تا و. بود خواهد باز سو هر از و رفته باال فرسنگ 11 ارتفاع به کنوني سطح از و شود مي بازسازي

 ظروف و شود مي نوسازي خود عظمت و جالل در معبد. یافت خواهد گسترش دمشق هاي دروازه

 .شود مي بازگردانده اجتماع خيمه و مقدس

 پي در یهودیان که است 6ميثاق صندوقچه است، بوده سليمان معبد در قبالً که اشيایي جمله از

 .دارد وجود صندوقچه فعلي مکان با رابطه در مختلفي هاي نظریه. هستند آن یافتن

 روميان توسط دوم معبد تخریب از پس که معبد اشياء دیگر همراه به صندوقچه این معتقدند برخي

 پل ژان پاپ اختيار در معبد ظروف همراه به اکنون و است شده منتقل واتيکان به رفت، سرقت به

 .دارد قرار دوم

 شده آگاه معبد ویراني واقعه از الهي وحي کمک با که( ع)نبي سليمان که ستا این دیگر دیدگاه

 و کنند ایجاد پيچي در پيچ و مخفي تونلهاي معبد، ساختمان زیر در که است داده دستور بود،

 .است پنهان تونلها این از یکي محفظه در صندوقچه

 زیسته، مي معبد ویراني از پيش سال چهل که اسرایيل پادشاه یوشع، که است این سوم دیدگاه

 .است داده را صندوقچه کردن مخفي دستور

 را روزي انتظار یهودیان ولي نيست سليمان معبد ملزومات از ميثاق صندوقچه اینکه وجود با

 .شود پيدا صندوقچه این که کشند مي

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 موي سرخ گوساله

 در سليمان معبد سومين تساخ جهت الزم مقدمات سازي آماده حال در اسرایيل دولت که سالهاست

 که آنگونه اما. است شده مهيا یهودي خاخامهاي توسط معبد ساخت مقدمات تمام و است اورشليم

 مراسم باید معبد، ساخت عمليات شروع از قبل است، آمده نوزدهم قسمت 7»اعداد سفر« کتاب در

 .گردد بانيقر 9مویي سرخ ماده گوساله بایست مي آن انجام براي و شود انجام تطهير

 هيچگاه و باشد نقصي و عيب هيچ بدون و موي سرخ بایست مي گوساله این یهود، تعليمات براساس

 .باشد نزاده اي گوساله و باشد نشده بسته آن بر یوغي

 .باشد ساله 3 باید حتماً  قرباني هنگام در گوساله

 معبد، محوطه در خامهاخا اقامت محل اردوگاه از خارج مکاني در باید گوساله مراسم، روز در

 پاشيده اجتماع خيمه جلوي در و شده برداشته او خون از مقداري آن از پس. شود قرباني

 .شود مي

 زوفاي و سرو چوب همراه به تماماً خونش و فضوالت چرم، گوشت، پوست، همراه به گوساله سپس

 محل. دارند مي گاهن روشن گوساله شدن خاکستر تا رإ؛ آتش و شده انداخته آتش وسط به مصري

 پاک شخصي گوساله، سوزاندن از پس. دارد قرار زیتون کوه کنار در گوساله سوزاندن و قرباني

 .ببرد زیتون کوه باالي به و کرده آوري جمع را خاکسترها بایست مي

 تهيه آن از را تطهير آب و کرده مخلوط آب با را مانده جاي به خاکستر عظيم توده آن از پس

 .کنند مي

 یکسان خاک با( ميالد از بعد 71) روم امپراتور تيتوس توسط سليمان معبد که پيش سال 2111 از

 رفت آن در یهودیان غير چون و بوده دور به یهودیان کامل دسترس از معبد محل امروز به تا شد،

 بر ناب که معبد محوطه کل معبد ساخت عمليات شروع از قبل که است معتقد یهود اند، داشته آمد و

 .شود تطهير تطهير، آب با باید شود مي شامل را قدیم اورشليم کل روایات بعضي

 بناي مقدمات سازي آماده منظور به صهيونيستها و یهودیان گذشته سال پنجاه طي در دليل همين به

 این آن و پابرجاست، دیگري مشکل هنوز اما. هستند موي سرخ گوساله پرورش پي در سليمان معبد

 تحت کامل طور به دارد قرار زیتون کوه نزدیکي در که گوساله سوزاندن و قرباني محل هک است

 .است فلسطين خودگردان تشکيالت کنترل

 از منطقه این تخليه منظور به را اي گسترده تالش اخير ماه چند طي اسرایيل دولت دليل همين به
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 .است کرده شروع یهودي غير ساکنان

 مراسم اجراي از قبل اند بوده ساکن یهودیان غير منطقه این در اینکه ليلد به یهود عقاید براساس

 !شود تطهير بایست مي قرباني

 مانع گوساله بدن بر سفيد یا سياه موي تار دو یا یک وجود حتي که دارند عقيده متعصب خاخامهاي

 گوساله این که معتقدند آنان از دیگر اي عده طرفي از. شود مي مراسم اجراي براي آن ازانتخاب

 .باشد آمده دنيا به اسرایيل در باید حتما

 اصالح به اقدام ژنتيک دانش از استفاده با جهان، مختلف نقاط در یهودیان اخير دهه چند طي در

 سوئد، از رابطه این در متعددي گزارشهاي و اند کرده موي سرخ گوساله توليد براي گاو نژادي

 .است شده منتشر رایيلاس و پي سي سي مي تگزاس، سوئيس،

 اند نشده باشد سرخ آن موهاي تمام که اي گوساله توليد به موفق هيچکدام تالش سالها طي در اما

 .شدند گوساله این توليد به موفق آمریکا، پي سي سي مي در ،1887 سال در اینکه تا

 معبد ساخت هپروژ اجراي مسئوليت که اورشليم در واقع 8معبد مؤسسه به پيش، اندي و سال دو

 آمده دنيا به اسرایيل در نظر مورد گوساله باالخره که شد داده اطالع دارد، برعهده را سليمان

 .است

 طرف از 12ریچمن چيم خاخام و 11اور مک مناخيم خاخام 112112 آوریل پنجم جمعه، روز

 گوساله اتمشخص معاینات، انجام از پس و کرده سفر گوساله پرورش محل مزرعه به معبد، مؤسسه

 .کردند تأیيد را

 بر. رسد مي سالگي 3 سن به دیگر ماه چند و شود مي نگهداري اي ویژه تدابير با گوساله این اکنون

 سليمان، معبد دوباره ساخت آن پي در و موي سرخ گوساله این آمدن دنيا به یهود، عقيده پایه

 ظهور معبد شدن ساخته پي رد مسيحا عقيده، این براساس. است مسيحا عصر نزدیکي از حاکي

 به جهان نقاط اقصي از یهودیان دهد، مي قرار اورشليم در را خود حکومت هاي پایه و کند مي

 .آورند مي پدید را یهود جهاني حکومت و آمده اسرایيل

 امریکا، ،در14شناسي هزاره مطالعات مرکز مدیر و بوستن دانشگاه تاریخ استاد ،13لندز ریچارد

 :گوید مي

 ما. کشيدند مي را آن انتظار مردم که است چيزي همان درست گوساله، این دنياآمدن هب«

 یهودي، ارتدوکس متعصب خاخامهاي اگر. بياندازیم راه به را آخرالزمان جنگ توانيم مي
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 از اي نشانه و گرفته نيک فال به را آن اسرایيل یهودیان تمام کنند، تأیيد را گوساله این مشخصات

 .شمارند مي جدید عصر آغاز

 جنگ به است بهتر پس شوند مي جهاد آماده مسلمين شود، قرباني گوساله این اگر حال هر به

 .بياندیشيم

 که است چيزي همان این. است مسجداالقصي انفجار ماشه گوساله، این شدن پيدا حتم طور به

 را آنان ذهن راباع با درگيري موضوع که هرچند. حساسند آن به اسرایيل اطالعاتي نيروهاي

 .است ساخته مشغول

 دارد وجود امکان این و رسانند انجام به را مأموریت این توانند مي صهيونيست رادیکال گروههاي

 ».بشتابند آنان کمک به اسرایيل ارتش در یهودي تندروهاي برخي که

 

 

 حال در االقصيمسجد زیرین طبقه در سليمان معبد بقایاي اکتشاف پروژه که است قرن نيم از بيش

 اولين در تا کرده، سست کامل طور به را پي مسجد، زیر در شده کنده متعدد تونلهاي و است انجام

 مسجد نابودي صورت در. ریزد فرو مسجداالقصي دهد مي رخ اورشليم در که خفيفي زلزله

 اسرایيل دولت کلي سياست. شود مي سپرده فراموشي به منطقه این در اسالم تاریخ تمامي االقصي

 این اما کشيد، آتش به را مسجداالقصي یهودي، فردي ،1869 سال در. است منوال همين بر نيز

 .کردند اعالم مختومه وي، دیوانگي بهانه رابه ماجرا

 2 تا شد داده دستور قدس در غربي دیوار نشاني آتش ایستگاه به ،1891 سال ژوئيه 29 در همچنين

 دیوار خاخام ،15گتز مایر یهودا. کنند اعزام قدس غربي یوارد به را نشاني آتش ماشين واحد

 که شد متوجه وقتي بود داده را نشاني آتش ماشين واحد دو این اعزام دستور که غربي،

 سخره مسجد پي زیر در حفاري طرح هنگام زود افشاي از جلوگيري براي هستند، عرب نشانها آتش

 صادر را نشاني آتش ماشين واحد دو بازگشت دستور راًفو معبد، بقایاي و اشياء یافتن منظور به

 .کند مي

 درون به را آب مکعب متر صدها مسجد، ریختن فرو و پي تضعيف منظور به داشتند تصميم آنان

 .کنند پمپ شده، ساخته عظيم تونل

 مسجد زیر در که بود یافته مأموریت محرمانه طور به 16اسرایيل مذهبي امور وزارت طرف از گتز
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 .بپردازد تونل حفر به

 فرو ناگهان تونل از قسمتي اما کند، جلوگيري توطئه این افشاي از توانست، هفته چند براي گتز،

 آنان نقشه از مسلمانان بودند، تونل از خروج حال در آلود گل خاخامهاي که هنگامي و ریخت

 .کردند تجمع تونل دهانه جلوي در مسلمانان از نفر دهها و شدند باخبر

 یوسف اسرائيل، وقت وزیر نخست بگين مناخيم و شد منتشر ها رسانه در اي گسترده طور به خبر این

 .کردند صادر را تونل ورودي شدن بسته دستور پليس، رئيس برگ

 عقيده و نامند مي سليمان معبد پاسداران را خود که یهودي، تندروي گروههاي نيز حاضر حال در

 اقدام مسجد این ویراني براي بارها شده، ساخته سليمان معبد هاي هویران بر مسجداالقصي دارند

 .اند کرده

 ویراني دارند عقيده است، گرفته شکل آمریکا در که صهيونيست مسيحيان جریان دیگر سوي از

 و است( ع)مسيح حضرت ظهور شرط مسجد، این جاي به سليمان سوم معبد ساخت و مسجداالقصي

 .کرد نخواهد ظهور هرگز مسيح ان،سليم سوم معبد ساخت بدون

 معبد هاي خرابه که دارند اعتقاد آن به وابسته صهيونيستي تندرو گروههاي ویژه به جریان این

 جز راهي معبد این دوباره ساخت براي و است مسجداالقصي زیر در سليمان معبد دوم و نخست

 .ندارد وجود مسجداالقصي ویراني

 افراطي سازمانهاي اختيار در را هنگفتي مبالغ جریان، این انپيرو اعتقاد، همين به توجه با

 اهداف از قدس کردن یهودي و مسجداالقصي تخریب که» کوهانيم عطيرات« مانند صهيونيستي

 .دهند مي قرار است، آنان شده اعالم

 کاردینال واتيکان، وزیر نخست از ،17کاتزاو سودا موشه اسرایيل، جمهور رئيس نيز، گذشته ماه

 فهرست شود، مي آغاز زودي به معبد ساخت عمليات اینکه به توجه با خواست ،19سودانو آنجلو

 اسرایيل جمهور رئيس الوقوع قریب دیدار طي را است، واتيکان اختيار در که را معبد هاي گنجينه

 .کنند ارائه واتيکان، از

 .کنند همکاري اسرایيل با حساس مورد این در که است خواسته واتيکان از اسرایيل جمهور رئيس

 به حاضر حال در که شود مي مربوط معبد خالص طالي شمعدان به درخواست این اصلي اهميت

 در اشياء این اکنون و شد غارت ميالد از بعد 71 سال در دومنها توسط معبد، اشياء دیگر همراه

 .دارد قرار واتيکان اختيار
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 این ميمنت به تيتوس روم، پادشاه اسرایيل، اهيپادش سقوط و سليمان دوم معبد ویراني از پس

 آن روي بر سليمان معبد اشياء دیگر و طال شمعدان تصویر که ساخت روم در نصرتي طاق پيروزي،

 .است شده حک

 .است پاپ اختيار در اکنون هم اشياء این موساد، اطالعاتي منابع گزارش براساس

 آنان به را اشياء این که بودند خواسته انواتيک از همواره یهودیان گذشته ساليان طي در

 .است نکرده موافقت آن با کنون تا پاپ امّا بازگردانند،

 اشياء بازگرداندن بر مبني دیپلماتيک درخواستي اسرایيل دولت که است باري اولين اکنون ولي

 .است کرده تسليم واتيکان به را معبد

 ساخت بر تأثيري اشياء این بازگرداندن در پاپ لفتمخا که اند کرده اعالم اسرایيلي منابع همچنين

 یهود جهاني حکومت و شد خواهد ساخته مسجداالقصي تخریب پي در زودي به معبد و ندارد معبد

 .شد خواهد محقق زودي به

 

 

 : نوشتها پي

-Maimonides (1135 مایمونيدس به مشهور Moses Ben Maimon مایمون بن موسي.  1

» سرگشتگي راهنماي« کتاب است زیسته مي دراسپانيا که یهودي تئولوژیست و فيلسوف.( م 1204

 از. پردازد مي ارسطو عقاید و آراء مبناي بر یهود دین اصول تفسير و توضيح به که اوست، آثار از

 در یهود تکاليف عنوان به یهود، متزوات 613 مفهوم توسعه و بست وي، توجه قابل کارهاي جمله

 Official Judaism Glossary: منبع. است حاضر، عصر

2  .Mitzvot 

3  .Middot 

4  .Talmud 

5  .Messiah 

6  .Ark of covenant 

 بيابان، در سرگرداني دوره در یهود قوم ماجراي به که است عتيق عهد از بخشي» اعداد سفر«.  7

 زنند، مي باز سر گجن از و هراسند مي موعود سرزمين ساکنان از آنکه از پس یهود قوم. پردازد مي
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. کند مي ارائه اسرایيل بني اسباط جمعيت از دقيقي آمار کتاب این. شوند مي آواره و سرگردان

 .است آمده متعددي فقهي دستورات و احکام کتاب این در همچنين
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  صليبي جنگ:عنوان

  

 

 

 

 .ق 482 رمضان

 

 وسيع بارگاه وارد فریادزنان عزاداري، نشانه به تراشيده سر با و عمامه بدون هروي، ابوسعد قاضي

 تأیيد را او هايگفته هياهو با و آیندمي او دنبال به جوان و پير همراهان از انبوهي. شودمي خليفه
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 تني. دارندمي عرضه را تراشيده سرهاي و آشفته ریشهاي آلود?خشم منظره او همانند و کنندمي

 کنار را آنان تحقيرآميز حرکتي با او اما سازند، آرام را قاضي کنندمي سعي بارگاه اهل از چند

بي را حضار منبر، فراز از پرشور واعظي فصاحت با و رودمي االرت وسط به مصمم و قاطع و زندمي

 :دهدمي قرار خطاب مورد مقامشان و شأن به توجه

 

 و سبکسرانه زندگي در باغ گلهاي مانند بار،?سعادت امنيتي سایه در که داریدروامي چگونه

 امعاء و شترها سرگين نميا در جز شما شامي برادران و باشيد غافل دنيا از و بزنيد چرت زودگذر،

 دوشيزگان چه! نشد ریخته که خونهایي چه باشند؟ نداشته زیستن براي جایي کرکسها احشاي و

 این از غيور اعراب آیا! بپوشانند دست با را هایشانچهره شرم فرط از اندنشده مجبور که زیبایي

 هند؟دمي هاآبرویيبي این به تن دلير ایرانيان آیا خشنودند؟ اهانتها

 

 :نویسندمي عرب نگاران?وقایع

 

 .زدمي چنگ دلها بر و ساختمي جاري دیدگان از اشک خطابه این

 

مي فریاد و نيست آنان گریه هق هق خواهانهروي اما. خوردندمي تکان گریه شدت از حضار همه

 :زند

 

 .بریزد اشک او و برخيزد جنگ آتش شمشيرها از که است این مرد سالح بدترین

 

 از پس را المقدس?بيت فرنگيان ،1188 ژوئيه 15 با مصادف. ق 482 سال شعبان 22 جمعه، وزر

 حصارهاي ميان در شود،مي متوقف کشتار که بعد روز دو. کردند تسخير روزه چهل ايمحاصره

 آستانه در خون از لبریز گودالهایي در مسلمان هزار هزاران. بود نمانده نيز مسلمان یک حتي شهر

 صوفيان و دین علماي جماعت، ائمه از انبوهي آنان ميان در. افتادند مساجد اطراف یا لمناز

 و اسالم ساله هزار دشمني شروع نقطه که المقدس?بيت تاراج و کشتار. شوندمي دیده نيز مجاور

 زمين مشرق تا کشيد درازا به قرن نيم. نکرد ایجاد ناگهاني جهشي گونه?هيچ است، غرب جهان
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( هروي) دمشق القضاتقاضي سوي از که جهادي نداي و شود بسيج مسيحي جهان برابر در مسلمان

 .بود مقاومت زمينه در رسمي اقدام نخستين شد، داده سر خليفه بارگاه در

 

 و» شيرکوه« چون مرداني رشادت با مسلمين سرزمينهاي صليبي، جنگ سال 211 واسپس چه اگر

 جنایات و سالها این نتایج و خاطره اما، شد گرفته بازپس يحيمس فرنگيان از» ایوبي الدین?صالح«

 .نشد محو اسالمي سرزمينهاي از هيچگاه صليبيون

 

 روستا به روستا و شهر به شهر. است ساخته کارزار وارد را مسلح دندان تا صليبيون غرب، بار دیگر

نمي کرد و عرب و فارس و ترک. نيست رویگردان جنایتي هيچ از گذشته چونان. آیدمي پيش

 مسلماني، رسم و اسالم نام. شوند کشته بایستمي که هستند مسلماناني جملگي او منظر از. شناسد

نمي را آنان کامل اضمحالل جز که ساخته یکپارچه را صهيونيستي یهودیت و مسيحي غرب چنان

 کربال و نجف ايهدروازه بر فرنگي نظامهاي سواره شود پنداشته اگر است لوحي ساده چه. طلبد

 .شد خواهند متوقف

 

به و مسلمين عام?قتل شریف، مشاهد و مساجد همه لگدکوبي اسالمي، سرزمينهاي کامل انهدام

 .است جدید هزاره از دهه اولين در صهيونيست مسيحيان قطعي استراتژي شيعيان، ویژه

 

 شده بسته فرو هاانهرس در مندرج و مستند اطالعات و اخبار همه?آن بر چشمها که است چگونه

 .است

 

 شود؟مي انگاشته نادیده غرب خصومت و بدعهدي و جفا آنهمه تجربه که است چگونه

 

 و مقصود به را صليبي دشمن که مرزها و حصارها و دیوارها پي در پي تخریب که است چگونه

 شود؟مي گرفته هيچبه سازدمي نزدیک مقصدش

 

 حادثه و خطر آنهمه براي تمهيدي هيچ تهدیدي، هيچ ي،فریاد هيچ صدایي، هيچ که است چگونه
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 جمع ميان از اسالمي، سرزمينهاي ميان از انداخته مخاطره به را مسلمين و اسالم کيان که

 خيزد؟برنمي اندیشمندان و نویسندگان

 

 برده بين از را مسلمين غيرتهاي و تعصبها حساسيتها، تمامي گذشته قرن دو طي روشنفکري بالي

 در غرب تعرض از را ما» سکوت« سياست که کندمي تضمين کسي چه را فرض این صحت. است

 .کشدمي ما سراي و صحن ميان به را دوم صليبي خونبار جنگ تنها استراتژي این دارد؟مي امان

 

 بلنداي به بلند، فریادي سردادن براي را جهان مسلمان مردم نهفته قواي و توان همه امروز اگر

سرمایه و المللي?بين اعتبارهاي مالي، توان همه از امروز اگر نکنيم، بسيج زمين پهناي و آسمان

 شده ميدان وارد» صليب و مسيح« نام به که کن?بنيان سيل این توقف و تهدید براي خدادادي هاي

 مسيحيت تمام و تام سلطه سال هزار از بيش تحمل یعني فردا. است دیر فردا نگيریم بکار

 .اسالمي شرق مقدرات و مقدورات و منابع و مشاهد و مساجد همه بر صهيونيستي

 

 ستونهاي پاشيدن هم از منزله به مسجدالحرام تهدید و کوفه مسجد تخریب المقدس،?بيت تخریب

 .است خاک پهنه بر مسلمين و اسالم کيان نگهدارنده و عمده

 

 فریاد مسلمين هرگاه که نستآ از حاکي اشغالي فلسطين در یهود حضور سال 51 از بيش تجربه

 تداوم. اندکاسته تهدیدها حجم از و رفته فرو دفاعي الک در آنان اندداده سر تهدید و اعتراض

 گسترده حضور یا و لفظي جانبه همه حمایت از ورزیدن دریغ حد سر تا انفعال و سکومت این

 المقدس?بيت گستره حنص از را» قبةالصخره و مسجداالقصي« هميشه براي و زوديبه خياباني

 .کرد خواهد محو

 

 :است شده افکن?طنين دیگربار قرنها واسپس ایوبي الدین?صالح فریاد این گویي

 

 هيچ مسلمانان ما که حالي در جنگند،مي دینشان راه در سماجتي چه با ببينيد! ببينيد را فرنگيان

 والسالم. مدهينمي نشان خود از مقدس جهاد این پيشبرد براي حرارتي و شور
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  مذهبى و مهدوى اخبار اهم:عنوان

  

 همت به تيرماه 13 شنبه روز مهدویت، گفتمان مقدماتي نشستهاي سلسله از نشست سومين و بيست. 

 .شد برگزار قم علميه حوزه تبليغاتي دفتر اتاجتماع سالن در نور انتظار فرهنگي مؤسسه

 حيات مبدأ مهدوي والیت« پيرامون ميرباقري والمسلمين االسالم?حجت علمي، نشست این در

 .کردند سخنراني( ع)حجت حضرت حکومت در عدالت ماهيت و» طيبه

 

 حضور با تيرماه 26 جمعه روز در» انتظار« همایش کرج، ،(ع)صادق امام علميه مدرسه همت به. 2

 و رمضاني دکتر االسالم?حجت مدرسي، اللَّه?،آیت بوشهري حسيني والمسلمين االسالم?حجت

 .شد برگزار مدرسه این در فضال و طالب اساتيد، از جمعي

 

 عزاداران جمع در تبریزي جواد لنکراني، فاضل خراساني، وحيد عظام آیات حضرات حضور. 3

 و ارتباط همين در. بخشيد مراسم این به اي?ویژه جلوه معليهماالسال زهرا، فاطمه حضرت شهادت

 مردم پيامي، صدور با همداني نوري و لنکراني فاضل عظام آیات حضرات دوم، فاطميه آستانه در

 فاطمه، حضرت عزاداري مجالس تر?شکوه با چه هر برگزاري به را کشورمان والیتمدار

 .نمودند توصيه عليها?اللَّه?سالم

 

 فرهنگي سازمان همت با و اي?شيشه پاتوق فرهنگي فکري، نشستهاي سلسله از لسهج پنجمين. 4

 .شد برگزار» آخرالزمان و غرب« رویکرد موضوع با و اصفهان شهرداري تفریحي

 نشریه سردبير و مسؤول مدیر سروستاني،?شفيعي اسماعيل مردادماه 14 چهارشنبه روز نشست در

 مسيحيت جریان از بازپرسي همچنين و ظهور و آخرالزمان موضوع به غرب رویکرد پيرامون موعود

 .کردند سخنراني صهيونيستي
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 اخبار خالصه

 

 

 اشپيگل مجله: آلمان

 این در اسالمگرایان پاي به الکترونيکي پابند آژیر نوعي بستن خواستار آلمان وزراي از بعضي

 .است هشد مطرح امنيتي بازداشت برابر در جایگزیني طرح این. شدند کشور

 

 بلژیک اخبار اینترنتي سایت: بلژیک

 .گرفت خواهند قرار امنيتي سازمان دوربينهاي زیرنظر زودي به بلژیک مساجد

 

 پست?الم جروز صهيونيستي روزنامه: اشغالي فلسطين

 .است ایراني برجسته شخصيتهاي ترور پي در قدس اشغالگر رژیم

 

 :اشغالي فلسطين

 را اي?پيشگيرانه حمله تا خواست شارون کابينه از» کنست« تيصهيونيس رژیم نمایندگان مجلس

 .دهد ترتيب ایران اي?هسته تأسيسات عليه

 

 بوش انتخاباتي رقيب کري، جان: آمریکا

 .است من برنامه اولویتهاي از ایران اي?هسته سياستهاي با مقابله

 

 شيراک ژاک: فرانسه

 دیگر و حجاب ممنوعيت با کس هر بر،سپتام ماه در مدارس بازگشایي از پس جمهور؛?رئيس

 .گيرد?مي قرار قانوني پيگرد تحت کند، مخالفت مذهبي نمادهاي
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 :آلمان

 رئيس. کرد کار به شروع کشور این مسيحي رهبران حمایت با آلمان اسالمي علوم دانشکده اولين

 آلمان يانمسيح دمکراتيک جامعه فدرال مذهبي اعضاي از اسالم به تشرف از قبل دانشکده این

 .بود

 

 :ایران

 به راجع اثر صد و یکهزار از بيش 1374 سال تا هجري اول قرن از:اسالمي ارشاد و فرهنگ وزیر

 .است?شده شناسایي عليها?اللَّه?سالم زهرا، فاطمه حضرت

 

 :ایران

 شرکت از یکي گفته به. اند?شده مشغول مسيحيت تبليغ به کرج مناطق از یکي در گروهي اخيراً

 پسران و دختران با ابتدایي آشنایي طریق از گروه این آنها، آموزشي جلسات این در گانکنند

 به رسماً تا برند?مي کليسا به آموزشي هاي?دوره گذراندن از پس و وارد جلسات این به را آنها

 .کنند پيدا گرایش مسيحيت دین

 افراطي هاي?صهيونيست انتحاري حمله خطر در قدس،

 

 هاي?گروه هوایي حمله نگران اسرایيلي، مقامات که داد گزارش» هاآرتص« ياسرایيل روزنامه

 .هستند قبةالصخرة و مسجداالقصي به صهيونيست افراطي

 حمله احتمال از ،(بيت شين) اسرایيل داخلي امنيت سازمان و اسرایيل پليس از نقل به روزنامه این

 حامل سرنشين بدون هواپيماهاي از فادهاست با قبةالصخرة و مسجداالقصي به صهيونيست افراطيون

 این: نوشت و داد خبر ميکند، هدایت را آنها انتحاري خلبانان که هواپيماهایي یا منفجره مواد

 .کنند منفجر مسجداالقصي در نمازگزاران سر بر را هواپيماها دارند، قصد ها?گروه

 دو این عليه» جدي تهدیدي« وجود به نسبت صهيونيستي، رژیم داخلي امنيت وزیر این، از پيش

 سوي از غزه نوار از نشيني?عقب براي شارون طرح با مقابله براي مسلمانان مقدس مکان

 .بود داده هشدار افراطي، هاي?گروه

 تهدیدات اینکه به اشاره ضمن اسرایيل، تلویزیون دوم شبکه با مصاحبه در صهيونيستي مقام این
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: گفت نبوده، شدت این به گاه?هيچ نمازگزاران به حمله و مسلمانان مقدس هاي?مکان عليه

 پي در غزه، نوار از خروج براي شارون طرح موفقيت از جلوگيري براي صهيونيست افراطيون

 به صهيونيست نشينان?شهرک ميشود، گفته. هستند طرح این به واکنش در حمالت سري?یک انجام

 . مخالفند شارون طرح این با شدت

 

 

 األقصي مسجد تخریب از جلوگيري براي مسلمانان از ألقصيا مؤسسه استمداد

 مؤسسه األقصي، مسجد کردن منفجر بر مبني اسرائيل، امنيت وزیر شنبه روز تهدیدات دنبال به

 نهادهاي و مؤسسات و علما تمامي و اسالمي و عربي امت: کرد تأکيد اي?بيانيه صدور األقصي،با

 .بشتابند األقصي مسجد یاري به آنها،

 این پيوسته صهيونيستي، غاصب نيروهاي: داد هشدار کرد، صادر امروز که اي?بيانيه در مؤسسه این

 توسط هایي?باران?بمب امکان لحظه هر و ميکنند تهدید را آن نمازگزاران و مقدس مکان

 وجود آن در مذهبي هاي?شخصيت و نمازگزاران ترور یا و اسرائيل رژیم بالگردهاي و هواپيماها

 و مسلمانان مقدس هاي?مکان که نيست اول بار این: است آمده مؤسسه این بيانيه در. دارد

 نيروهاي تمام لذا ميگردد، تجاوز و گذاري?بمب به تهدید األقصي، مسجد مخصوصاً فلسطينيان

 در و کنند توجه صهيونيستي رژیم مسئوالن خصمانه اظهارات این به اسالمي و عربي فلسطيني،

 .کنند مياقدا آن برابر

 براي باشد اي?زمينه اسرائيل امنيت وزیر اخير اظهارات اینکه از را اشغالگر رژیم مؤسسه، این

 .کرد محکوم سخت را تهدیدها و سخنان گونه این و داشت برحذر بشدت األقصي، مسجد به تجاوز

 خواست ميمرد نيروهاي و األقصي مسجد نگهبانان و پاسداران تمامي از األقصي مؤسسه ادامه، در

 نظر زیر را خطرناکي و مشکوک حرکت هرگونه و کنند بيشتري حفاظت مقدس مکان این از تا

 .بماند سالم و محفوظ ابد، تا مقدس مسجد این الهي اذن به تا بگيرند

 

 

 االقصي مسجد تخریب با رابطه در اللَّه?حزب هشدار

 به یهودي افراطيون اگر که داد شداره اسرائيل به لبنان اللَّه?حزب کل دبير نصراللَّه حسن سيد
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 .بود خواهد آنان انتظار در ناگواري بسيار نتایج کنند، وارد آسيبي مسجداالقصي

: افزود گفت،?مي سخن تهدیدهایي چنين افزایش پي در که وي لبنان، المنار شبکه گزارش به

 که دهند?مي نشان اخير اطالعات متأسفانه اما. است مسلمانان مقدس مکان سومين مسجداالقصي

 .است یافته افزایش آن ضد بر تهدید

 معناي به مسجداالقصي تخریب که بدانند باید اسرائيليها: گفت المنار شبکه به نصراللَّه حسن سيد

 .است صهيونيست موجودیت تخریب

 صورت این غير در زیرا. شود گرفته جدي باید هشدار این که گفت لبنان اللَّه?حزب رهبر

 .داشت خواهند بدي بسيار سرنوشت اصهيونيسته

 انجام کاري ما. برآیيم آن عواقب رفع صدد در بعد و دهد روي اتفاق یک تا مانيم?نمي منتظر ما

 .دهد انجام عملي چنين باشد نداشته جرأت کس?هيچ تا دهيم?مي

 مهر خبرگزاري

 

 

 اسرائيليها توسط ترکيه شرق جنوب زمينهاي خرید

 که ساخت فاش ترکيه، در شده منتشر سري گزارش یک اسالمي؛ جمهوري خبرگزاري تهران،

 .دارد قرار ترک یهودیان سوي از ترکيه شرق?جنوب زمينهاي خرید پرده پشت در اسرائيل

 روزنامه یک در که گزارش این عربستان، چاپ الجزیره روزنامه اینترنتي پایگاه گزارش به

 در که وقایعي ساخت فاش است، رسيده چاپ به ترکيه در استراتژیک و سياسي امور در متخصص

 .کند?مي مواجه خطر با را همسایگانش و کشور این آینده افتد،?مي اتفاق ترکيه

 115 بر بالغ آن مساحت که زمينها این خرید به اقدام ترک یهودیان از تن 61 گزارش، بنابراین

 .اند?کرده است، ترکيه شرق جنوب سدهاي بزرگ پروژه منطقه به متعلق و شود?مي هکتار هزار

 فاش نامش که ترکيه نظامي غير سازمان یک سوي از گزارش این است مدعي الجزیره روزنامه

 خرید به اقدام ترک یهودیان از یک هر کند،?مي تأکيد مذکور گزارش. است یافته انتشار نشده،

 .اند?کرده هکتار 2111 تا 1211 مساحت به زمينهایي

 صاحبان اما است، ترک یهودیان اسم به زمينها این اینکه وجود با نترنتي،ای پایگاه این نوشته به

 را زمينها این خرید براي مالي توانایي ترک یهودیان زیرا. هستند اسرائيليها زمينها این حقيقي
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 .ندارند

 خرید مالي تأمين که است آن از حاکي آمده، دست به اطالعات برخي: نوشت مذکور روزنامه

 گرفته صورت اسرائيلي بازرگانان برخي سوي از ترکيه، شرق جنوب در زیاد مساحت به زمينهایي

 .است

 این خریدن که کردند تأکيد ترکيه شرق جنوب مناطق در ترک اتباع افزاید،?مي گزارش این

 .شود?مي انجام علني صورت به اسرائيليها سوي از زمينها

 پيشنهاد زمينهایشان اصلي قيمت از بيش قيمتهایي زمينها، حقيقي صاحبان به اسرائيليها: گفتند آنان

 .اندازند?مي طمع به را آنها کار این با و دهند?مي

 

 

 .است وي افراطي سياستهاي مشاور ولفوویتز عرب معشوقه: تلگراف ساندي

 خبر عرب زن یک به آمریکا دفاع وزیر معاون مندي?عالقه از تلگراف ساندي انگليسي روزنامه

 .داد

 - عربي متحده امارات چاپ - البيان روزنامه( ایسنا) ایران دانشجویان خبرگزاري گزارش به

 یکي و آمریکا دولت در اسرائيل طرفداران از و آمریکا دفاع وزیر معاون ولفوویتز، پل: کرد اعالم

 .است شده مند?عالقه» عليرضا شاهه« نام به عرب زن یک به عراق، جنگ عامالن از

 .کند?مي مشورت وي با اش?افراطي سياستهاي از بسياري مورد در ولفوویتز: افزود روزنامه این

 که است تونس متولد و ميانسال مطلقه زن یک عليرضا، شاهه: داشت اظهار چنين?هم روزنامه این

 به وابسته آنتوني?سن دانشگاه از المل?بين روابط رشته التحصيل?فارغ و شده بزرگ عربستان در

 .ستا آکسفورد دانشگاه

 بانک در و است عرب جهان در دموکراسي برقراري و زنان حقوق طرفداران از چنين?هم وي

 .است کار به مشغول جهاني

 ایران دانشجویان خبرگزاري

 

 

 .کنند?مي مالي کمک صهيونيستي رژیم مدارس در امنيت ایجاد جهت آمریکا یهودیان
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 از حفاظت براي دالر ميليون 4/7 به نزدیک تا کردند توافق آمریکا در یهودیان مختلف جوامع

 .کنند ارائه کشور این به مالي کمک اسرائيل در مدارس امنيت

 امنيتي گارد از نفر 551 به مبلغ این یهود آژانس خبرگزاري از نقل به» مهر« خبرگزاري گزارش به

 .کنند محافظت اسرائيل در کودکستان هزار 51 از تا شد خواهد پرداخت

 حامي سازمان که یهود متحد جوامع نام به سازماني است کرده اعالم خبري منبع این

 آنها از اسرائيل رژیم دولت که پيش سال 2 از آمریکاست، شمال در یهودي فدراسيونهاي

 .اند?کرده کمک اسرائيل به زمينه این در دالر ميليون 16/5 کرد کمک درخواست

 شهادت به فلسطيني کودک 545 تعداد 2114 آوریل 13 تاریخ تا که است حالي در کمکها این

 فلسطيني کودکان یونيسف اعالم طبق و داشتند سن سال 14 زیر عمدتاً و 19 زیر همگي که رسيدند

 .هستند جغرافيایي واحد آن در قشر پذیرترین?آسيب

 .است اسرائيل براي کمکها آوري?جمع مسئول اسرائيل یهود آژانس که است گفتني

 مهر خبرگزاري

 

 

 .شد آزاد اسرایيل، به عراقيها سفر

 هاي?مقام ،1821 سال در کشور این استقالل زمان از عراق دولت تاریخ در بار نخستين براي

 هاي?پاسپورت متن از را» اسرایيل جز به جهان کشورهاي تمامي به سفر مجوز« عبارت عراقي

 .کردند حذف عراقي جدید

 خبر این اعالم با عراق، گذرنامه اداره مدیرکل محنه،ال عطيه هادي سرلشکر ،»اعتماد« نوشته به

 اساس بر که است کرده اقدام جدیدي هاي?پاسپورت صدور به اخيرا وي، امر تحت اداره که گفت

 اسرایيل، حتي ميخواهند، که دنيا کجاي هر به ميشود داده اجازه عراقي شهروندان همه به آن،

 .کنند سفر

 صدور از وي. دارد اعتبار آن صدور تاریخ از سال یک مدت هب ها?پاسپورت این وي، گفته به

 .بود خواهد دشوار بسيار آن جعل که داد خبر آینده روزهاي در جدیدي هاي?پاسپورت

 ميدهد را حق این عراقي شهروندان به جدید هاي?آموزش: افزود عراق گذرنامه اداره مدیرکل

 آنجا به سفر سابق، رژیم دوره در این زا پيش که اسرایيل حتي جهان کشورهاي تمامي به که
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 .کنند سفر بود، ممنوع

 جایي به سفر از را او که است عراقي شهروندان آگاهي و بيداري این« که کرد خاطرنشان وي

 .»روادید قانون نه کرد خواهد ممنوع

 روزنامه با وگو?گفت در عراق، مهاجرت وزیر ایشوورده، پاسکال خانم که است حالي در این

 به عراقي روادید صدور سرگرم عراق، موقت دولت که کرد اعالم» آحارنوت یدیعوت« سرایيليا

 امکان از حتي وي. بودند کرده مهاجرت اسرایيل به عراق از 1849 سال از که است یهودیاني

 .داد خبر شان اموال مصادره دليل به آنان به غرامت پرداخت

 

 

 .شد مشخص ایران اي?هسته تأسيسات به اسرایيل حمله زمان

 تأسيسات به حمله براي را خود صهيونيستي رژیم ساختند، فاش عرب بلندپایه دپلماتيک منابع

 . ميکند آماده آینده سپتامبر ماه در ایران اي?هسته

 در اسرایيلي، خلبان دو: گفتند» البيان« اماراتي روزنامه به منابع این مهر، خبرگزاري گزارش به

 ایران، اي?هسته تأسيسات به حمله براي» آي 15 اف« هاي?افکن?بمب از هاستفاد چگونگي مورد

 .اند?دیده آموزش

 اي?هسته تأسيسات به حمله مقدمات ساختن فراهم چارچوب در ها?آموزش این: گفتند منابع این

 .است گرفته صورت بوشهر اي?هسته نيروگاه جمله از ایران

 آميز?صلح هاي?فعاليت عليه آمریکا و يونيستيصه رژیم آفریني?جنجال و تبليغات راستاي در

 سپتامبر ماه را حمله این براي بينيشده?پيش زمان عرب، بلندپایه دیپلماتيک منابع ایران، اي?هسته

 .کردند اعالم( ماه شهریور) آینده

 کاملي هماهنگيهاي نظامي، عمليات این انجام براي آمریکا عرب، ارشد دیپلماتيک منابع گفته بر بنا

 به را ایران اي?هسته پرونده نتواند که صورتي در تا است آورده عمل به صهيونيستي رژیم با را

 .شود عملي تهدیدات دهد،این ارجاع ملل سازمان سازمان امنيت شوراي

 اروپایي اتحادیه که صورتي در اسرایيل، رژیم و آمریکا ميان آمده عمل به هماهنگيهاي اساس بر

 نظامي عمليات این اجراي از مانع آنها دهد، ارجاع ملل سازمان امنيت ورايش به را ایران پرونده

 .شد خواهند
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 اي?هسته تأسيسات بمباران براي اسرایيل نظامي طرح عرب، بلندپایه دیپلماتيک منابع گفته به

 آینده، پایيز در یعني دهد، قرار تهران اختيار در را اي?هسته سوخت روسيه اینکه از پيش ایران

 .شد خواهد ااجر

 از را ایران اي?هسته تأسيسات به حمله طرح این دارد قصد اسرایيل: ساختند فاش نيز منابع این

 .دهد انجام ترکيه هوایي حریم طریق

 را طرحي آمریکا هماهنگي با صهيونيستي رژیم شده، یاد طرح بر عالوه منابع، این اعالم بر بنا

 گرفته نظر در ایران داخل در ناامني فضاي ایجاد هدف با کشورمان سياسي نخبگان ترور براي

 .است

 

 

 !ميباشد متحده ایاالت وظایف جزو اسرایيل، این از دفاع

 از دفاع ضمن ،»فيگارو« فرانسوي روزنامه با اختصاصي مصاحبه در آمریکا جمهوري?ریيس

 ميانهخاور مسائل با رابطه در خویش نظرهاي?نطقه بيان به عراق، بحران در خود عملکرد

 .پرداخت

 به متعهد ميرسند، جمهوري?ریاست به آمریکا در که کساني همه آیا که پرسش این به پاسخ در وي

 و قدیمي دوستي اسرایيل، چراکه باشد، چنين ميکنم فکر بله،: گفت هستند، اسرایيل از دفاع

 متحده تایاال وظایف جزو کشور، این از دفاع که باورم این بر من و است دمکراتيک کشوري

 .ميباشد

 ناامني و فلسطينيها با اسرایيل درگيري درباره او هاي?سياست چرا که پرسش این به پاسخ در بوش

 دیگر کشورهاي: گفت نيامد، در آب از بود، کرده بيني?پيش که چيزي آن مثل عمل، در عراق، در

 که است این امروز، عراق در ناامني اصلي منشأ من نظر به اما هستند، مشکالتي چنين درگير هم

 خوبي به من اما است، سخت بسيار شده، آغاز که جنگي. است آزادي به رسيدن راه در کشور این

 مبارزه?این در ميکنيم دعوت دیگران از ما. بکند چه جنگ در پيروزي براي باید آمریکا که ميدانم

 به و خودش آمریکا کنند، اهيهمر را ما ندارند دوست و نميخواهند برخيها اگر اما بپيوندند، ما به

 .ميرساند پایان به دهد، انجام باید که کاري تنهایي،

 در کشور این به حمله و عراق در جنگ آیا پرسيد، او از که» فيگارو« خبرنگار سؤال به پاسخ در او
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 تا: گفت است، نينداخته راه به جهان در یهودستيزي نيز و آمریکاستيزي از موجي ،2113 سال

 هاي?فعاليت کردن محکوم به متحده ایاالت و من هستم، آزاد جهان رهبر من، که زماني

 .داد خواهيم ادامه دارد وجود دنيا مشخص نقطه چند در تنها آشکارا که یهودستيزانه

 موج این: گفت و داد ربط انتفاضه به بيشتر را جهان در یهودستيزانه جریان یک افتادن راه به وي

 هاي?فعاليت گيري?اوج و 2111 سال سپتامبر در دوم انتفاضه آغاز از پس بيشتر یهودستيزي،

 .است افتاده راه به ضداسرایيلي

 خود تاریخ از سختي برهه در خاورميانه و آمریکا: داد ادامه خود مصاحبه از دیگري بخش در وي

 به رفتن و تروریسم با جنگ براي من دولت که دالیلي ميکنند، فکر برخي چراکه ميبرند، سر به

 ولي اند،?کرده اشتباه باره?این در آمریکایيها و نبوده خوبي دالیل کرد، ارایه افغانستان و عراق

 دوستي و صلح در که آزاد جوامعي ایجاد متوجه همواره من، انگيزه. است برعکس درست حقيقت

 اما ميشنوم، را انتقادات من البته. است بوده آمریکا امنيت تضمين حال عين در و ميکنند زندگي

 کار سياستگذاریها، و ها?تصميم اتخاذ چراکه کنند، دیکته من به را سياستي که نميدهم اجازه هرگز

 شد، خواهد وارد من به انتقادات این همراه به که فشارهایي تمام پذیرفتن براي من و است من

 .ام?آماده

 من براي مهم. دارد اهميت من براي چيزي چه که بگویم شما به بدهيد اجازه: گفت پایان در بوش

 . است بهتر صدام بدون امروز جهان که است این

 تولد حال در که کشوري آزادیم؛ کشوري شاهد اکنون و هستيم عراق در که است ماه 15 حدود ما

 نوشته دیگر سال پنجاه من دولت واقعي داستان. شد خواهد بهتر آن در زندگي که کشوري است؛

 .نداریم حضور داستان این خواندن براي زمان آن کدام?هيچ من، نه و شما نه و شد خواهد

 

 

  القاعده کشتار بعدي هدف یمن، شيعيان

 .است پرداخته یمن در اخير ناآراميهاي به گزارشي در» مانيتور.اس.سي« خبري پایگاه

» القاعده« گروه ذنفو از تا ميکند دفاع یمن شيعيان از ایران تحليلگران، گفته به بنا ایلنا، گزارش به

 .کند ممانعت باشد کشور این شيعه جمعيت براي تهدیدي است ممکن که یمن در

 .است نکرده اي?اشاره تحليلگران این هویت به خبري پایگاه این
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 بيانيه همچنين و یمن شمال کوهستاني مناطق در شيعيان از گروهي قيام ،»مانيتور.اس.سي«

 براي باتالقي به یمن عراق، و افغانستان از پس اینکه بر مبني» القاعده« سوي از منتشرشده مجهول

 در افتاده دور کشور یک عنوان به یمن که دارد مطلب این بر داللت شد، خواهد تبدیل آمریکایيها

 .شد خواهد تبدیل کشمکش و نزاع سرزمين به آینده در عربستان جزیره?شبه

 یمن هاي?کشمکش و تعارضات: است کرده دعاا تحليلگران، این از نقل به گزارش این نویسنده

 شيعياني و سنيها ميان اي?مبارزه باشد یمن دولت و آمریکا ضد بر» القاعده« مبارزه آنکه از بيش

 .ميشوند حمایت ایران توسط که است

 شيعه مسلمانان است متنفر آمریکا از که اي?اندازه همان به» القاعده« گروه گزارش، این اساس بر

 .ميشمارد وارخ نيز را

 اظهار آمریکا دانشگاه سياسي?علوم استاد حمزه، نزار: است آورده ادامه در خبري پایگاه این

 چون ندهد، یمن در را پایگاهي هيچ برپایي اجازه» القاعده« گروه به ایران ميکنم فکر من: داشت

 .ميشود محسوب شيعيان براي تهدیدي کار این

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 اسرایيل توطئه:عنوان

  

 : اشاره

 یاد« المقدسه ارض» عنوان با آن از قرآن در که است مقدسي و محترم پاک، خانه المقدس، بيت

 جایگاه دو که است« الشریف رمح» به موسوم مسلمانان نزد عبادي بزرگ مجموعه این 1.است شده

 جاي خود در را« الصخره قبة» یا« القبّه مسجد» و« االقصي مسجد» یعني اسالمي مقدس مسجد و

 .است داده

 

 گرفته اشتباه یکدیگر با آن معروف مسجد دو غالبا که است سکو یک شکل به تقریبا الشریف حرم

 یا کوه. گویند مي 2«مونت تمپل» آن به مسيحيان و یهودیان خصوص به و مسلمانان غير. شود مي

 .است داشته قرار آن بر سليمان معبد زماني آنان ادعاي به که اي تپه
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 آن به( اسراء) اسرایيل بني مبارک سوره آیات اولين در خداوند که است همان مسجداالقصي

 خاطر به صرفا که است مسجدي دومين و مسلمانان قبله نخستين مسجد این 3.است کرده اشاره

 .است شده بنا خداوند پرستش و عبادت

 

 مکه در که را دوراني همه اسالم پيغمبر و دارد قرار مسجدالقبه از جلوتر بسيار شده یاد مسجد

 4.گزارند مي نماز آن سمت به مدینه به هجرت از پس ماه هفده تا و کردند مي زندگي

 

 مسجد این درباره قرآن در خداوند. است اعلي افق به االنبيا خاتم حضرت معراج محل مسجد این

 :فرماید مي

 

( ع)عيسي تا ابراهيم از الهي، انبياي مقر مکان، این که چرا 5.گردانيدیم مبارک را آن پيرامون ما

 قرآن از پيش آسماني صحف دیگر و زبور و انجيل و تورات کتابهاي نزول محل و وحي مهبط و

 .است

 

 :که ستا آمده( ع)اميرالمؤمنين حدیث در

 

 روي بر که اند بهشت کاخهاي المقدس، بيت مسجد و کوفه مسجد و مسجدالنبي و مسجدالحرام

 6.دارند قرار زمين

 

. شد بنا( معراج)پيامبر بزرگ سفر یادبود به مروان بن عبدالملک اموي، خليفه توسط القبه مسجد

. است کرده احاطه را برپيام معراج محل صخره که شده تشکيل وجهي هشت اي قاعده از مسجد این

 مسجد ساختمان کل بر که دارد قرار الیه دو اي(قبه) گنبد نيز وجهي هشت این قاعده باالي در

 .دارد احاطه

 

 این نزدیکي دليل به ظاهرا مسجدالقبه، و مسجداالقصي بين گرفتن اشتباه موضوع رسد مي نظر به

 معروف غير بناي چند و مسجد دو این شامل مجموعه، این به کل، در که است اطالقي و بنا دو
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 ابوالروب، صالح سعيد مروان دکتر اما. شود مي دارد، قرار الشریف حرم محوطه در که دیگري

 به خطاب اي نامه در او. نگرد مي دیگري طور را مسئله این دوبي، زاید دانشگاه ریاضيات استادیار

 :کند مي اظهار چنين الدستور، نشریه سردبير

 

 در هرگاه. دارد وجود توجهي قابل سردرگمي( القبه مسجد) الصخره قبة و االقصيمسجد بين

 در الصخره قبة از عکسي آید، مي ميان به مسجداالقصي از ذکري المللي بين و محلي هاي رسانه

 با راستا هم مردم، عموم اطالع عدم مسئله، این اصلي دليل. شود مي داده نمایش آن عوض

 تا بودم، مواجه مسئله این با کرارا نيز متحده ایاالت در اقامتم زمان در. ستا اسرایيل هاي توطئه

 و اعراب به و کرده منتشر و چاپ را تصاویري چنين آمریکا در صهيونيستها یافتم اطالع که آن

 مجاني، صورت به اوقات گاهي حتي و اندک بسيار قيمتهاي با اوقات برخي فروشند، مي مسلمانان

 .کارشان دفاتر و منازل دیوار به کنند، مي نصب نقاط تمام به را آن مسلمانان ترتيب بدین و

 

 اذهان از را مسجداالقصي تصویر خواهد مي اسرایيل) دولت) که است قضيه این مؤید مسئله همين

 یا شکایت کسي اگر و. کند بنا پنهاني را خود معبد و تخریب را آن بتواند تا کند، پاک مردم

 که داشت خواهند اظهار داده، نشان را الصخره قبة تصویر زنده طور به آنگاه باشد، داشته اعتراضي

 .اند نکرده کاري آنها

 

 کردم، پرسش فلسطينيها برخي حتي و مسلمانان اعراب، برخي از که هنگامي! اي توطئه عجب

 .نيستند مقدس مکان دو این بين تمایز به قادر نيز آنها که دریافتم

 

 توفيق شان توطئه پيشبرد در کنون تا قدر چه اسرایيليها که شد، ام ناراحتي و اندوه ثباع واقعا این

 7!اند داشته

 

 : نوشتها پي

 .21 آیه( 5) مائده سوره: ک.ر. 1
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2 .Tempel Mount 

 

 .1 آیه( 11) اسراء سوره: ک.ر. 3

 

 .289-311ص ،4ج الشيعة، وسائل العاملي، الحرّ الحسن محمدبن: ک.ر. 4

 

 .1 آیه ،(11) اسراء رهسو. 5

 

 .241ص ،88ج بحاراالنوار، مجلسي، محمدباقر. 6

 

 .311ص پایان، هاي نشانه فاطميان، علي. 7

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  آمریکا سياست فهم کليد:عنوان

  

 

 

 موضع برابر در کامل طور به عرب، جهان عليه اسرائيل حمالت و جنگها تمام در اعراب، دیپلماسي

 .است داشته قرار آمریکا گرانه?حمایت

 این چرا و است؟ انداخته خطر به را خود معنوي حيثيت و منافع متحده، ایاالت چرا راستي به

 211 و ميليارد یک) اسالم جهان ،(نفر ميليون 311) عرب جهان با خود رابطه از را صداقت کشور،

 به و بندند?پاي بشر حقوق به غرب، تا شرق از جهان، سراسر در که مللي تمام بلکه و( نفر ميليون

 و کشتارها از چرا و است؟ گذاشته کنار کامالً  خوانند،?مي فرا المللي?بين قوانين و پيمانها رعایت

 و دفاع اني،انس اصول و ارزشها همين عنوان تحت شود،?مي مرتکب اسرائيل که عامهایي قتل

 کند؟?مي حمایت

 است، بوده جاري زباني و لب هر بر نسل اندر نسل که سؤال این طرح در اساساً  که گفت باید
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. کند?مي حمایت را اسرائيل متحده، ایاالت که است عقيده این از عبارت آن و داده رخ اشتباهي

 مبتني اسرائيل، و متحده االتای رابطه. است شده نادرست نتایج اخذ به منجر نادرست، اعتقاد این

 منافع تأمين در اعراب حد از بيش تالش که مطلب این نيز و نيست( سياسي) تقویت و حمایت بر

 .باشد?نمي صحيح کرد، خواهد متوقف یا حذف را ژاندارم این نقش آمریکا، استراتژیک

 است فراتر امنيتي، و اقتصادي سياسي، منافع حد از اسرائيل، - آمریکا رابطه که است آن واقعيت

 داد، عرب جهان به را اسرائيل رکاب در حرکت حتي و توافق پيشنهاد آمریکا، که وقتي نيز و

 این آن دليل نکرد ایجاد اسرائيل به نسبت آمریکا موضع در تغييري هرگز رابطه، این برقراري

 سياسي محاسبات و منافع حد از که است ایماني معتقدات و براصول مبتني موضع، این که است

 .است گذشته

 آن اجراي خصوص در آمریکا سياسي تصميم معرض در خاورميانه، تنها جهان، مناطق دیگر از جدا

 یک جز چيزي متحده، ایاالت در صهيونيستي نفوذ پر و فعال البي و است گرفته قرار ایماني، اصول

 .نيست گيرد،?مي کار به يلاسرائ نفع به را اصول این که متعددي ابزارهاي مجموعه از ابزار

 گيري?تصميم و سازي?تصميم عمليات در آن جایگاه شناخت و اصول این فهم از ناچار رو، این از

 .یابيم دست اسرائيل به نسبت آمریکا التزام پشتوانه درک به بتوانيم تا هستيم آمریکا

 از یکي -» هرتزل ورتئود« دعوت به صهيونيسم کنگره اولين سوئيس، بال شهر در. م1987 سال در

 آن، از قبل قرن سه مسيحي، صهيونيسم حرکت و جنبش اما. شد برگزار - اتریشي نگاران?روزنامه

 .بود شده دار?ریشه و مستقر متحده ایاالت در سپس و آغاز بریتانيا و هلند از

 پس اما. یابد?مي ظهور» پاپ« در و ست»کليسا« خصایص از عصمت، که داشتند عقيده کاتوليکها،

 نشو دیگران و کالوین لوتر، مارتين رهبري به آلمان از که - مذهبي طلبي?اصالح جنبش آغاز از

( کاتوليکها نظر جاي به) است، مقدس کتاب ویژه عصمت، بود معتقد که اي?نظریه - یافت نمو و

 .گرفت قرار مبني

 :گفت?مي که فشرد?مي پاي آگوستين کشيش نظر بر کاتوليک مذهب

 و زمين در نه دارد قرار آسمان در است، آمده مقدس کتاب در» خدا کشور« وجود به راجع آنچه

 آسماني مکان دو بلکه نيست، یهود، سکناي براي زميني، معين محل دو ،»صهيون« و» قدس«: ثانياً

 مذهبي، طلب?اصالح جنبش آغاز از پس اما. است گشوده خدا به مؤمنين تمام روي به که است

 وعده صاحبان را یهود و زميني واقعيت یک را» خدا کشور« که گرفت قرار بنام دیگري تفاسير
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 تحقق شروط مسيح، دوباره بازگشت به و دانست?مي مملکتش ایجاد براي او جانب از الهي وکالت

 بر صهيونيسم حکومت خوشبختي سالهاي که آنچه) هزاره ،(بزرگ اسرائيل ایجاد جمله از) آن

 .بود معتقد آن بودن الوقوع حتمي و( شود?مي فتهگ مسيح رهبري تحت جهان،

 یهودیان از فراخوان و دعوت ،»پروتستانتيسم« جنبش. م1611 سال نيمه از که بود چنين?این و

 کرامول اوليور. کرد آغاز را» خدا کشور« ایجاد منظور به فلسطين، به بازگشت و اروپا ترک براي

 به فلسطين کردن یهودي خواستار اقدام، اولين رد - المنافع مشترک بریتانياي فرمانرواي -

 ولگن پول - آلماني پروتستان کشيش از کتابي ،1655 سال در و شد مسيح رجعت مقدمه عنوان

 .بود گفته آن در که یافت انتشار ،- هوفر

 از یکي چون?هم را او که چرا گروید؛ خواهند مسيحيت به مسيح دوباره ظهور محض به یهودیان

 که است سرزميني به یهودیان بازگشت همانا ظهور، این مستلزمات از و دانند?مي خودشان

 .است کرده اعطا ایشان به یعقوب و اسحاق ابراهيم، طریق از را آن خود، خداوند،

 اقتضا، بر بنا خدا، نقشه به معتقد یهودیان آن، طي که گرفت شکل مذهبي ادبياتي ترتيب، بدین و

 راه تنها را آنها حکومت تشکيل( ادبيات این) و کردند?مي تعيين را بشر همه محتوم سرنوشت

 جنگ محتوم سرنوشت هميشه، براي که بازگشتي همان کرد؛?مي معين مسيح، مجدد بازگشت

 سپس و کرد خواهد تعيين جهان، بر او ساله هزار فرمانروایي و مسيح پيروزي با را کفر و ایمان

 فلسطين در حکومتي تشکيل در یهود قوم پشتيبان به اعتقاد ت،ادبيا این در. شد خواهد پا?به قيامت

 تعبير الهي، خواست تحقق در بشري مشارکت به آن از و شد?مي شمرده عبادت از نوعي

 1938 سال در انگليسي معروف طلب?اصالح» کوبر اشلي آنتوني لرد« که آنجا تا. گردید?مي

 :گفت

 ولي کنند?مي انکار را الهوت و اند?معصيت در غرق و دل سخت قومي یهود، که آن وجود با

 .دارند مبرم نياز» رهایي« مسيحي آرزوي به نسبت

 قوم از حمایت سبب که مسيحي صهيونيسم جنبش ایجاد مذهبي انگيزه مسيحي،» رهایي« به اشتياق

 دفع براي حتي و گردید بوده خودشان دست به فلسطين در ایشان حکومت تشکيل راه در یهود

 براي ملت?بي سرزمين فلسطين،« شعار» کوبر لرد« پروتستان، مسيحيان از وجدان عذاب هرگونه

 حمل را آن صهيونيست مسيحيان تمام که شد پرچمي پس، آن از و. کرد علم را» سرزمين?بي ملت

 .کردند
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 گري?کنسول ایجاد وسيله به بریتانيا، وقت خارجه امور وزیر( کوبر لرد عموي) بالمرستون لرد

 به مسيحي، صهيونيسم به معتقدان از یکي ،»یونگ وليم« انتخاب و.( م1938 سال) قدس در نيابریتا

 حمایت، یهودیان، منافع حفظ را یونگ وظيفه ترین?اصلي وي،. کرد عملي را آن آن، سرکنسولي

 بخشي که فلسطين یهودیان تعداد زمان آن در. کرد معين بازگشت، به آنان تشویق و اقامت تسهيل

 نفر 8681 به فقط بریتانيا گري?کنسول اسناد مطابق شد،?مي محسوب عثماني مپراطوريا از

 .رسيد?مي

( اعتراف به بنا) که داشت اختيار در را فلسطين بيگانه یهودیان از حمایت حق بریتانيا، گري?کنسول

 را عثماني دیهو بریتانيا، حمایت اما. بود گرفته عثماني پادشاهي از تحميلي توافقي موجب به را آن

 رغم به) یهود کل احتساب به منجر جدید، تاریخ طول در بار، اولين براي امر، این و گرفت دربر نيز

 .شد واحد ملتي قالب در( شان?اشکال و اوصاف تفاوت

 به خطاب اي?نامه در - خاورميانه در بریتانيا امور ستاد افسر - تشرشل هنري. م1941 سال در

 :نوشت - لندن در یهود نمایندگان مجلس رئيس - مونتيگور موسي

 یکبار ملتت بينم?مي که کنم پنهان تو از امر این به نسبت را ام?ناشدني وصف اشتياق توانم?نمي

 ممکن هدف این دقيق تحقق که معتقدم من. یابد?مي باز ملت یک عنوان به را خود هویت دیگر

 از را مسئله این یهودیان خود آنکه؛ اول م؛هستي اغماض قابل غير امر دو انجام از ناچار اما است،

 .بيایند شان?یاري به اروپایي قدرتهاي آنکه، دوم و گيرند دوش به جهاني سطح در اجماع طریق

 تا. یافت بروز و ظهور یهودیت، بر انجيلي مسيحي صهيونيسم ایده گرفتن سبقت خالل در موضع این

 تشویق عمليات که کردند?مي مشاهده گامهن آن در یهود رهبران از زیادي تعداد که آنجا

 .گيرد?مي صورت مذهبي پوشش یک تحت اروپا، از، آنان اخراج براي فلسطين به مهاجرت

 :که کرد پيشنهاد لندن، مستعمرات امور دفتر از» باتفورد ادوارد« 1945 سال در

 که آن ضمح به و شود انجام کبير بریتانياي حمایت تحت فلسطين، در یهودي حکومت تشکيل

 .شود برداشته آن قيموميت باشند، خود حفظ به قادر خود، یهودیان،

 :کرد بيان وي همچنين

 و توسعه عمليات از مراقبت که طوري به دهد?مي قرار شرق رهبري محور در را ما یهود حکومت

 .شود?مي ممکن ما براي نياز، هنگام آنها کشاندن زیر به و دشمنانمان بر تسلط

 مذهبي سایه از که آن بدون سياسي عرصه در فلسطين در یهود اسکان نقشه کاربرد ترتيب بدین و
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 .است داشته استمرار کنون تا تالزم این و شد آغاز شود، خارج

 در نطقي طي متحد، ملل سازمان در اسرائيل نماینده نتانياهو، بنيامين ،1895 فوریه ششم در

 :گفت عمومي مجمع

 در رهبران فکر بر مستقل طور به آمریکا، و انگليس صهيونيست نمسيحيا هاي?نوشته و ها?نامه

 گذاشته تأثير سده، این آغاز در ویلسون، وودرو و بالفورد آرتور جرج، لوید: مثل تاریخ طول

 در محوري نقشي که کساني. برافروخت را مردان این تخيل شعله بزرگ، دیدار رؤیاي. است

 .کردند بازي یهود، حکومت احياء منظور به لي،المل?بين و سياسي قوانين گذاري?پایه

 :گفت که آنجا تا داشت صراحت تاریخي واقعيت این به اقرار در» نتانياهو«

 و داشت وجود اسرائيل سرزمين به بازگشت براي مان?یهودي رسوم در قدیمي اشتياقي حقيقتاً... 

 .سربرآورد صهيونيست نمسيحيا ميان از خواند،?مي پيش سال 211 از را ما که رؤیاها این

 که دارد جریان آمریکایي مذهبي جامعه درون مذهبي یافته رسوخ و عمومي اعتقاد یک

 آن هرکس به و کند?مي عقوبت کند حرمتي?بي اسرائيل، به نسبت را کس هر خداوند: گوید?مي

 از) خدا تبرکا اسرائيل، از متحده ایاالت پشتيباني برکت به و دهد?مي نيک جزاي رساند، یاري را

 .شود?مي نازل آمریکا مردم بر( سالمت و امنيت خير، رزق،

 عنوان که کرد اعطا را خود تاریخ دکتراي مدرک اولين آمریکا هاروارد دانشگاه 1642 سال در

 سفر یافت، انتشار متحده ایاالت در که کتابي اولين. بود مادري زبان عبري، زبان آن موضوع

 به اروپا از مهاجرت آغاز در. داشت نام( The Jew)» یهودي« مجله، هاولي و بود( Psalm) مزامير

 کردند فرض( New Canan) نو کنعان منزله به را جدید جهان انجيلي مسيحي مهاجران آمریکا،

 گم دهگانه فرزندان را آمریکا پوستان?سرخ و مصر مثابه به بودند گریخته آن از که را انگلستان و

 که آن از پيش مورمون طایفه از پروتستاني گروههاي از یکي که وقتي تيح. اسرائيل?بني از شده

 بيراهه به و شد درگم سر آمریکا صحراي در یابد، استقرار آنجا در و برسد» یوتاه« حکومت به

 کرد تشبيه بود، شده حادث سينا صحراي در اسرائيل?بني براي که اي?واقعه به را حادثه این رفت،

 .کردند انتخاب را» باشان« رود قدیمي توراتي اسم» رادوکل« رود براي لذا و

 جفرسون جمهور?رئيس که بود حدي به آمریکا، به نخستين مهاجران بر مسيحي صهيونيسم تأثير

 زیر روز، در اسرائيل?بني آن در که داد آمریکا براي عقاب، نشان جاي به را عالمتي وضع پيشنهاد

 مطابق پيشنهاد این و دارند قرار نور، از عمودي زیر شب رد و انداخته سایه سرشان بر که ابري
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 .بود» خروج سفر« مضامين

 را فلسطين در یهودي حکومت تشکيل نظریه مارموني، کليساي مؤسس اسميت، جوزف کشيش

 براي وطن ایجاد جهت آمریکایي - انگليسي فراخوانهاي. م1914 سال از و کرد گذاري?پایه

 کشيش مسيحي، صهيونيسم جنبش آمریکایي پيشگامان از یکي. رفتگ باال فلسطين در یهودیان

 مشاوري عنوان به و پذیرفت را یهودیت و کرد مهاجرت فلسطين به آمریکا از 1جریسون واردر

 وي فعاليتهاي و شد عمل وارد 1952 سال در آن سرکنسول سپس و قدس در آمریکا دولت براي

 یهودي مؤسسه یک حمایت با وي. زد?مي دور ينفلسط در یهودي وطن ایجاد واحد موضوع حول

 و آمریکایي انجيلي مسيحيان و زد یهودي زراعي شهرک یک ایجاد به دست انگليسي مسيحي -

 .داد اسکان آن در را یهودیان

 یافت، ادامه پياپي صورت به آمریکایيان گذاري?سرمایه واسطه به آن از پس اسکان حرکتهاي

 به صهيونيست مسيحيان اقبال. شد برپا 1951 سال در( یافا غرب در)» األسل جبل« شهرک سپس

 دوباره بازگشت« انتظار در آنان که چرا بود شدیدتر یهودي صهيونيستهاي از مکانها این در سکونت

 .بودند» مسيح

 آن از هدف که زد دست داخلي تشکلهاي و سازمانها توسعه به آمریکا مذهبي سرزمين هنگام آن از

 به یهودیان بازگشت به راجع تورات پيشگویيهاي تحقق براي تر?فزون مادي و معنوي حمایت

 2.»آمریکا در فلسطين از دفاع فدرالي سازمان« مذکور، مؤسسات نخستين جمله از. بود فلسطين

 - فلسطين کميته« سازمان و کرد تأسيس 1831 سال در را آن 3راسل چارلز کشيش که بود

 مجلس عضو 211 سنا، مجلس عضو 69 همراه به 4واگنر رتراب سناتور توسط که» آمریکا

 ادباي و نگاران?روزنامه دانشگاهها، اساتيد صنایع، صاحبان انجيلي، علماي از تعدادي نمایندگان،

 بالفور، قرارداد مطابق 5»فلسطين مسيحي مجلس سازمان« 1842 سال در نيز. شد تأسيس مشهور

 سياسي اقتصادي، بارز شخصيتهاي و پروتستان کشيشان ويس از آن، تحقق موارد از یکي عنوان به

 به و بردند باال را» برگزیده ملت« و» موعود سرزمين« شعار سازمانها این. گردید تأسيس دولتي و

 تقرب براي عمل ترین?شریف که بدانند مردم تا ساختند مربوط یکدیگر به را دو آن اي?گونه

 قوم بازگرداندن واسطه به خدا خواست تحقق در نويمع و مادي مشارکت خداوند، به مسيحيان

 .باشد?مي مسيح رجعت مقدمه عنوان به فلسطين به یهود

 - بود شده برگزار نيویورک در 1842 سال در که - را صهيونيستها اجالس قطعنامه آمریکا، کنگره
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 تالش نهایت« تا کرد?مي متعهد را متحده ایاالت که نمود اتخاذ تصميمي 1844 سال در و پذیرفت

 و راحتي به تا دارد مبذول یهودیان روي به فلسطين( سرزمين) درهاي گشودن جهت را خود

 یک دوباره بتوانند یهود ملت تا کند اعطا را آن ساختن فرصت آنان به و شوند آن وارد آزادي

 ».کنند بنا آزاد و دموکراتيک یهودي فلسطين

 در یهودي حکومت تشکيل« نظير عباراتي جایگزین را» فلسطين بازسازي« عبارت آمریکا کنگره

 صهيونيسم که است آن نشانگر این و کرد بود، آمده نيویورک کنفرانس بيان در که» فلسطين

 !!کند?مي عمل یهودي صهيونيسم از شدیدیر بسيار غلو، و تحریف در مسيحي

 فرقه. دارند وجود فرقه 211 قالب در پروتستان نفر 76 ،754 ،118 تعداد متحده، ایاالت در

 آن پيروان تعداد که باشد?مي صهيونيسم عقيده پذیرش به نسبت سهم بيشترین داراي 6تدبيري

 به معروف) سفيدپوست پروتستانهاي گروه همچنين. شود?مي نفر ميليون چهل بر بالغ

 جامعه نظامي و اي?رسانه تبليغي، اقتصادي، سياسي، شخصيتهاي مشهورترین 7(آنگلوساکسون

 .است کرده جمع خود در را یکاآمر

 - آمریکا وقت جمهور رئيس - کلينتون با دیدار از قبل ،(اسرائيل سابق دولت رئيس) نتانياهو

 در. بود( مذکور گروه از معروف شخصيتي) فالول جري کشيش با نشستي برگزاري به مشتاق بسيار

 :پرسيد فالول جلسه آن

 که?آن بدون کند نشيني?عقب فلسطينيان نفع به زائد اراضي از تواند?مي اندازه چه تا اسرائيل

 بگيرد؟ قرار خطر معرض در امنيتش

 :گفت پاسخ در نتانياهو

 :افزود فالول و کنيم نشيني?عقب اندکي بسيار مقدار از جز توانيم?نمي ما که است آن واقعيت

 .است زیاد برایشان هم نشيني?عقب یک

 تنهایي به که است» هفتصد باشگاه« تلویزیوني برنامه زندهسا رابرتسون، پت شخصيتها، این جمله از

 شوگرت، جيمي همچنين. است کرده جلب خود به را( خانواده ميليون 16) آمریکایيها درصد 18

 بيش) بينندگان درصد 11 که متحده، ایاالت در انجيليان بزرگ تلویزیوني ایستگاه دومين صاحب

 کوبالند، کينين رابرتز، اورال بيکر، جيم نيز است، داده اصاختص خود به را( خانواده ميليون 8 از

 در را انجيلي مبشر تلویوني ایستگاه یک مالکيت یک هر که همبرد، ریکس و هان?دي ریچارد

 .هستند مذکور گروه اعضاي از جملگي دارند، اختيار
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 و است شتهگ نمودار اسرائيل، ایجاد در الهي، اراده که معتقدند مذهبي شخصيتهاي این همه

 عداوت آن به نسبت که کس هر با و کند?مي یاري کند، یاري را اسرائيل که کس هر خداوند

 که - مسيح دوباره بازگشت شرط وقوع باعث حتم طور به اسرائيل ایجاد. کند?مي دشمني بورزد،

 از جزیي و مذهبي عملي اسرائيل از دفاع ثانياً و باشد?مي - است شده طوالني نيز آن انتظار

 .گذارد?نمي تأثير متغير حوادث بر سياسي موضع یک اتخاذ صرف و است عقاید اصول

 متحده ایاالت در( است حکومت از دین جدایي بر مبتني آن قوانين و احکام که) سکوالر حکومت

 اکثر و کنند?مي فعاليت آن در انجيلي کشيش هزار 91 که است مذهبي ایستگاه 1411 داراي

 او نعمتهاي مجسمه و خداوند تجلي را اسرائيل که باشند?مي مکتبي پيروان از انآن اتفاق به قریب

 این شود، مواجه بحراني یا معضل با اسرائيل چه اگر لذا.!! دانند?مي بشریت فرزندان نجات براي

 مطبوعات سلسله و تلویزیوني رادیویي، ایستگاههاي کليساها، طریق از اي?رسانه - مذهبي لشکر

 .آید?درمي حرکت به دارند، اختيار در را آن انتشار که فتگيه و روزانه

 این آن و شود?مي آغاز مذهبي، جنبشهاي این اصول از ثابت اصل یک مبناي از جنبش، حرکت

 همه با اسرائيل زیرا شود؛?نمي شامل را اسرائيل المللي،?بين موضوعه قوانين که است اصل

 ارضاي( حاصل) نه خداست اراده تجسم اسرائيل، ودوج. دارد تفاوت عالم دیگر سياسي رژیمهاي

 در که برگيرد در را اسرائيل تواند?مي الهي مشيت و خواست شمول و وجوب تنها ثانياً،. بشري نياز

 رو، این از. اوست برگزیده ملت براي خداوند وعده آن، نمونه آشکارترین و آمده مقدس کتب

 فقط نه توانند?مي قانون و قيد هرگونه از آزاد - وزیري?نخست هر وجود با - اسرائيل دولتهاي

 نروند( 1413 و 1412) هاي?قطعنامه امروز و( 184 و 442 و 339 و 425) هاي?قطعنامه بار زیر

 این شود معلوم بعد که هم سابق وزیران?نخست توسط شده امضا قرارداد هرگونه بار زیر بلکه

 و» ...اسلو،« توافقنامه مانند نروند، است الهي ايه?وعده یا برگزیده ملت منافع ضرر به قرارداد

 .است رسانده اثبات به عمالً  شارون اکنون را این

 سخنرانيهاي که - هالسل گریس نام به آمریکایي زن یک نوشته 9سياست و پيشگویيها کتاب در

 فيدس کاخ در خود کاري تجربيات انتقال ضمن نویسنده - است نگاشته را جانسون، جمهور، رئيس

 :گوید?مي

 جمع هم دور خاورميانه، به راجع گيري?تصميم جهت ملي امنيت شوراي اعضاي که بار هر

 تورات پيشگویيهاي بر مثبتي اعتقادات با تصميمات تطبيق جهت انجيلي کليساي نماینده شوند،?مي
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 سايرؤ از یک هر انتخاب از پس. شود?مي دعوت است، کرده وضع کليسا این که جدیدي تفاسير و

 سوگند انجام در را کشيشان ریاست کليسا، این نمایندگان از نفر یک آمریکا، جدید جمهور

 .گيرد?مي عهده به اساسي، قانون( تحليف)

 جاي به جنبش، این رهبران از یکي گراهام، بيلي کشيش برابر در را خود تحليف مراسم کلينتون،

 .آورد

 ایجاد که دارد شروطي امر، این که است معتقد و رددا ایمان مسيح، دوباره بازگشت به جنبش، این

 رساندن یاري دليل، این به و باشد?مي شروط آن جمله از دنيا یهودیان اجتماع بر صهيون حکومت

 .نيست سياسي منافع از برخاسته صرفاً که داند?مي مذهبي واجب یک را اسرائيل

 غير هجوم مورد یهود، حکومت هي،ال مشيت براساس که است معتقد گرا?اصول جنبش این همچنين

 جنگي به منجر که هجومي همان. گرفت خواهد قرار خدا منکران و مسلمانان خصوص به مؤمنين،

 کننده?تخریب سالحهاي از جنگ این در 8.شود?مي -( هرمجيدون) آرماگدون نام به - بزرگ

 .شوند?مي کشته دیانیهو و مهاجمان از نفر هزار صدها و شود?مي استفاده اي?هسته و شيميایي

  رهبران ترین?معروف از یکي - ليندسي هال آنچه مطابق آرماگدون، سناریوي وقوع هاي?زمينه

 :از عبارتند است، کرده ترسيم زمين بزرگ کره فرجام نام به خود کتاب در - جنبش

 بزرگ؛ اسرائيل تشکيل. 1

 موعود؛ سرزمين به پراکنده نقاط از یهود قوم بازگشت. 2

 سليمان؛ هيکل زسازيبا. 3

 اسرائيل؛ به( مسيح بازگشت به مؤمن غير مسيحيان و مسلمانان) کفار از کثيري هجوم. 4

 عهده به را مهاجمان رهبري که تونگ?مائوتسه یا استالين هيتلر، از تر?سخت دیکتاتوري ظهور. 5

 دارد؛

 جهان؛ از وسيعي ايسرزمينه سوي از( است یهود قوم دشمن که) دیکتاتور این سيطره پذیرش. 6

 گراهام بيل همانند آنها از یک هر که اي?گونه به انجيلي مسيحيت به یهودي هزار 144 گرویدن. 7

 مذهب به را ملل دیگر تا شوند?مي پخش جهان سراسر در( آمریکایي معروف انجيلي کشيش)

 بکشانند؛ انجيلي

 بزرگ؛ سرزميني در آرماگدون اي?هسته عظيم جنگ وقوع. 9

 جنگ ميدان باالي در خداوند معجزه و جسم مسيح، دوباره ميالد به که کساني تنها یافتن اتنج. 8
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 است؛ شده ذوب گداخته، آهن در بشر افراد بقيه اجساد که حالي در دارند ایمان

 زدن؛ برهم چشم یک در موارد همه وقوع. 11

 جمع اطرافش او، به آورندگان ایمان که حالي در زمين به روز هفت از پس مسيح فرود. 11

 اند؛?شده

. شود برپا قيامت که هنگامي تا عدالت و صلح با سال، هزار مدت به جهان، بر مسيح حکومت. 12

 (.هزاره عقيده)

 را مهمي مراکز مدیریت که آمریکا نظامي و اي?رسانه دیپلماتيک، سياسي، شخصيتهاي از تعدادي

 از نيز ریگان، رونالد آمریکا، اسبق جمهور رئيس. باشند?مي کليسا این پيروان از دارند، عهده به

 .است افراد این

 رئيس که هنگامي سفيد، کاخ به کليسا این مذهبي شخصيتهاي از نفر چند یا یک دعوت جریان

 و عادي امري به شود،?مي دعوت خاورميانه به راجع اساسي تصميم اتخاذ براي آمریکا جمهوري

 .است شده تبدیل تکراري

 خداوند مشيت با آمریکا سياسي تصميمات انطباق علت به مذهبي، شخصيتهاي ارکتمش اهميت

 توسط خداوند، مشيت که است شده گنجانده مفهوم این گرا،?اصول کليساي جنبش ضمن در. است

 آمده...( و یوحنا سفر حزقيا، سفر رویا، سفر) قدیم عهد و تورات اسفار در که پيشگویيهایي تفاسير

 واقع آن از پس بالفاصله مسيح، مجدد ظهور که آرماگدون جنگ. شود?مي عينم و مشخص است،

 .پيشگویيهاست همين از گردد،?مي

 شخصيتهاي از یکي فالول، جري کشيش از نقل به 1891 سال مارس ماه در» تایمز نيویورک« مجله

 :است گفته او به ریگان که نوشت جنبش، این بزرگ

 .رویم?مي آرماگدون سوي به زیاد سرعتي با ما که دارم ایمان من!... جري

 :گفت اسرائيل و آمریکا عمومي روابط کميته جمع در ریگان 1893 اکتبر در

 که درستي به. کرد خواهد درک را آرماگدون جنگ که باشيم نسلي آن ما که کنم?مي آرزو من

 ... .کند?مي توصيف را ما زمان قدیم، عهد کتب پيشگویيهاي

 جنبش این. است مستقيم اي?رابطه نظامي، - سياسي عمل و پيشگویيها به ذهبيم ایمان بين رابطه

 توانایيهایش و امکانات همه که است آن مؤمن انسان تکاليف جمله از که دهد?مي تعليم پيروانش به

 و شایستگي که را کساني مردم، ميان از خداوند و گيرد کار به خداوند مشيت اجراي راه در را
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  تواناي

 

 

 : نوشتها?پي

1.Warder Gresson 

.2.pro-palestine Federation of America 

.Rusell ,E ,3.ch 

.Wagner .4.R 

.5.Christian Council of Palestine 

.6.Indispensationalism 

.White Anglo-Saxon protestant (W.A.S.P).7 

.9.prophecy and politics 

 .شد خواهد واقع آن در جنگ که است» باختري کرانه و» الخليل« بين محلي اسم نام، این.  8
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  اسرائيل حامى مسيحى تشکيالت:عنوان

  

 

 

 

 

 

 قسمتهاي و متحده ایاالت در مسيحي سازمانهاي و تشکيالت از بسياري که مسئله این فهميدن

 مسيحيان، این کنار در. است دلخوشي و رضایت باعث هستند اسرائيل حامي شدیداً جهان مختلف

 مورد در خداوند برنامه اجراي به قادر صورت بهترین به که دارند قرار اسرائيل کشور و یهودیان
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 کتاب داستان ادامه و مذاهب تمام براي آن شده تقدیس مکانهاي نگهداري و مقدس سرزمين

 و تورات بر را یهود نظارت مسيحيان. هستند( ع)مسيح دوباره بازگشت راه ساختن آماده و مقدس

 است ممکن یهودیان و مسيحيان حاليکه در. اند نموده تحسين اعصار، طول در( ع)موسي شریعت

 از که هدف این با ایم، شده جمع هم دور مشترکاً  باشند، نداشته نظر اتفاق خداشناسي نکات تمام در

 .سازیم نيرومند را آن و کرده حفاظت ئيلاسرا

 تالش آنها با خود بيشتر ارتباط براي و شناخته رسميت به را صهيونيست مسيحيان پشتيباني اسرائيل

 .کند مي

 زیارت از ممانعت مسيحيت، مقدس مکانهاي به نسبت کردن حرمتي بي با فلسطيني اعراب

 شخصيتها عليه بر تروریستي اعمال انجام و يانهخاورم در مسيحي انجمنهاي ساختن نابود مسيحيان،

 .اند ساخته تر مستحکم اسرائيل براي را موقعيت گروهها، و

 

 آمریکا در صهيونيستي مسيحيت پایگاههاي

 .هستند اسرائيلي انجمنهاي دوستدار و اند بوده مسلمان سابقاً که مسيحياني: 1ابراهيم کيش

 دربردارنده سایت این. اسرائيل مسيحي دوستان از د،جدی نسبتاً نه گروهي: 2مقدس کتاب طالب

 حمایت آن دشمنان دروغهاي و اسرائيل حقيقت شناخت از که است اسرائيل نفع به بسياري منابع

 .کند مي

 روابط ایجاد وقف که است منظري چند و اورشليم در مستقر و مسيحي تشکلي: 3صلح براي پلهایي

 اسرائيل مردم و سرزمين نگران حاليکه در است، شده یهودیان و مسيحيان ميان صميمانه و صادقانه

 ساختن براي کار حال در هم کنار در را یهودیان و مسيحيان که ماست آرزوي این. باشد مي

 .ببينيم تر امن اسرائيلي

: دارد یهودي اینترنتي انجمنهاي با ارتباط در اهدافي سازمان این: 4اسرائيل براي مسيحي جنبش

 مسير از آنها کردن افشا و اسرائيلي ضد و یهودي ضد افکار ویرانگر و شدید ازدیاد اب مقابله

 .یهودي جنبش از مطلق حمایت و ها، رسانه

 در کارانه محافظه هاي ریشه با تشکل ترین فعال و ترین وسيع: 5آمریکا براي مسيحيان ائتالف

 دادن شکل و ساختن در فعاليت به دعوت را ایمان با مردم که است، آمریکا سياسي سازمانهاي

 که کسي شد ریزي پایه Pat) (Robertson روبرتسون پت توسط تشکل این. کند مي دولتشان
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 مسيحي شبکه در تلویزیوني برنامه 711 و خود سایت در اسرائيل براي آتشه دو و صریح طرفداري

 .آمد مي حساب به

 درک به کردن کمک با آمریکا ليسايک به خدمت گروه این مأموریت 6اسرائيل، براي مسيحيان

 یهودي هاي ریشه درست فهم به رسيدن و( یهودیان) خود برگزیده مردم مورد در خداوند اهداف

 .رایگان هاي روزنامه و ها خبرنامه طریق از ماست ایمان

 ایاالت در مختلف دفاتر و اورشليم در فرماندهي مرکز با: 7اسرائيل دوستدار مسيحيان تشکل

 یهودیان به که کند مي اداره را اي مشفقانه و گشا گره هاي برنامه دیگر کشورهاي بسياري و متحده

 آنها در یهودیان که - جهان مختلف نقاط و اتيوپي سابق، شوروي از اسرائيل به بازگشت براي

 درباره یکسان صورت به مسيحيان و یهودیان به آنها نشریات و سایت. کند مي کمک - اند پراکنده

 گرفته قرار مقدس کتاب در خداوند سخنان نورانيت تحت که اسرائيل به توجه با اخير، وادثح

 .بخشد مي آگاهي و داده تعليم

 در که اسرائيل در پایگاهي با است مسيحي سازماني: 9اسرائيل مقيم انجمنهاي مسيحي دوستان

 جامعه« آموزش همچنين و مالي منابع وسيله به Yasha در اسرائيل مقيم انجمنهاي پشتيباني جهت

 .کند مي کار» اسرائيل نگران مسيحيان

 بيت و انجيل کتاب پيشگوئيهاي فهم کليد اسرائيل که است معتقد او: 8لویيس آلن دیوید دفاتر

 .است المقدس بيت قلب نيز معبد و اسرائيل قلب المقدس

» بودن یکي« این. ستا» یکي یگانه،فرد،« معني به عبري کلمه» اچاد«: 11اچاد مذهبي انجمن

 یکي به را( ع)مسيح بدن که است این سازمان این هدف. شود مي مشتق اجزا پيوستن از معموالً

 به است ممکن که، شود مي کليميان غير و یهودیان شامل که بدني. کند تبدیل بودن یکتا و بودن

 .شویم تبدیل شده صحبت اسرائيل مذهبي انجمنهاي از حمایت در آن از که» جدید فرد یک«

 مسيحيت سوي به وحياني اي دریچه سازمان این: 11اسرائيل مذهبي انجمنهاي از حمایت

 و دعا طریق از مقدس کتاب فرمان در که کنيم مي الهام مسيحيان جهاني گستره به ما. گشاید مي

 سایت طریق از وظيفه این. کنند شرکت اسرائيل در سازمانها دادن ثمر براي مالي کمکهاي

 صوتي، نوارهاي ویدئوها، ها، خبرنامه جهاني، گري ميانجي بر دعایشان کردن متمرکز نترنتي،ای

 مالي حمایت که اسرائيل گذاري سرمایه بر نظارت زیارتي، تورهاي تعليمي، کنفرانسهاي کتابها،

 . شود مي انجام کند، مي تقبل اسرائيل در را سازمانها تعداد رشد براي
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 عمدتاً که است یهودیان به مربوط و پيشگوئيها بر مبتني و کاربردي، مانيساز: 12اگزوبوس پروژه

 در را یهود مردم اگزوبوس. کند مي تالش روسيه و بالروس و مولداوي در همچنين و اوکراین در

 این. کند مي کمک کنند پرواز اسرائيل به آنجا از که فرودگاهي به شان زندگي محل از انتقال و نقل

 .اند پراکنده اوکراین در که است پایگاه 16 داراي حاضر حال در پروژه

 خاورميانه در صلح ایجاد روند مداومت بر که مقدس کتاب بر مبتني سازماني: 13اورشليم به توجه

 گفت کليساي از» یانگ دارل« توسط را اي خبرنامه ماه هر. است اورشليم متوجه بيشتر و دارد تأکيد

 .کند مي منتشر کنتاکي دانویل در باپتسيت سفمفيْن

 از کند کمک یهودیان به تا شد تأسيس 1839 سال در: 14اسرائيل در انجيل طرفداران انجمن

 اشکال از شکلي هر به تا کنند مي تالش اکنون هم. برهانند را خود ها نازي سوزي آدم وحشت

 حمایت اسرائيل، شان باستاني وطن در زندگي براي یهودیان حقوق از و کنند مقابله ستيزي یهودي

 انجمن به اي رسانه دفاتر و انتشارات رئيس و سردبير عنوان به» کوئيد مک الوود« دکتر. نمایند

 .کند مي خدمت اسرائيل دوستان

 از حمایت براي را آن توانيد مي که اي اعالميه همراه به مسيحي مکاني: 15جليل هاي تجربه

 در شده ساخته و مسيحي موسيقي داراي همچنين. کنيد امضا اسرائيلي محصوالت خرید و اسرائيل

 .است اسرائيل

 را او بعضي که کتاب فروشنده بهترین و گویي پيش متخصص سایت: 16ليندسي گویيهاي پيش

 .دانند مي آمریکا در صهيونيستي مسيحيت جریان مؤسس

 قابل مايراهن شامل که است خاورميانه به مربوط بخشي داراي گروه این: 17آمریکا هواداران

 اسرائيل، تقدیس براي اي بيانيه و مقدس کتاب روزانه دعاي 31« نام به اسرائيل براي دعا چاپ

 دربردارنده که است فلسطيني تروریسم فهم نام به بخشي همچنين و» جوانان و آمریکا

 از خود سایت از بخشي در گروه این. باشد مي» حمله تحت اسرائيل« نمایش براي اسالیدهایي

 .کند مي پيام ارسال تقاضاي خاورميانه دعاي براي دارند رئوف قلبي که ميمرد

 و اسرائيل در دعا براي را اي دسته که است آمریکا هواداران خواهر سایت: 19اسرائيل هواداران

 .کند مي آماده اسرائيل براي

 4 و ستيزي يیهود با نبرد درباره بخشهایي شامل سایت: 18اورشليم در مسيحي المللي بين سفارت

 با خواهر سایتهاي به گسترده لينکهاي سایت این است مسيحي صهيونيسم درباره المللي بين کنگره



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 جمهوري هلند، برزیل، دانمارک، سوئد، فنالند، آلمان، نروژ، مانند کشورهایي در خودشان زبان

 بصورت» اورشليم جهان« عنوان با را اي ماهنامه و نشریه گروه این همچنين. دارد اسلواکي و چک

 .کند مي منتشر رایگان

 لينکها، اخبار، شامل. است صهيونيستي مسيحيت المللي بين مرکز سایت: 21من محبوب اسرائيل،

 ،(گپ) چت گروههاي گفتگو، و بحث محلهاي عکسها، مجله، یک فروش، براي اسرائيلي محصوالت

 .دیگر چيزهاي بسياري و تورها

 هاگي جان دفاتر طریق از. است نویسنده بهترین و پيشگویيها صصمتخ سایت: 21هاگي جان دفاتر

 به دوباره بازگشت آرزوي که را یهودیاني تا هستند یهودیان از نيرو گردآوري مشغول مسيحيان

 صرف دالر ميليون دو هاگي جان دفاتر تاکنون،. دهند نجات جهان سراسر از دارند را اسرائيل

 .است کرده اسرائيل به نفر زاره چهار از بيش انتقال از حمایت

 فهم براي را منابعي و انجيل مطالعات که شده داده کار این به اختصاص: 22روت اوليو دفاتر

 .کند فراهم مسيحيت ميراث و یهود مردم اسرائيل، براي خداوند برنامه درست

 صحبت اروپا و آمریکا در تورهایي در حاليکه در ،24»دیانگ جيمي«: 23امروز در پيشگویي

 و سياست با ترکيب ترین عالي با را خاورميانه اخبار ترین تازه جيمي. است اسرائيل مقيم کند، مي

 .دارد خود همراه به شود نمي یافت اي رسانه هيچ در امروزه که پيشگویانه و انجيلي بينشهاي

 ابکت اسرائيل، اخبار غربي، دیوار از مناظري انجيل، به مربوط متون: 25آواز تصنيف،

 .دهد مي ارائه را بنيادگرا، مسيحي یک توسط شده نوشته» اسرائيل به نظر با خداوند هاي آموزه«

 کنند مي حمایت اسرائيل از که را اطالعاتي و اخبار که اینترنتي سایتهاي خانواده: 26اورشليم سالم

 حقيقت« نام به را خبري گروه یاهو، سایت در سایت این پروتستاني مسيحي رئيس. دهد مي ارائه

 .کند مي اداره» اورشليم

 اسرائيل، صهيونيسم، عبري هاي ریشه درباره بيشماري هاي آموزه شامل سایت این: 27ساکنين فرقه

 . گویيهاست پيش و اسرائيل از جاري حوادث و اخبار

 ميان بيشتر همکاریهاي و یهودیان و مسيحيان ميان بيشتر ارتباط براي: 29اسرائيل براي مقاومت

 فعاليت اسرائيل و یهودیان از حمایت و مقدس کتاب با مرتبط موضوعات انتشار هاي زمينه در آنان

 اسرائيل، براي دعا و معتقد مسيحي ميليون یک و مذهبي مراسم صدهزار ریزي برنامه. نماید مي

 از اسرائيل درباره حقيقت 21 ،(کنعان به مصر از اسرائيل بني مهاجرت) اکسودوس فيلم پروژه
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 .است گروه این فعاليت هاي بخش

 .شعرها و مقاالت اسرائيل، پيشگویانه تحليل: 28شيپور صداي

 به کمک آرزوي که متحده ایاالت و اسرائيل مقيم 31صهيونيست مسيحيان از گروهي: صهيونيست

 در و ما زندگي در مقدس کتاب در آن مهم جایگاه و اسرائيل درباره جهان مسيحيان آموزش

 تفسيرها، همانند را روزي به و تأثيرگذار تعليمي منابع که است این ما هدف. دارند را زامرو جهان

 به معتقدین به اسرائيل موقعيت از را تري واضح تصویر تا دهيم ارائه جاري حوادث هاي تحليل

 .باشيم داده اسرائيل خداي

 

 برزیل در مسيحي پایگاههاي

 کتاب پيشگوئي بر تأکيد با) اصلي سایت: ها سایت از اي مجموعه عنوان به» چامارا« برزیلي سازمان

 به پستالها کارت 32کاردز شالوم خاورميانه؛ کشمکش درباره اطالعات: 31شالوم بت ؛(مقدس

 .اسرائيل از عکسهایي همراه

 

 

 انگليس در مسيحي پایگاههاي

 روحي و عملي ايحمایته با را اسرائيل کنيم مي سعي ما: 33انگليس در اسرائيل مسيحي دوستان

 و اسرائيليان مورد در او اهداف و اسرائيل به خداوند عشق تعليم مشغول همچنين. کنيم تقدیس

 .هستيم ایمانمان عبري هاي ریشه درباره

 

 

 

 

 

 

 

 : نوشتها پي
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.Abrahamic Faith. 1 

.Bible Students. 2 

.Bridges for Peace. 3 

.Christian Action For Israel. 4 

.Christian Coailtion of American. 5 

.hristians for Israel. 6 

.Christian Friends of Israel. 7 

.CFOIC)Communities) Christian Friends of Israel. 8 

.David Allen Lewis Ministries. 9 

.11.Echad Ministry 

.11.Embrace Israel Ministries 

.12.Exobus Project 

.13.Focus on Jerusalem 

.14.The Friends of Israel Gospel Ministry 

.15.Galiliee Experience 

.16.Hal Lindsey Oracle 

.17.Intercessors for America 

.19.Intercessors for Israel 

.18.International Christian Embassy Jersualen 

.21.Israel my beloved 

.21.John Hagee Ministries 

.22.Olive Root Ministries 

.23.Prophecy Today 

.24.Jimmy Deyounge 

.25.Singing.com 

.26.Shalom Jerusalem 
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.27.Sojoucners.com 

.29.Stand for Israel 

.28.Trumpet Sounds 

.31.Zionist.com 

.31.Beth Shalom 

.32.Shalom Cards 

.33.Christian Friends of Israel 

----------------------------------------------
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 ! صهيونيستى؟ مسيحيت چرا:عنوان

  

 برایشان» صهيونيستي مسيحيت« پيرامون مباحثي طرح که دوستان برخي سؤال به پاسخ در

 :که کنيم?مي عرض بود شده برانگيز?سؤال

 توراتي، هاي?آموزه بر تکيه با که است» سياسي ،فرهنگي« جریاني» صهيونيستي مسيحيت«. 1

 جغرافياي بر کامل سلطه کسب در سعي آمریکا نظامي امکانات و صهيونيستي سياسي تمایالت

 .دارد( فرات تا نيل از) مسلمين خاکي و فرهنگي

 اسرائيل، از حمایت خاورميانه، در حضور بهانه را مقدس ظهور سازي?زمينه موضوع جریان این. 2

 .است ساخته... و عراق بر سلطت

 انهدام بزرگ، اسرائيل تشکيل به مشروط را» (ع)عيسي حضرت ظهور« جریان این. 3

 عوامل حذف و شناسند?مي» آرماگدون« واقعه باالخره و سليمان هيکل بناي المقدس،?بيت

 یرانا بر کامل سلطه شيعيان، جهادي روحيه و مسلمين با مقابله استراتژي، این تحقق مزاحم

 شمار به الزم مقدمه را اسالمي سرزمينهاي بر صهيونيسم سلطه مخالفان عام قتل و اسالمي

 .آورد?مي

 هاي?آموزه القاء در سعي اخير دهه سه طي هاليوود سينماي ویژه به غربي، هاي?رسانه. 4

 و غرب مردم به... و کامپيوتري بازیهاي و سينمایي فيلمهاي طریق از توراتي آخرالزماني

 مسلمين، از اي?ظالمانه و واقعي غير منفور، چهره و داشته آنها براي ذهني سازي?زمينه
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 در سعي فيلمها این سازندگان همچنين. اند?کرده ارائه والیي فرهنگ و شيعي مسلمان جهادگران

 مذهبي هاي?آموزه کند?مي تالش و داشته مسلمان جوانان روحيه در تأثيرپذیري و انفعال ایجاد

 .دهند جلوه موهوم و اساطيري خرافه، را موعودي و مهدوي باور ویژه به آنها دیني و

 ایده که دریافت( اسالمي انقالب پيروزي از پس ویژه?به) بيستم قرن آخر هاي?دهه در غرب. 5

 شگرفي و بالقوه استعداد از شود?مي مطرح شيعيان توسط که اصيل والیي فرهنگ و» مهدوي«

 طرحي عنوان به و است برخوردار غرب استکباري سياست و الحادي دنتم و فرهنگ تهدید براي

 اینرو از شود؛ امروز جهان سرخورده مردم عموم جاذب تواند?مي» ليبراليستي فرهنگ« جایگزین

 و است ليبراليستي فرهنگ آن از آینده که معنا این القاء فرهنگ، این چهره ساختن مخدوش

 در سلطه نظام گردانندگان دستورکار در موجود وضع تغيير ايبر تالش هرگونه دادن جلوه بيهوده

 .است گرفته قرار غربي سياسي و فرهنگي بخشهاي

 دادن جلوه محتوم براي» (ع)مسيح حضرت ظهور بودن الوقوع قریب« موضوع به شدن متمسک. 6

 زیرکانه، طرحي از حکایت جهاني، حکومت هيأت در جهان کل بر مسيحيت و یهودیت سلطه

 مخفي همچنين و آن سياسي و فرهنگي صبغه بازشناسي عدم که دارد جویانه?سلطه و حرّفمف

 تأثيرپذیري و جوانان فرهنگي انحراف بروز موجب مسلمان مخاطبان براي امر این زوایاي ماندن

 .شد خواهد یهودي و مسيحي غرب منحرف هاي?آموزه از آنها

 کيان تواند?مي( است شيعيان نزد چنانکه) اصيل صورت?به مهدویت ایده که است دریافته غرب. 7

 گذشته قرن یک در چنانکه. کند روبرو کن?بنيان و جدي چالش با را غرب مدني و فرهنگي

 و تفرقه ایجاد در سعي...( و شيخيه بابيت، بهائيت،) مسلمين ميان در سازي?فرقه ًًّّخ بإ؛ انگلستان

 .است کرده مذاهب سایر پيروان و شيعيان ميان انحراف

 حرکتهاي روح کنفرانس آن در شناسان شيعه از جمعي حضور و» آویو?تل« هشتاد دهه کنفرانس

 شد اعالم نشست آن در. ساخت آشکار صهيونيستي یهودیت و غرب براي را مسلمين طلبانه?اصالح

 حرکتهاي در کننده تعيين و مهم عامل دو» مهدوي سبز باور و عاشورا سرخ نهضت« که

 .است شيعيان طلبانه?اصالح

 ایراني مبلغان کانون) آن مبلغ عوامل و( شيعه والیي فرهنگ) طلبانه?اصالح فرهنگ حاق با مقابله

 بالد سایر و اسالمي شرق سرزمينهاي در خود سلطه نظام حفظ براي غرب استراتژي ترین?مهم( آن

 .است



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 را( خالفت و حکمراني) وفالیت و( دوستي و مهر) واَلیت تماميت غرب اخير سال چهارصد طي. 9

 توجه، که دریافته غرب. است کرده سرکوب را آن جز جریاني هر و ساخته معطوف خود به

 ظهور و والیت پذیرش آمادگي و خداوند حيّ حجت به مستضعفان توسل و دوستي مهرورزي،

 .است استکباري تمدن و فرهنگ عيار تمام مرگ زنگ درآمدن صدا به معني به حضرتش

 عنوان به شيعيان و مسلمين معرفي و» مقدس موعود« از ناپسند اي?چهره ارائه انآن زعم به

 .باشد جدید قرن فراگير بحران و بست?بن از خالصي راه تواند?مي تروریست آفرینان وحشت

 قدرت حفظ در سعي قوا همه از استفاده با و حيله این به تمسک و توسل با صهيونيستي مسيحيت

 انقالب پيروزي سالهاي اولين از که طوري به. دارد جهان سرتاسر بر تشحاکمي استمرار و غرب

 سعي که بودیم دست این از دیگر فيلم صدها و» نوسترآداموس« چون فيلمهایي ورود شاهد اسالمي

 .است کرده مسلمانان موعود و آخرالزمان منجي مقدس چهره ساختن مخدوش در

 ویژه به و جهان در آن نظامي و سياسي تبليغاتي، ردعملک رد و نقد محرّف، جریان این بازشناسي

 و گردانندگان بيداري جوانان، به بخشيدن مصونيت براي است اي?مقدمه اسالمي سرزمينهاي

 با فرهنگي جدي مقابله و نقد براي مبلغان و محققان شدن متذکر و اسالمي سرزمينهاي حاکمان

 .بزرگ خطر این

 از کامل آگاهي کسب و هوشياري به ناگزیر فرهيخته جوانان یژهو?به و شيعيان تمامي باالخره، و

 و دریافتها توسعه تنها و هستند گذرد?مي فرهنگي و معرفتي مخلتف هاي?حوزه در که آنچه همه

 را اسالمي فرهنگ و تفکر کيان که آنچه با رویارویي در را آنان تواند?مي فراگير و جدي مطالعه

 مراکز تأسيس با و تمام مراقبت با دشمن که نکنيم فراموش. دده یاري اندازد?مي مخاطره به

 پيگيري را والیي و جهادي فرهنگ طالب شيعيان و مسلمانان حرکتهاي همه مطالعاتي، عمده

 غرب اعمال و تصميمات برابر در آنان العملهاي?عکس شناسایي به تمام جدیت با و کند?مي

 .پردازد?مي استکباري

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

 مهدویت ادعاي و الدن بن:عنوان
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 : اشاره 

 قرن دو یکي طي استعماري غرب که نيست پوشيده اسالمي شرق ساکنان ویژه?به اندیشمندان بر

 نيروهاي فرمایش و سازي?فرقه در يسع اسالمي هاي?سرزمين بر سلطه جهت همواره اخير

 .سازد فراهم خود سلطه براي را بيشتري هاي?زمينه اختالف ایجاد با تا است داشته مسلمين

 اطالعاتي موضوعات بررسي به تخصصي صورت به که است 1روز به خبري سرویس یک G2 بولتن 

 را بولتن این سردبير. شود?مي ارسال آن مشترکين براي تنها آن مطالب و پردازد?مي امنيتي و

 با اي?مقاله خالصه زیر، مطلب. دارد برعهده ژورناليستي، فعاليت سال 25 سابقه با فره، ژوزف

 در( 93 فروردین 8) 2114 مارس 28 تاریخ در که است،» است؟ مهدي همان الدن?بن آیا« عنوان

 .ماندازی?مي مطلب این به گذرا نگاهي هم با که است شده منتشر بولتن این

  

 فيلم قطعه بررسي مشغول متحده ایاالت ارتش امنيت و اطالعات کارشناسان ،G2 بولتن گزارش به

 که تابلویي و ایستاده صحرایي کنار در وي فيلم آن در که هستند الدن بن اسامه از آمده دست به

 .است شده نوشته آن روي بر» منتظر?مهدي« عربي عبارت

 این دقيق معناي مورد در اند?کرده بررسي را ویدیویي فيلم قطعه این که افرادي از یک?هيچ

 قرآن مکمل که اسالمي مقدس هاي?نوشته از اي?مجموعه - احادیث اما. نيستند مطمئن عبارت

 مهدي که کند?مي ظهور آخرالزمان در مسيحایي اي?چهره که اند?کرده پيشگویي - هستند

 کفار بر پيروزي و نبرد سوي به را مؤمنين مسيح، عيسي همراه به مهدي این. شود?مي ناميده

 .کرد خواهد رهبري

 و داند؟?مي مهدي را خود الدن بن آیا که است این کند?مي ایجاد ویدیویي قطعه این که سوالي

 شدن افزوده صورت، هر به. گيرد دست در را رهبري که است دیگري کس قيام منتظر که?این  یإ؛

 است ممکن تروریسم المللي?بين جنگ تنش پر فضاي به الماس آخرالزماني هاي?پيشگویي ابعاد

 .کند دشوار غربي هاي?استراتژیست براي را گيري?تصميم جدي، طور?به

 به گوانتمانو اردوگاه شدگان بازداشت از برخي ، G2 بولتن نظامي منابع واصله اخبار براساس

 الدن بن کردند،?مي تصور که اند،?پيوسته القاعده تشکيالت به علت این به که اند?گفته بازجویان
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 .است» منتظر مهدي«

 برخي که اند?کرده گزارش عراق در مستقر متحده ایاالت ارتش اطالعاتي نيروهاي دیگر سوي از

 در اند،?شده دستگير کشور این مرزهاي در عراق به ورود حين که هایي?تروریست از

 به اسالم، آخرالزمان هاي?پيشگویي هب اعتقادشان دليل به که اند?کرده اعتراف ها?بازجویي

 .اند?پيوسته القاعده

 در عدالت برقراري براي مهدي روزي که دارند انتظار - شيعه چه و سني چه - معتقد مسلمانان

 تمام که است مسيحایي شخصيتي و چهره ولي نيست اسالم پيامبر عظمت به مهدي. گردد باز جهان

 .است مسلمين همه اعتقادات مشترک طهنق و دارند اعتقاد آن به اسالمي فرق

 خود هميشگي امضاي جاي به را» الدن بن محمد بن اسامه« امضاي الدن بن 2111 سال اواخر از

 الدن بن اسامه به زیرا است، توجهي قابل بسيار موضوع این. برد?مي کار?به» الدن بن اسامه«

 حدیث در شناسان،?اسالم العاتمط براساس که چرا. بخشد?مي آخرالزماني بعدي القاعده رهبر

. است متمایز دارد، همراه به را پيامبر نام که حقيقت این با دیگران، ميان در مهدي که است آمده

 او. کند?مي ظهور دارند قرار تنگنا و مضيقه در دنيا گوشه هر در مسلمانان که زماني در» المهدي«

 اعراف بر آورد،?مي جهان به را صلح و عدالت کند،?مي متحد را مسلمين جنگد،?مي کافران با

 .گذارد?مي نماز مکه در کرد، خواهد ظهور مسيح که زماني و کند?مي راني?حکم

 به بخشيدن مشروعيت براي الدن?بن که داشتند انتظار اسالم جهان مسایل گران?تحليل از برخي 

 اي،?منطقه غير تارساخ به توجه با اما. کند معرفي» خليفه« عنوان به را خود هایش،?فعاليت

 .است شده متوسل» مهدي« یعني اسالم، در عنوان قدرتمندترین به او القاعده، سازماني تشکيالت

 در که هستند، اسالم آخرالزمان هاي?پيشگویي مثبت شخصيت دو مسيح، عيسي و مهدي

 .روند?مي شيطاني نيروهاي و کفار با نبرد به یکدیگر با و کنند?مي ظهور آخرالزمان

 به اسالمي منابع از برگرفته مهدي؛ خصوصيات خالصه فرنيش، تریموتي دکتر تحقيقات اساسبر

 :است زیر صورت

 .است پيامبر دختر فاطمه نوادگان از و اسالم پيامبر نوادگان از او×     

 .است پيامبر همنام او×     

 .دارد برجسته بيني و بلند پيشاني×     

 .است دوست?نوع و بخشنده بسيار او×     
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 رهبري مکه، در مردم، هواداري و تحسين و تشویق با و کند?مي قيام عربستان سرزمين از×     

 .گيرد?مي دست در را مسلمانان

 .گيرد?مي قرار تهاجم مورد روند؛?مي فرو بيابان در بعدها که سوریه از ارتشي طرف از او×     

 .کند?مي پر برابري و عدالت از را زمين او×     

 مدت از بعد ازآن، پس و کند?مي حکومت مسيح عيسي همراهي با سال 8 یا و 7 ،5 مدت او×     

 .رسد?مي فرا قيامت نامعلومي

 موضوع این آیا بنامد، مهدي را خود مسلمين، رهبران از دیگر یکي یا الدن?بن اگر دید باید حال

 کرد؟ اهدخو ایجاد متحده ایاالت هاي?استراتژیست هاي?سياست در تغييري

 تواند?نمي دیگر متحده ایاالت باشد، قبول قابل اسالم جهان براي ادعا این اگر: نویسد?مي فرنيش

 المللي?بين جنگ یک به تروریسم عليه بر جنگ اصل در و جنگد?مي تروریسم با تنها که کند ادعا

 .شود?مي بدل مذهبي

  

 

 

 :نوشت?پي
 OnLine .1 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 تبليغاتي سالح اي، رایانه هاي بازي:عنوان

  

 :چکيده

 بازیها این. دانست نوجوانان و کودکان سرگرمي براي اي پدیده صرفا نباید را اي رایانه بازیهاي

 تبدیل آمریکا ارتش ویژه به سرکوبگر و مهاجم ارتشهاي ستد در مهمي تبليغاتي ابزار به اغلب

 .کنند مي القا و دنبال را سياسي بياني و هدف خود، بطن در و اند شده

 

 صحت به که آن براي. روند مي شمار به فرهنگي انداز چشم از بخشي پس، این از اي رایانه بازیهاي
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 هنگام به. دهيم فرا گوش سياسي طبقه و ها رسانه گفتمان به است کافي شویم، مطمئن گفته این

ـ  ژان ،2113 آوریل 18 روز در فرانسه پوانيه شهر در Futuroscope در اي رایانه کلبه گشایش

 براي ملي مدرسه یک تأسيس از و شتافت اي رایانه بازیهاي صنعت از حمایت به رافارن پير

 ميان به« اي رایانه جمهوري» از خنس حتي و داد خبر نزدیک آینده در زنده، ارتباط هاي رسانه

 .آورد

 

 یک مشابه را مناقشه این نگاران، روزنامه از بسياري فارس، خليج جنگ طي نود، دهه اوایل در

 نشد دیده آمریکایي یک حتي نه و عراقي یک نه خون، قطره یک نه: کردند توصيف اي رایانه بازي

 که آنگونه ـ براق و پاک جنگ یک تصویر اب که باشد وضعيتي در یا و( جنگ) صحنه وسط در که

 پرداختند مي متحد نيروهاي پيشروي توصيف به تلویزیوني هاي شبکه روي بر شده بازسازي تصاویر

 .باشد داشته مبانيت ـ

 

 بوش دبليو جرج. شد تکرار مختصر، شکلي در بار این بعد، سال دوازده جنگ درباره پنداشت این

 ûThe Game شد تمام بازي) خود معروف باجمله را واقعيت این وحوض به 2113 فوریه 6 روز در

is over  )کرد واگویي خاصي ظرافت با را آن شيراک ژاک و کرد، بيان :ûIts not a game, it 

is not over  (است نشده تمام و نيست بازي یک این .)لحني با آمریکا، ارتش ژنرال یک 

 2.بود شده اقتباس  ûPacMan اي رایانه بازي از که کرد اشاره نظامي تاکتيکي به تر، صادقانه

 

 را سخنان این که چرا باشد، لذتبخش اي رایانه بازیهاي طرفداران براي تواند مي جمالت این

 شمرده روزمرگي از ناشي اي پدیده دیگر آنها عالقه مورد بازي اینکه بر دال یابند مي مدرک

 .ستا وخيمي اشتباه امر، این اما شود، نمي

 

 جنگ زشتيهاي از کاستن جز چيزي آنها، نزدیکان یا نظاميان زبان از دادنها، آدرس این از هدف

. دوستي نه و دارند اي خانواده نه ها کشته و شود نمي زخمي کس هيچ مجازي، جهان در. نيست

 نامشروع و محکوم اعمال از« زدایي واقعيت» جز هدفي واقعيت، و مجازي تقدیر ميان تقریب

 .داردن
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 ابزاري که شود مي معلوم وضوح به نگریم، مي کنوني تفریحي ـ بصري محصوالت به که زماني

 خطر بي تفریح یک فقط اي رایانه بازي. دیگر رسانه هر همانند سياسي ابزاري هستند، تبليغات براي

 از دور به جهتي در آن از استفاده که است منطقي لذا. است ميان بيان براي اي رسانه بلکه نيست،

 و سينما رادیو، تلویزیون، از کشورها برخي در که همانگونه درست باشد، اوليه و ظاهري اهداف

 جهت در اي رایانه بازیهاي از استفاده نوع این. شود مي و شده اي استفاده چنين نوشتاري مطبوعات

 ناشناخته ردمم عموم بر آن مآخذ و رمزها که است مزورانه بيشتر جهت آن از سياسي، اهداف

 والدین از اندکي تعداد نهایت در اما چيست، اي رایانه بازي یک که دانند مي همه. است مانده باقي

 دادن قرار تأثير تحت دليل، همين به و کنند همراهي رسانه این کشف در را خود فرزندان قادرند

 .است تر آسان هم باز آنها

 

 نماد طریق از سریع خيلي مجازي دنياي به واقعيت تطبيق حلول جنگ، بازي آميز شتاب گسترش با

 برخي مانند دارند، تاریخي موضوع که بازیهایي با اینجا در. یافت تحقق پرچم، یعني ملي، هویت

 سياسي نظر از که است بازیهایي از سخن بلکه نيستيم، رو روبه 3استعمار، تاریخ جنگهاي بازیهاي

 .آنهاست نماد( Conflict Desert Storm) صحرا طوفان و هستند،« شده هدایت»

 

 او کند؛ نمي انتخاب را خود اردوگاه او. شود مي ور غوطه جنگ واقعيتهاي برخي در کننده بازي

 دیکتاتوري یوغ از عراق آزادسازي مأموریتش که است انگليسي یا آمریکایي سرباز یک تجسم

 روشن کامالً موضوع یک که حالي در ،برد مي فرو عمليات بطن در را ما بازي، شدن تصویري. است

 .عراقي سرباز یعني دشمن: است

 

. مخالفتي نه و داشت پي در تأملي نه ،(اروپا در 2112 سپتامبر 13) شدن عرضه هنگام به بازي این

 بازي، این. شود نمي توصيه سال شانزده زیر افراد به فقط و شود مي انجام آزادانه آن، فروش

 از دفاع موضوع در را کننده بازي فرد کند، ایجاد شده پذیرفته هاي اندیشه در تزلزلي که آن بي

 .دهد مي قرار جهاني نظم

 



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 و پيچيدگي با ،(Return to Castle Wolfenstein)« اشتاین ولفن قلعه به بازگشت» بازي عرضه

. تاس دوم جهاني جنگ در آمریکایي سرباز یک تجسم کننده، بازي. گرفت انجام بيشتري ظرافت

 راهروها پيچ در شود، مي رودررو. اس.اس سربازان با و کند مي نفوذ نازیها کاخهاي درون به او

 .کرد مشاهده را شکسته صليبهاي برخي توان مي

 

 اولين. است( نازي) سوسياليستيـ  ناسيونال ایدئولوژي مبلغ بازي این که کردند مي فکر ها خيلي

 این به که حالي در شد، آغاز Wolfenstein-3D رضهع هنگام به ،1882 سال در قلمي مشاجره

 ولفن قلعه به بازگشت» بازي ارائه هنگام به. بودند زده دوستي نازي و ستيزي یهودي برچسب بازي

 بازي در چه: بود پایه بي مباحث این. شد کشيده پيش استدالل همين نيز 2111 نوامبر در« اشتاین

 .است حاکم جانبدارانه دیدگاه یک ،«عهقل به بازگشت» در چه و« صحرا طوفان»

 

 در ریشه دو، این تفاوت. شود مي ظاهر آمریکایي سرباز یک نقش در بازیکن فرد بازي، دو هر در

 خير نماد کننده بازي فرد و شده زدایي پلشت مرگ، از صحرا، طوفان بازي در. دارد برخورد نوع

 قربانيان به) شویم مي رو روبه ناهنجار هاي جلوه انبوه با ،«اشتاین ولفن قلعه به بازگشت» در. است

 به بازگشت» نظر، این از. است تر خونين و تر گرایانه واقع بسيار بازي و( خوریم برمي شده شکنجه

 از تر کم اما دارد، تکيه ناهنجاري جنبه این به اندازه از بيش قدري چند هر ،«اشتاین ولفن قلعه

 تواند مي حتي« اشتاین ولفن قلعه به بازگشت» الین آن نسخه. است تبليغاتي« صحرا طوفان» بازي

 را نيروها کردن پياده واقعيت توان مي آن در که چرا ببخشد، بازي این به تري مهم تاریخي جنبه

 یک پدیده، این عطف نقطه اما و. کرد مشاهده عينه به ها آلماني دید از هم و متحدین دید از هم

 اینترنت شبکه روي بر رایگان صورت به و شده طراحي آمریکا ارتش وسطت که است اي رایانه بازي

 4 که بازي این. است( www.americasarmy.com)« آمریکا ارتش» آن نام و است گرفته قرار

 مقاصد علنا ارتش. کند مي تبدیل آمریکایي سرباز یک به را کننده بازي شد، عرضه 2112 ژوئيه

 از تعداد بيشترین جذب بازي، این هدف که است داده توضيح و گذاشته نمایش به آن در را خود

 نام ثبت ارتش اینترنتي پایگاه روي بر باید کردن، بازي براي. است نظامي مشاغل سوي به جوانان

 نفر هزار 611 گویا تعداد، این از که اند کرده نام ثبت کنون تا نفر ميليون یک از بيش. گيرد انجام

 4.اند رسانده پایان به را آموزشي هاي دوره
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 آمریکایي دیدگاه

 اي رایانه بازي نمایشگاه در پياپي سال دومين براي که( واقعي نظاميان از متشکل) بازي طراحان

: کردند اعالم را بازي این آتي تحوالت داشتند، حضور 2113 مه ماه 16 تا 13 از( E3) آنجلس لس

 .بازي در نظامي غير افراد حضور نيز و جدید مأموریتهاي جدید، نقليه وسایط استقرار

 

 هنگ جمله از شده، سازي شبيه برنامه یک تماشاي به بودند، درها شدن باز انتظار در که افرادي

 دغدغه بر شاهدي نيز این که پرداختند، نمایشگاه دربهاي مقابل در هوایي، نيروي یکم و صد

 .بود مجازي جهان و واقعيت آميختن

 

 نموده خریداري را بازي موتورهاي تواناترین کرده، جذب را نویسها برنامه ترینماهر آمریکا ارتش

 این. است داده آموزش و درآورده استخدام به اي رایانه بازي این طریق از را خود نيروهاي و

 ترین بزرگ. است نشده رو روبه چنداني مخالفت با شود، مي هدایت سياسي طریق از که تهاجم

 در نظامي عمليات ابتداي از: دهند مي ادامه راستا همين در برداشتن گام به ناشرین و طراحان

 را( بهت و شوک) ûShock and Awe مارک تمام عجله با سوني شرکت ،(2113 مارس 21) عراق

 نام همين به اي رایانه بازي یک طراحي آن احتمالي هدف که کرد نصب خود محصوالت روي بر

 اما بگذارد، کنار را زني مارک ایده تا واداشت را سوني انتقادها زا موجي خبر، این از پس. است

 اي بازي اي، رایانه بازیهاي بازار سلطان عنوان به سازنده، این که بود نخواهد آن از مانع چيز هيچ

 نموده اعالم قبالً ،«صحرا طوفان» بازي طراح ، SCI شرکت. کند طراحي عراق جنگ موضوع با را

 را کننده بازي Back to Bagdad« بغداد به بازگشت» بازي. است بازي این ادامه تهيه حال در که

 یعني انحصاري، دیدگاهي با هميشه مثل هم آن گرداند، خواهد باز 1881 سال مناقشه به دیگر بار

 .آمریکایيها دیدگاه

 

 برخي دچن هر است، مسلم موضوعي نظاميان، و ارتش برابر در اي رایانه بازیهاي صنعت انقياد

 ارزیابي جوانان براي خطرناک و خشن لذا و هستند ثباتي بي عامل عرصه، این در توليدات

 با هستند جهان در ترینها پرفروش از که  ûGTA Vice City و  ûGTA3 بازیهاي. شوند مي
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 .اند شده رو روبه دولتها و ها رسانه سوي از مستقيمي انتقادهاي

 

 اي بازي اي، فروشنده اگر آن طبق که رسانده تصویب به قانوني واشنگتن ایالت مثال، عنوان به

 511 پرداخت به زد، کتک را پليس مأمور توان مي آن در که بفروشد خردسال افراد به اي رایانه

 به اما شود، مي تشویق حتي و است پذیرفته امري رفتن سرباز یک جلد در. شد خواهد محکوم دالر

 .است پذیرفته تر کم کند، مي کار مافيا رايب که تبهکاري نقش گرفتن عهده

 

 بازي جمله از. شوند مي رو روبه تراشي مانع با هستند دردسرساز اندکي که بازیهایي تمام

ûBunout ، سرعت با باید و گيرد مي دست به را سرعت پر خودرو یک هدایت کننده بازي آن در که 

 به تشویق را رانندگان است ممکن بازي این اما کند، حرکت شهري ترافيک ميان در تمام مهارت و

 ها کننده بازي که شده متهم« اضطراري وضعيت» بازي. کند واقعي زندگي در اعمال همين انجام

 .گيرد نمي انجام تبليغاتي جنگي بازیهاي عليه انتقادي هيچ مقابل، در. دهد مي سوق شورش به را

 

 کنندگان بازي سن ميانگين اما دارد، قدمت الس سي از بيش که است اي رسانه اي، رایانه بازي

 پرداخت داستانهایي نقل به بازیها این در پس این از توان مي فني، نظر از. است سال بيست حدود

 براي که است( مستقّل) هنرمندان بر. هستند شرّ  و خير ميان ابدي رویارویي از تر پيچيده بسيار که

 آنان توسط باید رسانه این: کنند تبليغ را خود هاي شهاندی مختلف، احساسات و اطالعات ارائه

 امر، این براي اما. کردند چنين سينما و ادبيات براي گذشته در که همانگونه یابد، تحول

 مختص وسيله را آن دیگر و بردارند دست اي رایانه بازیهاي با کردن قهر از باید روشنفکران

 سرانجام که است امر این پذیرفتن کنوني، حرافان مقابل در واکنش عدم. نکنند فرض کودکان

 5.گردد توزیع نسخه ميليونها در و شود تبدیل تبليغاتي صداي بي سالح به اي رایانه بازي

 

 : نوشتها پي

1 .Stephane Pilet. 

 

 .2113 مارس 29 ليبراسيون،.2
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 جنگي بازي یک شد، عرضه 1897 سال در که(   ûColonial Conquest استعماري فتح) بازي.3

 آن مشابه تقریبا آن در نظامي نيروهاي ترسيم و دارد شباهت ûRisk بازي به آن اساس که است

 .است افتاده اتفاق تاریخ نظر از که است چيزي

 

4 .www.lecourrier.ch/essai.htm?selection/sel 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  اساطير در جهان پایان:عنوان

  

 

 

 

 ایراني اساطير -’ ه 

 بدون که است اسالم از قبل ایرانيان و زرتشتيان باورهاي اساسي هايپایه از یکي معاد، به اعتقاد

 دین، این تعاليم که است 1پسين تن و معاد با. ماندمي ناتمام و ناقص دین این اصلي فلسفه آن،

 به است مزدا اهورا آفریده که جهان این زیرا رسد؛مي کمال به آفرینش اهداف و شودمي کامل

 که داستان این. آالیدمي را او خوب آفرینش همه و شودمي واقع اهریمن تازش مورد ناگاه

 و بدي دنيا این در چرا که این توجيه توجيهي؛ است اياسطوره شود،مي خلقت آغاز به مربوط

 باید یافتند جهان این وضعيت براي توجيهي چنين که حال. اندآميخته درهم ظلمت و نور خوبي،

 این از دنيا رهایي براي که حليراه زرتشتي باورهاي در. داشت وضعيت آن بهبودي به نيز اميدي

 آنها. شد بعدي ادوار در بشر اعتقادي مهم هايپایه از یکي یافتند، خوبي و بدي نامبارک اختالف

 دهدمي پایان جهان، نظميبي با آميخته نظم این به جهاني مصلح آن طي که ساختند اياسطوره

 زرتشتي دین ضروریات از اسطوره این ابتکار. دید نخواهد را خوبي روي جز جهان او از پس و

 کندمي نفوذ نيز مسيح و یهود همانند ادیان، دیگر در عقيده این اي،عده عقيده بر بنا هک است بوده



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 اصالحي تحوالت آن بدون جهان، این تصور که است شده پذیرفته آنچنان باور این امروزه و

مي مسيحيت دین در جهان پایان حوادث درباره» الياده ميرچا«. است تصور قابل غير فرجامين،

 :گوید

 

 آتش آن اما است، شده ذکر پطرس نامه دومين در جدید عهد کتب در بار یک سازویران آتش 

 به غيبي هاتف همچون ها؛کاهنه طرف از قدما نزد در که گویيهایيغيب در است مهم و عمده عامل

 2.دارد ایراني اصلي احتماالً  و متأخر مسيحي ادبيات در و رواقيون حکمت در نيز و آمده عمل

 

 شده رایج ملل دیگر در که است ایران از معاد به باور اصل که است عقيده همين بر نيز هنيلز جان

 :گویدمي او است

 دین تعليمات در ايشده شناخته و اساسي رکن جهان، امور آخرین به مربوط تعليمات یعني معاد، 

 هم و شرقي عقاید بر هم که است يمنبع تعليمات، این که انداندیشه این بر بسياري. است زرتشتي

 در مسيحي و یهودي آیين و شرق در بودایي و هندي هايآیين. است گذاشته تأثير غربي عقاید بر

 3.غرب

 

 نيامده ميان به جهان پایان از سخني عتيق، عهد اوليه کتب در که باشدمي این نيز نظرات این علت

 پيشگویيهاي و روایات چنين که است بابل فتح از سپ یهودیان و ایرانيان برخورد از بعد و است

 .خوردمي چشم به یهودیان کتب در جهان پایان درباره

 

 به باور بابل در یهودیان با برخورد ضمن بعدي ادوار در زرتشتيها که کنندمي عنوان چنين برخي

 این واقع در اما... نداکرده وارد خویش دیني هاينوشته در و اقتباس را مردگان رستاخيز و معاد

 ایرانيان از را معاد و رستاخيز به باور و اندیشه ایرانيان، با تماس و برخورد ضمن که بودند یهودیان

 ترقدیمي زرتشتيان بين در باور این سابقه زیرا 4؛»کردند وارد خویش عقيدتي مسائل در و گرفته

 باشد،مي مقدم تورات بر زماني نظر زا و است زرتشت خود هايسروده از که» گاهان«در و است

 :است شده نقل

 :9 بند ،32 هات گاهان،
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 .گمانمبي آنان همه درباره تو داوري واپسين به من

 :8 بند ،31 هات گاهان

 .کنندمي نو را هستي که باشيم اهورایيان شمار در و تو آن از( که خواستاریم) ما

 :است آمده 7 بند هات، همين در و

 5.آیندبرمي پيروز آهن آزمون از تواند، آن از که آنان تيراس به 

 

 این تصور که است گرفته جاي باورهاي زرتشتيان دیگر و اعتقادات در آنگونه آخرت و معاد به باور

 .است ناقص و ممکن غير اعتقاد این بدون دین

 

 فعلي نابسامان وضعيت به توجيهي پاسخي زرتشتي دین در معاد به اعتقاد شد ذکر که همانطور

 به دین این در. است آمده وجودبه مزدا، آفریده جهان به اهریمن تازش خاطر به که است جهان

 در. است ساله هزار سه مرحله چهار شامل که اندقائل جهان عمر براي ساله هزار دوازده دوره یک

 دوم سال هزار سه. دبودن نگرفته مادي شکل و بودند مينویي آفریدگان تمام اول، سال هزار سه

 و اهریمني مظاهر آميختگي عصر ماست دوران که سوم سال هزار سه. گرفتند مادي صورت آنها

 با و کنندمي ظهور زرتشتي منجيان از یکي آخر، هزاره سه از هزاره هر آغاز در و است مزدایي

 جهان یک در سانهاان تمام و رسدمي پایان به بدي و اهریمن عمر سال هزار دوازده این پایان

 .کرد خواهند زندگي آرماني

 

 حاصل که تازندمي ایران به مو ژوليده تبار خشم دیوان که اندگفته جهان اواخر حوادث مورد در

 شودمي پریشان اجتماعي، و خانوادگي زندگي. است سرزمين این منظم زندگي کامل نابودي آن،

. آیدمي وجودبه نيز کيهاني آشفتگي. یابديم کاهش بهي دین و عشق و راستي بزرگداشت و

 قحطي و خشکسالي لرزه،زمين تيرگي، و تاریکي. افشانندنمي کمال به را خدا نور ماه و خورشيد

 تاریخ آغاز در او یورش قرینه شر، حمله این. گيرددرمي جنگها زمين در. آیدمي وجودبه زمين در

 است پارسي شاهزاده تولد نشانه که شودمي پيدا آسمان در نستارگا بارش سرانجام. است جهان

 منجي نخستين تولد از پيش را، بهي دین تحت و ایراني سرزمينهاي و شودمي پيروز شر لشکر بر که

 نطفه از او. شودمي زاده باکره ايدوشيزه از که است» شيدر«او منجي، اولين. آرایدمي باز
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 .گرددمي حامله شود،مي نگهداري» نسهکيا« دریاچه در که زرتشت

 

 ظهر هنگام در آسمان ميان در یکسره روز ده خورشيد رسد،مي سالگي سي به منجي این وقتي

 وضع همانند وضعي او آمدن با. داشت قرار اهریمن حمله از پيش که همانجایي در ایستد؛مي

 بد، آفریدگان از دور به و بيشتر ماهنگيه با مردمان سال سه مدت به. گرددمي باز جهان به بهشت

 که صورت این به. شودمي نابود گرگ نوع یعني اهریمن؛ آفریدگان از بخشي و کنندمي زندگي

 حال این با. روندمي بين از مردم توسط و آینددرمي بزرگ گرگ یک صورت به گرگها انواع همه

 با انگيزيهراس زمستان صورت به شر. کرد خواهد وجود اظهار دیگر بار و هست هنوز بدي

 ميان از را بشر نوع اعظم بخش تگرگ و برف. گرددمي ظاهر» ملکوس« نام به دیوي جادوگري

 مردمان زیرا شد؛ خواهد پيروز دوباره خير منجي، دومين رسيدن از پيش وجود این با. برد خواهد

. شد خواهد پر آنان از وبارهد زمين و آمد خواهند بيرون است ساخته جمشيد که ي»ور« از

 از که شودمي زاده اي،ساله پانزده باکره دختر از اوشيدر مانند منجي، دومين ،»ماه اوشيدر«

 در آسمان ميان در روز بيست خورشيد او، سالگيسي زمان در. است شده باردار زرتشت نطفه

 وضع سوي به زمين. بود دخواهن کاميابي در سال شش آفریدگان، و ایستاد خواهد ظهر هنگام

مي گياهخوار و گرددبرمي خواريگوشت از دوره این در آدمي. شودمي نزدیک بيشتر بهشتي

 باز خوردن شير از پس. خورد نخواهند شير و گياه جز ایستند، باز خواري گوشت از چون آنها. شود

 از پيش سال ده و خورد اهندنخو آب جز و کرد خواهند دوري نيز گياهخواري از و ایستاد خواهند

 همه این با و برندمي سر به خوراک بدون و کنندمي پرهيز نيز خوردن آب از» سوشيانس« رسيدن

 از وي. کرد خواهد وجود اظهار ضحاک، صورت به دوباره شر دوره، این پایان در. ميرندنمي

 بشر نوع سوم یک و زد خواهد دست گناه ارتکاب به جهان، در تاز و تاخت با و کندمي فرار زندان

 اما رساند؛ خواهد آزار گياه و آب و آتش یعني خوب؛ عناصر به و بلعيد خواهد را حيوان و

 رهایي شریر، موجود این از را جهان و شد خواهد برانگيخته باستان، قهرمانان از یکي ،»گرشاسب«

 .بخشيد خواهد

 

مي متولد ايساله پانزده باکره دختر و زرتشت نطفه از پيشين، منجي دو همانند نيز سوشيانس 

. خورد خواهد معنوي غذاي تنها آدمي. رسيد خواهد فرا خير نهایي پيروزي او آمدن با. شود
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 به مردمان همه آنگاه. انگيخت برخواهد اند،گذشته در که جایي همان در را مردگان سوشيانس

 ایستدمي آسمان در روز سي خورشيد او، ورظه زمان در. رفت خواهند پيش واپسين داوري سوي

 آنگاه. اندازد تعویق به را خویش نابودي زمان تا داردمي نگه را آن اهریمن که است آن علتش و

 به بدان و بهشت به نيکان روز، سه مدت به آن از پس و گيرندمي قرار داوري مورد مردمان، همه

 باید همه آن، از پس. کنندمي خوشي یا کشندمي عذاب سال هزار نه اندازه به که روندمي دوزخ

 برابر هم با پاکي در و شوند جاوداني زندگي الیق و پالوده تا کنند عبور گداخته فلز از رودي از

 ،6»سفيد هوم« و آن پيه از و کندمي قرباني را گاوي موبد، نقش در سوشيانس آخر، در. شوند

 همتاي دیو بر اهورایي موجودات از یک هر نهایي نبرد در. کرد خواهد تهيه جاودانگي اکسير

 آغاز در که سوراخي همان از که مانندمي باز آز و اهریمن سرانجام تا شودمي پيروز خویش

 سپس. گریخت خواهند دوزخ به و روندمي بيرون بودند، تاخته جهان به و آورده پدید آفرینش

 .کرد خواهد مسدود را آن و شد خواهد تهریخ سوراخ آن در گداخته فلز رود آن

 

 :است آمده بندهش در که بود خواهد صورت بدین سوشيانس زمان در مردمان برانگيختن

 که همچنان. شودمي بازخواسته آتش از جان و گياه از موي آب، از خون زمين، مينوي از استخوان

 بعد و شودمي برانگيخته يومرثک استخوانهاي نخست. بودند پذیرفته را آنها آفرینش آغاز در

 دوران سال هفت و پنجاه مدت در. مردمان دیگر استخوانهاي بعد و مشياله و مشي استخوانهاي

 و کيومرث براي نيمي است خورشيد با که نوري از. شد خواهند برانگيخته مردگان همه سوشيانس،

 روان روان،. شناسندمي را یگریکد مردمان آن از بعد. شد خواهد بسنده دیگر مردمان براي نيمي

 خویشان اینان و است من همسر این و من برادر این و من پدر این که شناسدمي را تن تن، و را

 7.منند نزدیک

 

 این در که آناني. است متفاوت آخرت، جاودانه جهان آن در مردمان سال و سن و ظاهري شکل

 پانزده جوان شکل به باشند نخورده گوشت که آنان و ساله چهل سن به باشند خورده گوشت دنيا

 نکرده ازدواج جهان این در که مرداني. شد خواهند ظاهر است، زرتشتيان آرماني سن که ساله،

 اختيار همسري دنيا این در که بانواني و دهدمي رخ آنها به( زمين بانوي ایزد) سپندارمذ باشند

بي ابد تا فرزند، داشتن از دسته دو هر اینان ولي دهدمي شوهر آنها به اهورامزدا باشند نکرده
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 .9ماند خواهند بهره

 

 است؛ سهيم ابدي سعادت در نيز جسم رسد، پایان به جهان که هنگامي بودند معتقد ميتراپرستان

 کرد، طي را خود دور زمان، که آن از پس آنان عقيده به. بردمي بهره آن از روح که همانگونه

 همراه به بدکاران اما کندمي جاودان و مرگبي را نيکان انگيزد؛برمي را مردگان همه مهر،

 در که است این در زرتشتي دین با مذهب این عمده فرق پس. شوندمي نابود آتش در اهریمن

 و شوندمي نابود بلکه مانندنمي جاودان عذاب و آتش در تنها نه بدان، و گنهکاران دین، این عقاید

 از فقط پاداش ترینبزرگ عنوان به جاودانگي آنان، عقيده به. افتندمي فنا و نيستي در مناهری با

 .بس و است نيکان آن

 

 مانویان، نظر به. است شده داده زیادي اهميت معاد، و رستاخيز به 8»ماني« التقاطي مذهب در

 ستون« راه از شده آزاد انوار. دارد ادامه جهان پایان تا همچنان نور، آزادسازي پيوسته جریان

پاره از پر را ماه بدر آنها. رسندمي خورشيد به ماه از و روندمي ماه به» شيري راه« یا» روشني

 نيمه در و یابدمي ادامه ماه، هر پانزدهم تا اول از که دانستندمي شده آزاد نورهاي روشن هاي

. شوندمي تخليه آن از روشن انوار زیرا شود؛مي باریک ماه کمکم و رودمي خورشيد به ماه از دوم

مي آنجا در رستاخيز، تا و روندمي» موقتي بهشت« یا» نو بهشت« به خورشيد از سپس انوار آن

 .11شوند آزاد نور ذرات هايبازمانده آخرین که یابدمي ادامه هنگامي تا کار این. مانند

 

 فرشته دو. کندمي ظهور دادگر داوري چون نوراني، يسايع رستاخيز، روز در که معتقدند مانویان

 مرج و هرج و تشویش و افکنندمي  رإ؛ خود بار است آسمان حامل دیگري و زمين حامل یکي که

آتش را اضطراب و تشویش این برخي. یابدمي دوام سال 1469 که آیدمي پدید عالم ارکان در

 که نور ذرات تمام. کشدمي خویش کام به را گيتي نارکا همه که انددانسته عظيمي سوزي

 به هستند نجات قابل که نوري اجزاي و شوندمي کشيده بيرون باشد، ممکن ماه از آن استخراج

 گرد گلوله یا کومه یک در جدا جدا گناهکاران، و دیوان و روندمي آسمان به تندیس یک شکل

 کشيده ظلمت و نور عالم دو ميان محکم سدي سپس. شوندمي مدفون ژرف خندق یک ته در آمده

 روح ،(Humama) همامه. 11ماند خواهد صلح و آرامش در هميشه براي نور عالم و شودمي
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 حال به اندازلي اصل دو که ظلمت و نور و افتاد خواهد ظلمت در است اهریمن همان که تاریکيها،

 خواهد قطعي هميشه براي دو هر جدایي و دگردنبرمي مطلق انفکاک یعني خود؛ آغازین وضع و

 یعني ؛»بزرگي پدر« دیدار به یافته نجات انوار و پيونددمي» اصلي بهشت« به» جدید بهشت«. شد

 .12شوندمي نائل» زروان«

  

 آسماني ادیان در معاد( و 

 دین در خصوصبه است ممکن غير امري معاد بدون اسالم و مسيح یهود، آسماني ادیان تصور 

 .شودنمي کامل کسي دین بدان، اعتقاد بدون و است دین اساسي رکن سه از یکي معاد که اسالم

 

 مرگ از پس جهان از خبري که همانگونه نيست رستاخيز از سخني عتيق عهد نخستين اسفار در

 دعه کتب مجموعه از کتاب آخرین سومي که مالکي و ميکاه زکریا، مانند متأخر کتب در اما. نيست

 .است پيامبران این پيشگویي که است آمده ميان به سخناني قيامت مورد در است عتيق

 

 :کندمي بازگو بدینگونه را جهان پایان است، اسرائيل قوم به خطاب که خویش کتاب در نبي ميکاه

 سراسر از مردم و شد خواهد جهان کوه مشهورترین ،13خداوند خانه کوه آخر، روزهاي در اما و

 زیارت را اسرائيل خداي خانه و برویم خدا کوه دیدن به بيایيد«: گفت خواهند آمده، آنجا به دنيا

 و شریعت چون کرد؛ خواهيم عمل آن مطابق ما و آموخت خواهد ما به را خود راههاي او. کنيم

 اختالف به و کرد خواهد داوري قومها ميان در خداوند. »شودمي صادر اورشليم از خداوند کالم

 خود هاينيزه و شمشيرها ایشان. بخشيد خواهد پایان دوردست سرزمينهاي در بزرگ قدرتهاي بين

 و افتاد نخواهند هم جان به دیگر دولتها،. ساخت خواهند اره و گاوآهن آنها از شکسته، درهم را

 خواهد زندگي امنيت و صلح در خود خانه در کس هر. کرد نخواهند آماده جنگ، براي را خود

 داده متعال قادر خداوند را وعده این. داشت نخواهد وجود شود ترس باعث که چيزي زیرا رد،ک

 14.است

 

 را قيامت ،(ع)عيسي نبوت از قبل سال چهارصد حدود که است اسرائيلبني پيامبران از نبي مالکي

 :دهدمي بشارت مردمان به را آن آمدن و کندمي توصيف چنين
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 و مغرور اشخاص همه و رسدمي فرا ورشعله تنوري مثل داوري روز فرمایديم متعال قادر خداوند

 خواهند خاکستر و سوخت خواهند ریشه تا درخت مانند آنان. سوزاندمي کاه مثل سس رإ؛ب بدکار

 خواهد طلوع خود شفابخش پرتو با عدالت آفتاب دارید، دل در مرا ترس که شما براي اما. شد

 در. نمود خواهيد وخيزجست روند،مي چراگاه به که هایيگوساله مثل سبکبال و شاد شما و کرد

 فرا از پيش. کرد خواهيد له خود پاي زیر خاکستر مثل را بدکاران امکرده یقين من که روزي آن

 او فرستم،مي شما براي نبي ایلياي شبيه رسولي من خداوند، داوري هولناک و بزرگ روز رسيدن

 من که شد خواهد باعث این و کرد خواهد نزدیک هم به دوباره را فرزندان و انپدر دلهاي

 15.نکنم ویران را شما سرزمين

 

 دین مقدس کتب اما شودمي محدود سربسته و نادر موارد همين به یهود دین در قيامت از بحث

 را آن و شودمي رهاشا جهان آخر حادثه به بسياري موارد در یوحنا، مکاشفه تا گرفته متي از مسيح

 در دین، این پيروان عقيده به. داندمي مؤمنان و دین راستين پيروان براي بشارتي و نوید

 آیدمي او. کندمي نابود را خدا دین و خود دشمنان همه و کندمي رجعت دیگر بار مسيح رستاخيز،

 مسيحيان، باور در. دهد تشآ این با تعميدي غسل و کند پاک را انسانها همه جهاني، آتش با تا

 و جهان اصالح قصد به بيشتر پيونددمي وقوع به آوررعب عالئم با همراه که جهان پایان حوادث

 در زرتشت، دین همانند نيز دین این در. باشد ویراني صرفاً  آن از هدف اینکه تا است، مردمان

 این در سوشيانس با است يحمس که منجي این فرق اما کرد خواهد ظهور منجي یک جهان پایان

 و ویراني آن از پس مسيح اما کرد خواهد ظهور جهان پایان حوادث از قبل سوشيانس که است

» دجال« نام به ویرانگر و منفي موجودي آمدن از خبر مسيح دین در. آمد خواهد سوزيآتش

 .دانست ضحاک براي معادلي را او توانمي که است

 

 :نویسدمي مسيح آئين در دجال به عتقادا مورد در الياده ميرچا

 و خدا ميان پيکار قدیمي اسطوره یادآور است شده نمودار دیو یا اژدها شکل به که دجال این

 خواهد پيش جهان پایان در باز و است داده روي جهان آفرینش از پيش آغاز در که اژدهاست

 نمودار او فرمانروایي شود شتهپندا دروغين مسيح همچون دجال که وقتي دیگر طرفي از. آمد
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 نظميبي به بازگشت معرف دیگر بيان به و مذهبي و اخالقي اجتماعي، ارزشهاي کامل باژگوني

 پاپ، حتي اند؛دانسته دجال همان را تاریخي گوناگون شخصيتهاي ها،سده طول در. بود خواهد

 آشفته دوران در که گاميهن که است مهم جهت بدان امر این. شد خوانده دجال لوتر، توسط

 16.بود نهفته عقيده آن پس در مسيح و منجي ظهور به اميد ناميدندمي دجال را شخصي تاریخي

 

 یا نظميبي و آشوب و ریزدمي هم به دوباره زمين و آسمانها مسيح، یا منجي این ظهور از قبل

 و نظم به دیگر بار مسيح آمدن اب که شودمي تکرار دوباره بود، آن درگير جهان که اوليه کائوس

 براي را عيسویان مقدس کتب از بخشهایي اکنون. گرددمي باز طالیي و آلایده شکلي و ترتيب

 .کنيممي ذکر اینجا در نمونه

 

 آمده عيسي زبان از قيامت از سخن 23 و 22 آیه هفتم بخش متي در بار اولين جدید عهد کتب در

 :گویدمي که هنگامي است

 

 مردم به ترا پيغام ما خداوندا، خداوندا،: گفت خواهند آمده، من نزد بسياري قيامت، روز در

 انجام دیگر بزرگ معجزات و کردیم بيرون افراد وجود از را ناپاک ارواح تو، نام ذکر با و دادیم

 .نبدکارا اي شوید دور من از شناسم،نمي را شما اصالً من: داد خواهم جواب من ولي دادیم،

 

 قول به یا قيامت از قبل حوادث درباره» افسس کليساي رهبر تيموتانوس، به پولس دوم نامه« در

 :که است آمده آخر زمانهاي خودش

 

 مردم، زیرا بود؛ خواهد دشوار بسيار بودن مسيحي آخر، زمانهاي در که بداني باید نيز را این

 نامطيع والدین به نسبت کرده مسخره را اخد و بود خواهند متکبر و مغرور دوست،پول خودپرست،

 ناپرهيزگار، زن،تهمت رحم،بي و سنگدل مردم،. زد خواهند زشتي عمل هر به دست و شد خواهند

 باد به باشند داشته پاکي زندگي خواهندمي که را کساني و بود خواهند خوبي از متنفر و خشن

 انسانها،. آمد خواهد نظر به عادي امري ،دوستي در خيانت زمان، آن در. گرفت خواهند تمسخر

 به. داشت خواهند دوست خدا از بيشتر را عشرت و عيش و بود خواهند تندخو و مغرور رأي، خود
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 را ظاهر خوش اشخاص اینگونه فریب بود، خواهند ایمانبي باطن در اما مؤمن افراد ظاهر،

 17.نخورید

 

 :که است آمده رستاخيز حوادث درباره» تسالونيکيان مسيحيان به پولس دوم نامه« در

 خدا ضد بر شورشي نخست. آمد نخواهد هرگز روز آن نشود، واقع رویداد دو این تا که بدانيد اما

 چه هر با او. کرد خواهد ظهور است شورش این عامل که جهنمي مردي دوم. شد خواهد برپا

 نشسته آنجا در و شد خواهد خدا خانه وارد حتي نمود، خواهد مخالفت خداست، و دین به مربوط

 19.خداست که کرد خواهد ادعا

 

 :که گویدمي خویش یاران به قيامت درباره مسيح

 به دنيا آنگاه شدند باخبر آن از همه و رسيد جهان مردم همه گوش به انجيل مژده وقتي سرانجام

 که ببينيد است، نوشته اشدرباره نبي دانيال که را وحشتناک چيز آن وقتي پس. رسيد خواهد آخر

 و کنند فرار اطراف هايتپه به هستند یهودیه در که کساني آنگاه است، شده برپا مقدس جاي در

 و نروند خانه داخل چيزي برداشتن براي حتي فرار هنگام به باشندمي بام پشت بر که کساني

 که زناني حال به واي. دندبرنگر خانه به لباس برداشتن براي هستند مزرعه در که کساني همينطور

 خورشيد، مصيبتها، آن از بعد«)...( 18باشند داشته شيرخوار طفل یا. باشند آبستن زمان آن در

 را زمين که نيروهایي و ریخت خواهند فرو ستارگان. داد نخواهد نور دیگر ماه شده، تار و تيره

. شد خواهد ظاهر آسمان در من نآمد نشانه سرانجام و. آمد خواهند در لرزه به اندداشته نگاه

 ابرهاي ميان در که دید خواهند مرا دنيا مردم تمام و گرفت خواهند عزا جهان سراسر مردم آنگاه

 خواهم شيپور بلند صداي با را خود فرشتگان من و. آیممي کننده خيره شکوهي و قدرت با آسماني

 21.آورند گرد ،آسمان و زمين کنار و گوشه از مرا برگزیدگان تا فرستاد

 

 :است شده یاد پایاني عظيم هول این از کرات به نيز مجيد قرآن در

 حکمت و علم روي از او کار که کرد خواهد محشور قيامت در را خالیق همه تو خداي البته 

 21.است
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 در. اندنکرده درنگ بيش روز، از ساعتي گویا آمده، جمع محشر عرصه به خالیق همه که روزي

 و زیانکارند بسيار کردند انکار را خدا لقاي آنانکه روز آن. شناسندمي کامالً  را یکدیگر روز آن

 همه کرده، که نيکو کار هر شخصي، هر( روز آن در) 22».یابندنمي راه سعادت سرمنزل به هرگز

 تيمساف به او و او عمل ميان کاش اي که کند آرزو کرده بد که آن و بيند حاضر خود روي پيش را

 مهربان بسي بندگان حق در او که ترساندمي خود عقاب از را شما خداوند،. بود جدایي دور،

 23.است

 

 یکتاي خداي حکم پيشگاه در خلق تمام و را، آسمانها هم و کنند مبدل زمين این غير به را زمين

 خواهي هدهمشا خدا قهر زنجير زیر را گردنکشان و بدکاران روز آن در. شوند حاضر قاهر قادر

 آنان چهره آتش، شعله در و دارند تن بر آتشين گداخته مس از پيراهنهایي که بينيمي و کرد

 24.است پنهان

 

 :که است آمده 69 آیه زمر سوره در 

 است، زمين و آسمانها در که هر دیگر خواسته، او بقاي خدا آن جز تا بدمند صوراسرافيل صيحه و 

 از) همه خالیق، ناگاه که شود دميده آن از دیگر صيحه نگاهآ. شوند مرگ مدهوش یکسر همه

 واقعه) نظاره و برخيزند( مرگ خواب

 

 

 : نوشتهاپي 
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 همانند نيکان براي آن از گذر سختي. بگذرند مذاب فلز از رودي از باید شدند، برانگيخته مردگان
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 .اندآمده وجود به آن از درختان تمام و باشدمي» تخمها همه بردارنده در«

 ايافسانه تاریخ در شهریار نخستين و انسان نخستين هاينمونه ،(1363) آرتور سن، کریستن.    7 
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 گزید اقامت بابل در پاتک پدرش. بود همداني اصالً  و ایراني زادگاننجيب از پاتک پسر ماني،.    8 
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 و بود خاورميانه در قدیم دنياي شهر ترینمتمدن و بزرگترین شهر این. بود بابل در جواني در

 آن در ماني. رفتمي شماربه معرفت و علم مرکز داشت، قرار امروز کربالي حوالي فرات، نزدیک

 مغتسله یا مندائيان دین به آغاز در پدرش و او. شد آشنا آنان هايفلسفه و مختلف ادیان با شهر

 را مذهب آن ميالدي 229 سال در نيما. رفتمي شماربه گنوسي معروف هايفرقه از که بودند

 سال در هند به مسافرتي از پس. خواند روشنایي رسول و بشر هدایت مأمور را خود و گفت ترک

 ضمن و یافت راه او بارگاه به ساساني شاپور تاجگذاري هنگام و بازگشت تيسفون به ميالدي 243

 عاقبت. درآمد او حمایت تحت و اندخو فرا خود دین به را او شاپورگان، یعني خویش، کتاب تقدیم

 روز در و گرفت قرار ساساني اول بهرام خشم مورد زرتشتي، موبدان موبد کرتير، چينيسخن اثر بر
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  صهيونيستى و مسيحيت مهدویت:عنوان

  

  ناصري امير محمد مترجم» المنار« تلویزیوني شبکه ميزگرد

 

 :اشاره  
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 الکلمة« برنامه در لبنان، اهلل?حزب به وابسته ،»المنار« تلویزیوني شبکه اريج سال مهرماه در 

» صهيونيستي مسيحيت جریان معتقدات و مهدویت« موضوع با ميزگردي برگزاري به اقدام» الطيّبه

 :از بودند عبارت ميزگرد این در کنندگان?شرکت. نمود

 ؛(مسيحي) خاورميانه يکليساها مجلس مطبوعاتي مشاور شاهين؛ جيروم دکتر -1 

 ؛(شيعه) فلسفي معارف اسالمي بررسيهاي مرکز مدیر جرادي؛ شفيق شيخ -2 

 (.سني) اشغالي فلسطين در غزه اسالمي دانشگاه رئيس محمدالصيام؛ شيخ دکتر -3 

 شرایط در  رإ؛ آن درج و گرفت قرار موعود توجه مورد ميزگرد این محتواي و موضوع که آنجا از 

 مورد که اميد. شد فراهم آن ارائه و ترجمه مقدمات داد تشخيص خوانندگان طبع بمناس حاضر

 شاءاهلل?ان. شود واقع تأمل و استفاده

  

 تفسير چگونه کردند، اشغال فلسطين سرزمين آن به اتکاء با یهودیان که را» موعود ارض« نظریه  

 کنيد؟?مي

 از امروزه موعود ارض به بازگشت عدهو که کنند?مي گمان صهيونيستها: شاهين جيروم استاد 

 در آنها اما. است شده عملي گردید ایجاد. م 1847 سال در که اسرائيل کشور براي خداوند طرف

 و گردید عملي عيسي حضرت دعوت و پيامبري دوره در بازگشت وعده این چون هستند اشتباه

 به الهي گزینش این. کرد يعمل عيسي حضرت گزینش با یهود قوم ميان در را وعده این خداوند

 را مسيح عيسي آنها ميان از و برگزید را یهود قوم اقوام همه ميان از خداوند که است معنا این

 ملت خداوند. نماید تبليغ جهان سرتاسر در سپس و یهود ميان در نخست را الهي رسالت تا برگزید

 و الهي دعوت است الزم چون برگزید آغاز بستر یک عنوان به بلکه ممتاز قوم عنوان به نه را یهود

 تاریخ و معين سرزمين یک در و معين مردمي ميان از یافتن واقعيت و شدن عيسي لحاظ به پيامبري

 این از خداوند پيام تا. برگزید مسيح عيسي حضرت عهد در را یهود قوم هم خداوند و باشد معين

 برگزیده قوم و موعود ارض از نيستهاصهيو توهم و برداشت اما،. گردد بشري تاریخ وارد طریق

 .است مقدس کتاب از مردود و شده تحریف قرائت یک کامالً  خداوندي

  

 هستيم رویکردي شاهد غرب در ما: کنم?مي طرح را دیگري سؤال و شفيق استاد از کنم?مي تشکر  

 ویژه به و غرب امروزه فرمودند استاد حضرت که همچنان اما کند?مي جدا سياست از را دین که
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 ایاالت ميان این در و. است عقيدتي و صليبي هاي?داده بر مبتني شان?سياسي رفتار غربي رهبران

 آميزه یک شاهد ما غرب در آیا مبنا این بر. دارد عقيدتي صرف رفتار نمونه، باب از امریکا، متحده

 و ؟!دارد هماهنگي سياست از دین جدایي با این آیا هستيم؟ دیني و سياسي اهداف از اختالطي و

 است؟ دولت همکار پروژه این در هم کليسا که?این یا ؟!است جدا دولت از کليسا آیا

 شده دیده دین به نسبت متفاوتي رویکردهاي الئيسم طرفداران حوزه در: شاهين جيروم استاد 

 که?این به اند?شده قایل و اند?کرده قرائت افراطي صورت به را الئيسم آنها از برخي. است

 خالف واقعيت اما. است دین با ضدیت یا و دیني?بي همردیف( سکوالریسم) دنياگرایي و الئيسم

 فکري عميق الیه یک که کنند?مي اقرار هستند الئيسم به معتقد که آنهایي بينيم?مي ما و است آن

 از سري یک با ما سياسي رژیم و حاکم نظام به نسبت اما است نهفته آنها اندیشه ماوراي در دیني

 .هست هم پيچيده حدي تا مسئله البته. باشيم آنها متوجه باید که هستيم روبرو اثرگذار متغيرهاي

 و حکام از بعضي گوید?مي وي: است شده جلب نویسندگان از یکي تحليل به توجهم راستا این در 

 گروه دو به را هستي و جهان و است توراتي برداشت جهان، از شان?سياسي برداشت غربي رهبران

 روبرو مسيحيت عالم در معارض جبهه دو با باشد تورات بر تفکرشان اگر. کنند?مي تقسيم شر و خير

 :است قرار این از که شود?مي

 ها؛?کاتوليک معارض جبهه -1 

 .ها?ارتودوکس معارض جبهه -2 

 .شوند پذیرا را تورات از شده نقد تفسير توانند?نمي هرگز درستکار مسيحيان و 

  

 .کنند?مي مخالفت انجيل از شده منحرف و توراتي بينش با هم پروتستانها يحت

 شده تحریف تفسير این توانند?نمي حقيقي مسيحيان که است درست کامالً  بله، بله: شاهين استاد 

 و هستيم انجيل قرائتهاي در چالش یک شاهد که بگویم است الزم اما بپذیرند را جهان از توراتي

 از داستان. گيرد?مي نشأت تورات یا عتيق عهد از که دارد یهودي بينش یک اصل در مزبور چالش

 که جدید عهد. هستيم( انجيل) جدید عهد و( تورات) عتيق عهد دو با مواجه که است قرار این

 بياید که است انجيل دوش یعني است؛ عتيق عهد از روشن تفسير و تعریف دار?عهده باشد انجيل

 .آن عکس نه و بردارد يقعت عهد روي از پرده

 کار?اهمال و مسئول غير مسيحيان از بعضي سوي از که هستيم کودتا یک شاهد ما راستا این در اما 
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 کند قرائت اي?گونه به را جدید عهد مطالب دارد سعي دروني کودتاي این و است گرفته صورت

 اینها باشد تورات دهنده جهت و کننده?روشن انجيل که?این جاي به یعني باشد؛ یهود سود به که

 باید تورات که کنند?مي گمان و اند?گرفته انجيل معرّف عنوان به را تورات اشتباه، به اند?آمده

 کودتا و روي کج نوع یک بلکه نيست مسيحيان عليه بر کودتا تنها دروني کودتاي این! باشد راهنما

 .نيست پروژه این به راضي هم اصيل تورات چون شود،?مي تلقي نيز عتيق عهد عليه

 مطابق انجيل آیات با که است درک قابل زماني درست تورات، یا عتيق عهد نبوت، سلسله براساس 

 این. گردد مقدم مؤخر و شود مؤخر مقدم که?این نه گردد؛ مستفاد آن از انجيلي قرائت و باشد

 .است غيرمعقول صهيونيستي پروژه

 تحریف خواهان و صهيونيسم خدمت در صددرصد است اي?توطئه غيرمعقول انجيلي قرائت این 

 عمل در که هستيم آن شاهد که است توراتي مسيحيت همان این و مسيحيان نمودن گمراه و انجيل

 خود عليه جنگ اعالم یک چيز هر از قبل و. کند?مي حمایت دیگران و صهيونيستي کيان از

 خواهيم?مي خداوند از. است هدرآمد یهود اسارت به که است مسيحيت این و است مسيحيت

 انجمن دومين و انجمن اولين که بودیم شاهد ما زیرا دهد؛ رهایي اسارت این از را مسيحيت

 آن در را خود تاریخي کنگره اولين صهيونيستها که شد برگزار شهري همان در دقيقاً کليساها

 1.کرد رهبري را آن جهاني، صهيونيسم بنيانگذار که اي?کنگره. بودند کرده برگزار

 کند?مي اهمال یهود اهداف به نسبت مسيحيت که باشد تواند?مي نکته این بيانگر مکاني تقارن این 

 بر مبني را توراتي واهي تئوریهاي عمالً  و نماید?مي اعالم آن با را خودش همراهي نوعي به و

 نمایند، حرکت( نفلسطي) موعود سرزمين سوي به خداوند برگزیده قوم عنوان به یهودیان که?این

 .پذیرد?مي

 اطالعي صهيونيستها نظرات و اهداف از( کليساها رؤساي) آنها که کند?نمي تصور کس هيچ 

 !دانستند؟?نمي یا و نداشتند

 و توراتي برداشتهاي و صهيونيسم و یهود سوي به مسيحيت تمایل انحراف نقطه که بود جا همين از 

. کردند بازبيني تورات شده تحریف دیدگاه طبق بر را جهان آنها و یافت سازمان انحرافي

 همان که خوبند یا بشر افراد و انسانها گوید?مي و است خير و شر محور دو بر که دیدگاهي

 قرار حمایت مورد باید و هستند جرمي هر از پاک و بري طبعاً و هستند نظرشان مورد یهودیهاي

 حقي هيچ آنها براي که کاران?گناه دسته نيیع هستند؛ دیگر سوي در که کساني دیگر و. گيرند
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 و ملت عنوان به شان?براي و است دیگر ادیان پيروان و مسلمانها شامل گروه این. نيستند قایل

 .شوند?نمي قایل ارزشي کشور

 اوج. کند?مي حرکت راستا همين در دقيقاً هم شان?جمعي هاي?رسانه روال و سياسي ادبيات 

 بقا و حفظ خواهان که یابد?مي تجلي امریکا متحده ایاالت خارجي استسي راهبرد در مزبور تفکر

 امریکا به که است اسرایيل این واقع در اما است مسئله ظاهر این البته. است اسرایيل بازسازي و

 .کند?مي دیکته

 ها?اسرایيلي که است جایي در جهاني چارچوب در ما جایگاه که گویم?مي پاسخ پایان در اکنون 

 .کنند?مي تحميل همه به را آن حتي و کنند?مي معين

  

 کانال ميزگرد از که داریم حافظ عبدالحليم آقاي نام به شخصي از امریکا متحده ایاالت از تلفني  

 :بفرمایيد حافظ آقاي کنيد، توجه لطفاً . دارند سؤالي» المنار« تلویزیوني

 عرض و جلسه در حاضر ستادانا و علما همه خدمت و کنم?مي عرض سالم: حافظ عبدالحليم 

 .دارم ارادت

 موج گر?نظاره ما یافت پایان دوم جنگ که. م 1845 سال تا: گویم?مي که است مهم موضوعي 

 هيچ و خورد?مي چشم به اروپا سرتاسر در که هستيم یهودیان به نسبت تنفر و تحقير از اي?گسترده

 که بود شده ممنوع حتي و شود?مين دیده یهود و مسيحيت ميان در همکاري و همگامي گونه

 1829 سال در آنان گروهي آوارگي نخستين. نمایند تردد اروپا بزرگ شهرهاي در بتوانند یهودیان

 در امریکا و اروپا در یهودیان شدت به دوره این در. بودند شده قيصر ترور به متهم که داد رخ. م

 اتفاق مورد و شده ثابت امري این و بردند?مي سر به مسيحيان سوي از نژادي تبعيض و فشار و رنج

 .است

 عنوان به که است» هرتزل« این چون شویم؛ متمرکز یهود نه و صهيونيزم روي بر تبليغات در باید ما 

 آنها براي کند?مي سعي و مطرح اروپا در ملت یک عنوان به را صهيونيستها صهيونيسم، بنيانگذار

 .کند پيدا را جایي

 : شدیم عمده خطاي چند مرتکب ما صهيونيست، هرتزل تاقداما برابر در 

 ماندیم ساکت و نکردیم خطر احساس ویژه، ملت یک عنوان به یهود شدن مطرح برابر در -1 

 »ملت سرزمين برایف سرزمين بدون ملت تئوري«
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 قانع نیهودیا تبليغات برابر در اروپا که جایي تا گرفتيم کم دست راستا این در را یهود تبليغات -2 

 .ماندیم ساکت بدان نسبت و نکردیم درک را خطر هم باز ما و اند?ملت یک یهودیان که گردید

 :کردند آغاز را عمده کار سه و نماندند بيکار مسلمانان آفرین?مرگ غفلت برابر در یهودیان اما 

 نمودند؛ بانکها تأسيس به اقدام -1 

 گرفتند؛ اراختي در را ها?رسانه و جمعي ارتباط وسائل -2 

 .کردند برقرار پيوند اروپایي قدرتمند رجال و نخبگان با -3 

 که بود ترفندها این با و ندارد شما قبلي مطالب در شده مطرح پيوند با ربطي اقدامات این 

 حال در دایم مسلمانها صفوف در هم اکنون و کردند پيدا نفوذ اروپایيان ميان در نخست یهودیان

 .است تأثيرگذار ها?صهونيست تبليغات متأسفانه و هستند کردن رخنه

  

 که خواهشمندم شفيق، صالح شيخ بزرگوار،( مسلمان) روحاني از و کنم?مي تشکر شما از  

 .دهند ادامه( ع)مهدي امام حضرت با رابطه در مباحثشان

 و شخصيتي ظهور یک فقط مسلمانها نزد در( ع)مهدي امام حضرت ظهور: جرادي شفيق شيخ 

 و هماهنگي و توافق نوع یک جوامع همه در و است جهاني و عظيم تحول یک بلکه نيست؛ يفرد

 انسانها فطرت به اسالم دین که آنجا از و آید?مي پدید ظهور مقدمه عنوان به همفکري نهایتاً

 .گردد?مي آماده پذیرش زمينه بالطبع است تر?نزدیک

 به خویش گفتار و پندار و روزانه رفتار در ما که کند?مي ایجاب ظهور زمينه این ایجاد اما 

 که?این مگر شود?نمي این و گردد فراهم فکري هماهنگي و جهاني توافق زمينه که باشيم اي?گونه

 و آراء تضارب به مانعي هيچ بدون ها?اندیشه و مذاهب همه تا گردد فراهم گسترده و وسيع آزادي

 آغاز مهدي امام حضرت ظهور فرایند که است توق آن. نمایند پيدا را حقيقت و پرداخته افکار

 .است جهاني وفاق با توام که فرایندي. گردد?مي

  

 آن تشکيل نحوه و مهدي امام دولت فرایند با رابطه در خواهم?مي شفيق استاد سخنان ادامه در  

 ارزیابي چگونه را تاریخ فرجام دیگر عبارت به یا و آخرالزمان تئوري که?این و شود صحبت

 کنند؟?مي

 گرامي را حضورشان کنندگان،?شرکت به مقدم خير عرض ضمن: صيام محمد شيخ دکتر 
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 گویا. کردند یادآوري را مصر از اسرائيل?بني خروج خاطره ما براي جورج دکتر آقاي. دارم?مي

 .است نگرفته صورت که داشتند تردید واقعه آن در

 .نکردم موضوع آن در تردید اظهار من: جورج دکتر 

 .است نبوده واقعه آن شاهد جهان تاریخ گفتيد شما: صيام محمد شيخ دکتر 

 بنا تاریخي داستانهاي و حوادث از سري یک مبناي بر قدیم عهد تاریخ که گفتم من: جورج دکتر 

 .نداریم آن به تفصيلي و یقيني دانش گونه هيچ و نيست درست صددرصد که است شده

 امام دولت چگونگي بحث وارد که?این از اما. است درست! بله! بله: صيام محمد شيخ دکتر 

 سوي از بشارت یک آنجا در گویم?مي و داده خرج به شجاعت تاریخ برابر در من شوم( ع)مهدي

 نيستند ارتباط بدون هم با شخص دو هر این و است( ع)مهدي حضرت به نسبت( ع)مسيح حضرت

 و«: است آمده چنين( ع)عيسي حضرت ربارهد( مجيد قرآن) خداوند کتاب در معتقدیم ما چون

 و« همچنين و. آمد اسرائيل?بني بر رسول عنوان به عيسي حضرت و» اسرائيل بني إلي رسوالً

 تأیيد را آن بود نزدش در تحریف از مصون تورات از که آنچه یعني ؛»التوراة من یدیه بين مصدّقاً

 .»احمد اسمه بعده من یأتي برسول مبشراً و«: گوید?مي قرآن بعداً. نمود

 او آمدن که اسالم گرامي رسول همين و دارند ناپذیر?خلل و محکم اعتقاد آیات این به مسلمانها 

 مسند در حنبل بن احمد. دهد?مي بشارت را( ع)مهدي حضرت ظهور داده بشارت مسيح را

 :کند?مي روایت چنين حذرمي ابوسعيد از حدیثي در خودش

 .دهم?مي بشارت مهدي به را شما ؛»(ع)بالمهدي شّرکمأب«( ص)اللَّه رسول قال 

 عنوان که است مخصوص حدیث این اما داریم،( ع)مهدي حضرت به راجع زیادي احادیث ما 

 ها?فتنه و شود?مي... و زلزله و طبيعي بالهاي از پر زمين که زماني گوید?مي. دارد دادن بشارت

 ساکنان همه و کند?مي برپا را داد و عدل هک کند?مي ظهور( ع)مهدي امام حضرت گيرد?مي اوج

 پيامبر. کند?مي تقسيم مردم ميان در عادالنه را مال و هستند راضي او از آسمان و زمين

 حضرت چيست؟» صحاحاً« معناي: پرسد?مي خدا رسول از مردي» صحاحاً المال یقسّم«: گوید?مي

 .»الناس بين بالسویّة«: فرماید?مي

 یعني است؛ مرج و هرج عصر که دارد آخرالزمان حوادث با ارتباط( ع)مهدي امام خروج لذا 

 وقت این در و شود?مي کشته سلطان یا و خليفه یا امير که است گردنکشي و کشتار و ضدیت

 مهدي همان او و نمایند بيعت او با تا گردند?مي صالح مردي دنبال به و آمده ستوه به مردمان
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 کنند؛ رها را وي که خواهد?مي مردم از او اما است مکه شهر رد یا است الحرام بيت در که است

 او با که?این تا کنند?مي اصرار مردم اما شود?مي گذاشته او عهده بر که است مهمي امر چون

 هاي?نماینده و شوند?مي خبردار هم مصر و عراق و شام مردم را مسئله این و نمایند?مي بيعت

 .کنند?مي بيعت( ع)مهدي امام با بيعت براي هم آنان

  

 شویم؟ قایل ارتباط( ع)مهدي حضرت قيام و فلسطين سرزمين حوادث ميان در توانيم?مي چگونه  

 بدي حال مسلمين که آید?مي زماني در( ع)مهدي امام که شده ذکر: صيام محمد شيخ دکتر 

 .است نهامسلما از بدتر شان?حال زمين ساکنان دیگر و دارند آن از بدتر یا و امروز مانند

 دیگري جاي همه از ظلم فلسطين در. هستند فلسطين ساکن مسيحي و مسلمان از اعم مردم همين 

 آنجا در جاري مشکل اما. است معمولي حدي در اوضاع مصر مانند جاها سایر در اما است بيشتر

 پس مهدي امام اگر. است آشکار ستم و ظلم یک فلسطين در اما نيست شده اشغال فلسطين برعکس

 .کند?مي مقابله آن با مسلماً  کند مشاهده را عراق نظير کنوني اوضاع ظهور از

 ظلم دیگر و است اشغالي فلسطين در جاري و فعلي ظلم یک هستيم ظلم گونه دو شاهد ما امروزه 

 یا و سوریه مانند مسلمان کشورهاي سایر متوجه مداوم تهدیدهاي صورت بالقوه و استعدادي

 .است یرانا اسالمي جمهوري

 جنگ به دو هر و کند?مي مالقات مهدي امام با عيسي حضرت( حضور عصر حوادث ادامه در) 

 و است فلسطين به مربوط کالً  حوادث این و شوند?مي پيروز و روند?مي یهودیان رهبر دجال

 .است تر?آگاه همه از خداوند

  

 پي در که بينيم?مي جنگي رسردا یک نقش در را مسيح عيساي ما سخنان این در! دکتر آقاي  

 یک مسيح عيساي از مسيحيت اما است جنگ راه از اهدافش به دستيابي و دشمن دادن شکست

 دونقش این چگونه شما. کند?مي حکایت جنگ ضد و مهربان اصطالح به و طلب?صلح سيماي

 کنيد؟?مي تفسير را متضاد

 را شر که اینست براي مسيح دوم گشتباز و نيست تضادي جا این بحمداللَّه: شاهين جيروم دکتر 

 و محيط شرایط از ناشي شد صحبت اکنون که جنگهایي این و سازد حاکم را خير و نماید سرنگون

 به معطوف که است روایاتي همه اینها و باشد جنگ( ع)مسيح رسالت که?این نه و است تاریخ
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 تاریخ پایان و بود خواهد هخاورميان( ع)مهدي ظهور ظرف که اینست مسلم اما است فعلي اوضاع

 و اجتماعي بستهاي?بن با رابطه در مسيح استراتژي اما. شد خواهد زده رقم نقطه همين در جهان

 معذرت من و خونریزي و جنگ با نه و شود فصل و حل آميزي?مسالمت نحو به که اینست سياسي

 که شود?مي ترویج حمسي از ساختگي سيماي یک غرب در که کنم?مي اشاره و شما از خواهم?مي

 انحرافي جریان این به تر?عميق که است الزم من و فرمودید شما که است سخن همان طبق دقيقاً

 که بودیم انجيلي و مسيحي بنيادگرایي یک شاهد ما م1871 سنوات ماقبل هاي?دهه در. بپردازم

 بودند انجمني اینها. دبو صهيونيستها و امریکا توجه مورد و گذاشت» مامازولتي مورال« را خود نام

 و سنتها پي در و کردند?مي عرضه مسيحيت شناسنامه با را خودشان و تعقيب را اخالقي هدفهاي که

 توسعه بعد به ميالدي هفتاد دهه از اما. نبودند مطرح امروز پایه بدین تا اما گشتند?مي ارزشها

 .درآمدند بزرگي قدرت ورتص به و یافتند تقویت و شده تبليغاتي هاي?رسانه داراي و یافته

  

 بينيد؟?مي مسيح بازگشت و زمان امام ظهور ميان در اي?رابطه یک شما اینجا در آیا! دکتر آقاي  

 اما است اسالمي دیدگاه یک است گفته شيخ حضرت که آنچه البته بينم?نمي من! خير: دکتر 

 .اردند کند?مي ظهور احمد یا و مهدي که معنا این به اي?اشاره مسيحيت

 اما نداریم را چيزي چنين است شده مدوّن ميالدي اول قرن در که رسمي و چهارگانه اناجيل در 

 ما و است آن از اسالمي قرائت یک این شود?مي ناميده برنابا انجيل اصطالح به آنچه و احمد نام

 .نداریم آن به کاري ولي گذاریم?مي احترام آن به

  

 ایشان جنگهاي و مهدي حضرت فتوحات به توجه با: کنم?مي مطرح را دیگري سؤال تشکر، با  

 که?این به توجه با همچنين بياورند؟ ایمان و کرده التفات ایشان به غرب که کنيد?مي تصور چگونه

 که شود?مي تصور عقالً چگونه مهدي حضرت نه و هستند( ع)مسيح بازگشت و ظهور منتظر غرب

 شوند؟ مهدي حضرت تابع آنها

 است سمبليک و رمزي الفاظ یک است آمده دیني متون در که کلماتي تشکر، با: جرادي شفيق شيخ 

 .شد مواجه آن ظاهري شکل با صرفاً  شود?نمي و دارد تفسير و تأویل و تعمق به نياز که

 نحوه و متون شناخت روش و شناسي?روش بحث یک با ما و است متعددي قرائتهاي موارد این در 

 زمان مقتضيات با همخواني ظاهر به متون که موارد گونه این در. هستيم مواجه آن از برداشت
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 :آوریم?مي روي زیر روشهاي به ما کند?نمي

 کرد؟ بازخواني را متون این توان?مي عقلي ميزان با آیا -1 

 ایستاد؟ تاریخي نقلهاي برابر در توان?مي حدي چه تا -2 

 دارد؟ سازگاري جاري حوادث با نقلي هاي?گزاره این اي?اندازه چه تا -3 

 کند؟?مي همراهي اسالمي شریعت در عالي اهداف با ميزان چه تا -4 

 بدون و جبري صددرصد تاریخ حرکت شود تصور که کنيد صحبت زباني یک با شما که?این و 

 اشتباه این! نخير دارد، قصور دین متون معناي که نيست اینطور. نيست درست است اراده دخالت

 مسئله یک و نيست بردار بحث اصالً  است ایماني حقيقتي یک ما نزد امامت و امام وعموض است

 .است قطعي

 و جنگ از مملو دوره آن سرتاسر که بگوید تواند?نمي مزبور دوره در جنگ یک دادن رخ اما 

 شود?نمي و است لحظه هزاران از اي?لحظه یک امام دوره در جنگ این. است کينه و خونریزي

 توانيد?مي را م2111 سال شما مثالً برد سؤال زیر را همه و داد تعميم لحظات همه بر را لحظه یک

 با یا و است آزادیبخش حرکتهاي سال 2111 سال بگوئيد توانيد?مي. بنگرید مختلفي زوایاي از

 دیدگاههاي توانيد?نمي شما بناميد؛ الم و درد و شکنجه سال را آن افتاده اتفاق حوادث به توجه

 .کنيد تحميل تاریخ بر را خودتان رينظ

 بازخواني( ع)مهدي حضرت مورد در وارده روایات به توجه با را آینده تاریخ توانم?مي من ولي 

 و امریکا استعمار آن متولي که کنوني تلخ حوادث به توجه با اما نمایم، ارائه آن از برداشتي و

 شریف قدس در که حوادثي و جهان سطح در نيروها فعلي موازنه: بگویم توانم?مي است اسرایيل

 مطالب. دارد همخواني( ع)مهدي حضرت باب در وارد روایات متون با حدي یک تا دهد?مي رخ

 :آورم?مي نمونه باب از را زیر

 یا فرانسه همان روم. است شده وارد آخرالزمان در روم به مربوط حوادث درباره روایاتي -1 

 است؛ غرب از ئيجز فرانسه چون است؛ غرب همان

 است؛ ناميده» دست دور ملت« ،»االقصي شعب« نام به را آنها دیگر روایاتي -2 

 است؛ آمده افریقائيان باره در که روایاتي -3 

 است؛ شده وارد عراق مورد در روایاتي -4 

 .کند?مي مطرح را سعودي و لبنان و سوریه موضوع که روایاتي -5 
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 تنشها و اضطرابها آنجا در که است محدود و خاص منطقه مورد در تروایا این همه که?این خالصه 

 یک شاهد ما فلسطين در چون است فلسطين که است صلح آغاز نقطه نقطه، آن و رسد?مي پایان به

 .هستيم آنها استکباري حاميان و یهودیان سوي از نابکارانه و منفي طلبي?برتري

 :هستند روبرو عمده مانع دو با مستکبران این اما 

 برابرشان در اخروي و دنيوي تشکيالت و تفصيالت تمام با که( ع)مهدي امام ظهور فرآیند -1 

 .است

 .هستيم مواجه امر دو با ما لذا. آید?مي زمين به آسمان از که مسيح عيسي حضرت -2 

 و تفاهم زمينه که کند?مي ایجاد جهاني وفاق نوع یک مهدي امام ظهور پروسه یعني نخست؛ امر 

 با( ع)عيسي نزول برکت به هم مسيحيت جهان راستا این در و آورد?مي دنيا در را برادري

 مسيح عيساي که است ما اسالمي باورهاي طبق بر این و کنند?مي وحدت و آید?مي کنار مسلمانها

 .کند?مي هدایت( ع)مهدي سوي به را آنها

 شبيه تقریباً است چشم یک مردي دجال. است مهم بسيار که کشد?مي را دجال( ع)عيسي حضرت 

 مسيح که آمده روایت در. صهيونيستي رژیم اسبق جنگ وزیر و تروریست» دایان موشه ژنرال«

 در که گداخته مسي مثل و شود?مي ذوب دجال که کند?مي نابود و کشد?مي اي?گونه به را دجال

 کردن نابود اش?همه گجن یعني است؛ سمبليک و رمزي گفته یک این. گردد?مي ذوب باال حرارت

 نو از دوباره پاالیش از بعد و کرده ذوب را آلوده عناصر و دارد نيز ساختن عنصر بلکه نيست

 .کند?مي استفاده

 بيان حرارت پر و رسا و قطعي صورت به را پيامهایش که رود?مي انتظار دیني متون از: دوم امر 

 چيست؟( صهيونيستها) اعاتجم و ها?دسته این برابر در دین نهائي موضوع که کند

 سخن جریان یک درباره حقيقت در کند موضع اعالم یهود درباره خواهد?مي دیني متون که وقتي 

  ?یهودیا که گوید?مي

 :نوشت?پي  

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  اسرائيل خاطر به جنگ:عنوان
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  عراق جنگ در اسرائيل منافع بررسي

 

 :اشاره 

 آمریکا تصميم بر اسرائيل تأثير مدارک و اسناد تحقيقي و تحليلي اي?مقاله در» السفير« روزنامه 

 جنگ اصلي گردانان?صحنه روزنامه، این تحليل اساس بر. است کرده بررسي را عراق به حمله در

 قصد به که اند?بوده اسرائيلي تندرو جناحهاي به نزدیک یهودیان آمریکا، حاکمه هيأت در عراق

 شرح به مقاله این متن. اند?انداخته راه را جنگ این اسرائيل اقتصادي منافع تأمين و امنيت ایجاد

 :است زیر

 

 ایالت کليساهاي از یکي در که ضدجنگ کنفرانس در آمریکا کنگره عضو موران جيمز وقتي 

 انتشار بعد، ساعت چند تنها که کرد?نمي تصور هرگز گفت?مي سخن شد، برگزار ویرجينيا

 و جنگ آتش برافروختن در یهودیان نقش پيرامون پست?واشنگتن روزنامه در وي سخنراني

 لرزه به را آمریکایي سازمانهاي و محافل و شود منفجر بمبي چون آن، توقف بر آنها توانایي

 .درآورد

 سازمانهاي سوي از شدید سرکوب و تبليغاتي حمله موج با بعد ساعت چند تنها وي که?این وجود با 

 شد مواجه - دارند نياز آنها اموال و یهود آراي به که - یهود کنگره در آنها شرکاي و صهيونيستي

 بدنام در سعي و پرداختند او عليه تبليغات به زمان آن از گروهي هاي?رسانه که?این وجود با و

 طالق قضيه او، شخصي زندگي زوایاي و خانوادگي مشکالت کردن بازگو به نيز و داشتند او کردن

 بمب چون عراق جنگ در یهودیان نقش مسئله که حقيقت این اما پرداختند، او بانکي وامهاي و

 پابرجا آمریکایي محافل در همچنان بود یافته انعکاس مکانها همه در آن بازتاب و بود شده منفجر

 .ماند

 در. شد کشيده مناقشه و جدال به علناً و شد مطرح کنگره در یهودیان موضوع سال هفتاد از بعد 

 در یا عراق جنگ در یهودیان نقش او و شد سؤال خارجه امور وزیر» پاول کالين« از رابطه این

 .کرد تکذیب را آمریکا خارجي سياست

 کالين« نندما به نيز یهودي» فالیشر اري« نام به سفيد کاخ رسمي سخنگوي گيري?موضع همچنين 
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 .بود» پاول

 از یکي و سياستمدار و نگار?روزنامه» بيوکانان« که موضوع این پيرامون نادر مسایل از 

 به» کونسروتو امریکن« نام به خود مجله در جمهوري ریاست براي جمهوریخواه حزب کاندیداهاي

 آن مورد در همواره که گفتند?مي سخن چيزي از مردم بار اولين براي که بود این کرد، اشاره آن

 .کردند?مي مطرح محرمانه و سري طور به را آن و داشتند تردید و شک

 براي و هستند یهودیان جنگ طرفداران که شد فاش حقيقت این آمریکا تاریخ در بار اولين براي 

 و اسناد به بار اولين براي همچنين. بردند پي عراق جنگ و اسرایيل بين ارتباط به مردم بار اولين

 عهده بر سفيد کاخ اداره در را مهمي پستهاي یهودیان داد?مي نشان که کردند برخورد مدارکي

 رحمانه?بي سرکوب زیرا شد؛ خاموش کم?کم رسيد?مي گوش به علناً  ابتدا که صداها این. دارند

 .بست را آنها زبانهاي و شد آغاز کردند،?مي صحبت یهودیان مورد در که کساني

 انتقاد اسرائيل عملکرد از اي?کلمه یا کردند?مي صحبت موضوع این مورد در اگر آمریکایيها 

 دانستند?مي را آن همه که اي?نشده اعالن مسئله. شدند?مي متهم ستيزي یهودي به کردند،?مي

 پس کني?نمي تأیيد را آن عملکرد و نداري قبول را اسرائيل اگر: شد?مي خالصه کلمه چند در و

 سکوت و ببند را دهانت زندگيت نيفتادن خطر به و سالمتي خاطر به و خودت مصلحت خاطر به

 .کن پيشه

 مشاور» پرل ریچارد« نامهاي به آمریکایي معروف یهودیان از نفر سه توسط عراق جنگ پروژه 

 نيز و» وولفویتز پل« - داد استعفا خود پست از مالي دالیل به پيش ماه چند که - دفاع وزیر

 کاخ تحریک در اي?عمده نقش و ترسيم را جنگ اهداف افراد، این. شد ردهب پيش» فيث داگالس«

 .کردند ایفا عراق به حمله براي سفيد

 کنند،?مي کار آن نفع به و هستند» ليکود« راستگراي حزب خط پيرو فيث، داگالس و پرل ریچارد 

 اعضاي از یکي که طوري به است ایستاده ليکود افراطي و راست جناح کنار در وولفوویتز اما

 و داد قرار انتقاد مورد را او بار?چندین حزب این کبوتران جناح از» ایتان ميخایيل« نام به ليکود

 .دارد?وامي فلسطينيها عليه غيرمعقول مواضعي اتخاذ سمت به را حزب نمایندگان که کرد متهمش

 یهودي سه این که اند?عقيده این بر اسرائيل در تلویزیوني کانال دو مفسران و خبرنگاران 

 که» هاليوي افرایم« با نيویورک در جهاني تجارت مرکز ساختمان انفجار از پس ماه یک آمریکایي

 هم گرد است اسرائيل ملي امنيت شوراي مدیر حاضر حال در و بود» موساد« رئيس موقع آن در
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 .اند?آمده

 آهارون« او جانشين و» مالکا عاموس« نام به اسرائيل نظامي جاسوسي رئيس نشست این در 

 .داشتند حضور اسرائيل نظامي اطالعات سرویس و موساد پژوهشهاي بخش رئيس کنار در» زئيفي

 کميته تشکيل بر گروه دو هر و بود استراتژیکي و نظامي حمله اهداف طراحي نشست این از هدف 

 .داشتند موافقت مشترک نظامي هماهنگي

 تدارک و تهيه دارد نياز آن به آمریکا جنگ زمان در که را هآنچ هر  اسرائيل توافق این اساس بر 

 .دید خواهد

 کاندوليزا« آن آمریکایي هيأت رأس در که آمد وجود به سياسي هماهنگي براي نيز دیگري کميته 

 .بودند ملي امنيت شوراي در او تيم اعضاي و آمریکا ملي امنيت مشاور» رایس

 بلندپایه کارمندان از بعضي و» شارون« دفتر مدیر» السگ وایس دوو« اسرائيلي هيأت رأس در 

 .داشتند حضور اسرائيل خارجه امور وزارت

 راه نقشه خصوصاً و جنگ براي مناسب سياسي شرایط ایجاد زمينه در کميته این شد مقرر نهایت در 

 برخي از متشکل نظامي کميته گفت، باید رابطه این در مهم نکات از. کنند همکاري یکدیگر با

 .گرفتند قرار آمریکا ارتش ستاد هيأت کنار در که بود اسرائيل ستاد ژنرالهاي

 عليه جنگ فرماندهي مسئوليت که آمریکا ارتش در مرکزي منطقه فرمانده» فرانکس تامي« ژنرال 

 .بود آمریکا تبار?یهودي ژنرالهاي جمله از نيز بود، شده گذاشته او عهده بر عراق

 نظامي اطالعات سابق رئيس» مالکا عاموس« اعتراف طبق اسرائيل تلویزیون گزارشهاي اساس بر 

 نقطه دو در نظامي کميته وظيفه است، اسرائيل تلویزیون یک شبکه مفسر حاضر حال در که اسرائيل

 :شد?مي متمرکز اصلي

 ارائه به کمک و بغداد در جنگ سرنوشت تعيين براي عراق اوضاع از جاسوسي اطالعات ارائه 

 .بود تأثيرگذار بسيار دو هر که جنگ در همکاري براي عملياتي حهايطر

 .کند?مي اثبات را جنگ این در اسرائيل داشتن دست موجود اسناد از دیگر برخي 

 و اول کانال دو بار چندین را طرح این. پذیرفتند را حسين صدام ترور اسرائيلي طرح آمریکایيها 

 .کردند منتشر» بيت ریشيت« به معروف عمومي رادیو هشبک بر?عالوه اسرائيل تلویزیون دوم

 جمهوري?رئيس ترور براي بودند، کرده تدوین 1881 سال تابستان در اسرائيليها که طرح این 

 دوم جنگ آغاز زمان در کرد جرأت که بود کسي اولين صدام زیرا بود؛ شده دیده تدارک عراق
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 آن در که بود» باراک ایهود« ژنرال طرح ینا ناظر. کند پرتاب موشک اسرائيل به فارس خليج

 زندگي مورد در دقيق اطالعات به توجه با و شد?مي محسوب اسرائيل ارتش ستاد رئيس زمان

 این موفقيت احتمال به بسياري اطمينان یافت آنجا در را او توان?مي که اماکني و صدام خصوصي

 .داشت طرح

 از یکي که دهند انجام ارتش ستاد یا» متکال سيرت« انیگ را اقدام این مسئوليت که بود شده مقرر 

 .شود?مي محسوب اسرائيل ارتش در کارکشته یگانهاي ترین?مهم

 در که دیدند?مي آموزش» بيت تسئيلم« نام به اي?منطقه در طرح اجراي براي یگان این اعضاي 

 در اما بود، شده واقع اشغالي فلسطين جنوب در» بئرسبع« شهر شرقي?جنوب کيلومتري پنج و سي

 در سرباز پنج و شود پرتاب هدف?بي ها?خمپاره از یکي که شد باعث فني اشتباه یک آموزش زمان

 .کرد لغو را طرح این وقت وزیر?نخست» شامير اسحاق« دليل همين به شوند، کشته دم

 و دخل برخي از بعد را طرح این آمریکایيها اسرائيل، گروهي هاي?رسانه گزارشهاي براساس 

 .کردند تصویب جدید اطالعات براساس و آن در تعدیالتي نيز و تصرفها

 صحراي به طرح آموزش و تمرین براي آمریکا ویژه یگانهاي عناصر از افرادي ترتيب این به 

 .کردند اجرا را سابق مانورهاي و شدند فرستاده» نقب«

 به صدام شدن کشته بدون عراق عليه جنگ که کردند?مي استفاده توجيه این از طرح این در آنها 

 زماني مدت باید آن تحقق براي که است مهمي هدف او ترور دليل همين به و رسيد?نمي موفقيت

 از بعضي اسرائيل تلویزیون یک کانال خبرنگار» دیکل بارون«. داد اختصاص آن به را طوالني

 ایالت در یهودي هايسازمان رئيس با آمریکا جمهوري رئيس بوش جرج نشست در که را مواردي

 .کند?مي نقل است شده مطرح» تسوکرمان مورتيمور« نام به آمریکا متحده

 خواست آمریکا جمهوري?رئيس از تسوکرمان و شد برگزار گذشته ژانویه ماه ششم در نشست این 

 حاکي اسرائيل جاسوسي سازمانهاي گزارشهاي زیرا کند؛ اتخاذ تدابيري سعودي عربستان عليه تا

 به اقدام ادامه براي را آنها انتفاضه خالل در فلسطينيها به سعودي عربستان کمکهاي که بود ینا از

 .کند?مي یاري تروریستي عمليات

 بر را عربستان گفت یهودي سازمانهاي رئيس به تسوکرمان درخواست این به پاسخ در بوش جورج 

 کانال خبرنگار دیکل که برد کار به را رکيکي بسيار واژه باره?این در وي. نشاند خواهد جایش سر

 .کرد نقل داشتند، حضور نشست در که تسوکرمان معاونين زبان از یک
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 دیک« که کرد فاش شد، پخش اسرائيل یک کانال از گذشته مارس هجده در که» پوليتيکا« برنامه 

 هاي?نهزمي در اسرائيلي کارشناس هفتاد با قبل ماه دو در آمریکا جمهوري?رئيس معاون» چني

 و مناقشه عراق به قطعي حمله کيفيت پيرامون آن خالل در و کرده وگو?گفت و بحث مختلف

 .است کرده مباحثه

 بودن ورزیده از چني دیک که کنند?مي اشاره نکته این به صهيونيستي مفسران از برخي 

 دان« برنامه مجري که اي?مصاحبه در. بود شده مبهوت اطالعات ارائه در سياسي کارشناسان

 کرد برگزار عراق تاریخ متخصص و االصل?عراقي یهودي» عماتسيابرعام پروفسور« با» مرگليت

 از فهرستي به و کرده وگو?گفت سفيد کاخ در چني دیک با ساعت سه مدت به که داشت اظهار

 آنان جوابهاي یا سؤاالت نوع به اما است، داده جواب بود کرده مطرح وي که طوالني سؤاالت

 .نکرد اي?اشاره

 هاي?انگيزه آن در پيروزي و جنگ آتش شدن ور?شعله به تمایل و جنگ براي وافر شوق و شور 

 :است زیر شرح به اسرائيلي مؤسسه ستاد رئيس زبان از آنها از برخي که داشت متعددي

 داراي که» هرتسلي« مرکز با اي?مصاحبه در اسرائيل، دفاع وزیر ،»موفاز شائول« گذشته ماه در 

 محسوب یهودي دولت مراکز ترین?قدیمي و ترین?بزرگ از یکي و است مختلفي هاي?شعبه

 فشار و اسرائيل دشمنان دایره از عراق کردن خارج یعني عراق با جنگ در پيروزي: گفت شود?مي

 امري لبنان، اهلل?حزب از آن حمایت توقف و دمشق از فلسطيني سازمانهاي اخراج براي سوریه بر

 عوزي«. شود?مي غزه نوار و باختري کرانه در فلسطيني مقاومت پشتيباني منابع هشکا باعث که

 بنيامين« سياسي مشاور و موساد پژوهشهاي مدیر و فوق مرکز پژوهش و تحليل بخش رئيس» عواد

 و عراق پيرامون پژوهشي که پژوهشگران برخي همراه به اسرائيل سابق وزیر?نخست» نتانياهو

 عراق در جدید نظام گفت، زمينه این در بود، داده انجام آمریکا دفاع وزارت عنف به منطقه آینده

 انبر بين در را ایران و سوریه که بود خواهد افغانستان در» کرزاي« دولت از جدیدي نسخه

 .بينند?مي محاصره در سو دو هر از را خود کشور دو این که طوري به دهد?مي قرار ترسناکي

 نظامي مؤسسه ستاد نظر از. برد نام دوست و پيمان?هم کشورهاي رده در ار اردن پژوهشگر، این 

 ارتش ستاد رئيس ،»یعلون موشه« که است امري همان اسرائيل نظر از پيروزي آثار ترین?مهم

 .کرد خالصه امر دو در را آن و مطرح

 در و کلي طور به و اعراب بين شکست و عجز احساس باعث جنگ در آمریکا پيروزي که?این اول 
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 توصيف انتفاضه بر قطعي پيروزي سال را جاري سال وي. شد خواهد خاص طور به فلسطينيها بين

 .کرد

 خود اظهارات خالل در و کرد مطرح موساد سابق رئيس» شفيط شفتاي« که است امري دوم مسئله 

 جناح به که شود?مي حاکم مغایري فرهنگي فضاي عرب، جهان بر جنگ اثر در که کرد بيني?پيش

 این متغيرات به توجه براي را عربي دولتهاي و دهد?مي جدیدي نيروي اسرائيل با سازش خواهان

 تا خواست خواهند خود دولتهاي از صلح طالبان. کند?مي دعوت موجود واقعيتهاي و موضعگيري

 ئيلاسرا در بازرگاني اتاقهاي اتحادیه رئيس» گليرمن داني«. دهند وفق موجود شرایط با را خود

 :دارد اسرائيل براي اقتصادي فایده سه عراق در پيروزي که است معتقد

 .بود خواهد آمریکا نظر?تحت و پایين قيمتهاي با که عراق نفت به اسرائيل یافتن دست اوالً، 

 هاي?هزینه کاهش باعث مسئله این و کرد?مي تهدید را اسرائيل که امنيتي خطرات کاهش ثانياً، 

 .شد امنيتي

 سخنان هرگز ازناي. اسرائيلي کاالهاي روي به عراق بازار شدن باز و اسرائيل اقتصاد بهبود اًثالث 

 غرب در و اند?گذشته مرزها از اسرائيل نظامي یگان بود کرده اعالم که را تحليلگران از یکي

 .نکرد تأیيد هستند جنگ مشغول عراق

 اطمينان او خبري مصادر و منابع به که غزه در دوستان از یکي به من خبر، این مجدد تأکيد با 

 مورد این در بسياري سخنان نوشت ام?نامه جواب در او بعد روز. فرستادم اي?نامه داشتم، کامل

 .دارد وجود اسرائيلي هاي?روزنامه در

 مردم از نشين?شهرک خاخامهاي شوراي و اسرائيل بزرگ خاخام دو که دریافتم همچنين من 

 عراق در که ائتالفي سربازان سالمتي خاطر به جنگ سوم هفته در ارشنبهچه روز تا اند?خواسته

 .بخوانند نماز هستند،

. کردند شرکت مراسم این در نيز آویو?تل در بریتانيا و آمریکا سفير که است این توجه جالب نکته 

 براي یا تاس بوده ائتالف سربازان سالمتي براي نماز این گفتم، خود با رسيد من به خبر این وقتي

 .بغداد در اسرائيلي سربازان سالمتي
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----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  مسجداالقصى تخریب هدف؛:عنوان

  

 . شد مسجداالقصي تخریب خواستار مریکاآ در اسرائيل طرفدار صهيونيستي جریان یک

 

 ویراني دارد اعتقاد که گرفته شکل آمریکا در صهيونيستي مسيحي جریان یک: ایرنا - بيروت

 و است( ع)مسيح حضرت ظهور شرط مسجد، این جاي به سليمان سوم معبد ساخت و مسجداالقصي

 تندرو گروههاي ویژه به جریان، این. کند?نمي ظهور هرگز مسيح سوم، معبد ساخت بدون

 زیر در سليمان دوم و نخست معبد هاي?خرابه که دارند اعتقاد آن، به وابسته صهيونيست

 .ندارد وجود مسجداالقصي ویراني جز راهي معبد این مجدد ساخت براي و است مسجداالقصي

 افراطي يسازمانها در را هنگفتي مبالغ صهيونيستي جریان این پيروان اعتقاد، همين به توجه با 

 تخریب و قدس کردن یهودي که دهند?مي قرار» کوهانيم عطيرات« مانند صهيونيستي

 .است آنها شده اعالم هدف مسجداالقصي

 رژیم جمعي ارتباط هاي?رسانه با مختلف هاي?مصاحبه در جریان این بارز هاي?چهره 

 کمک اسرائيل به که ندارد را آن جرأت آمریکا در جمهوري?رئيس هيچ که گویند?مي صهيونيستي

 .شد خواهد سرنگون صورت این غير در زیرا نکند؛

 قدس در مراسمي جاري مهرماه 21 روز صهيونيستي جریان این تالشهاي و اعتقادات چارچوب در 

 بودند، آمده اشغالي سرزمينهاي به که صهيونيستي رژیم جدي طرفداران از نفر هزار سه حضور با

 .شد برگزار

 :گفت مراسم این در کنندگان?شرکت به خطاب صهيونيستي رژیم وزیر?نخست» شارون آریل« 

 جهان و دارد یهودیان حقوق با عرب جهان مخالفت در ریشه فلسطينيان با اسرائيل کنوني کشمکش 

 .کند آشتي یهود ملت با خواهد?نمي عرب

 :کرد اادع افراطي جریان این اعضاي احساسات تحریک براي مراسم این در همچينين وي 
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 سال صد کشمکش این اما است بوده فلسطينيان تحميلي جنگ شاهد گذشته سال سه ظرف اسرائيل 

 .شد آغاز پيش

 بخواهند شارون کابينه از که بوده آن اشغالي سرزمينهاي به آمریکایي هزار سه این سفر از هدف 

 اسرائيل یکپارچه زمرک هميشه براي قدس که است گفته آنان به نيز شارون و نکشد دست قدس از

 .ماند خواهد باقي

 به توجه با که گيرد?مي صورت حالي در قدس به اسرائيل افراطي طرفدار هزار سه این سفر 

 جهانيان و است عراق در نظامي خبرهاي معطوف بيشتر عمومي افکار خاورميانه، بحراني شرایط

 .دهند?مي نشان کمتري توجه فلسطين اخبار به

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  1-جهان فرجام و یهودى مسيح:عنوان

  

 محقق و نویسنده اثر نهایةالعالم و اليهودي المسيح کتاب مقدمه آمد خواهد پي در آنچه: اشاره

  است هالل رضا آقاي مصري ارجمند

 :مقدمه

 به دین که را تأثيري و باشد آگاه که این مگر بفهمد، را آزادیهایش و آمریکا تواند نمي کس هيچ«

 .»...کند درک گذارد، مي و گذاشته کشور این ایجاد و ساخت روي بر مستقيم طور

  امروز آمریکاي - ون جيمز

  

 وجودم در کردم، مي زندگي متحده ایاالت در گذشته قرن نود دهه در که هنگامي کتاب این بذر 

 کانال آگهي روي بر نگاهم گرفتم، مي را تلویزیوني کانالهاي وقتي روزها از یکي. شد کاشته

 تاریخ پایان فرارسيدن از که دیدم مي را تلویزیوني واعظ» رابرتسون پات« شد، متوقف ان.بي.سي

 یستگاههايا هاي برنامه مدتي. داد مي اندرز و پند را مردم و گفت مي سخن ظهورمسيح دومين و

 این. داشتند مشغول خود به مرا شوند، مي ناميده» تلویزیوني کليساي« که مذهبي تلویزیون

 جهت کليسا به رفتن زمينه و دهند مي ارائه پند و موعظه آمریکایي بينندگان براي ایستگاهها
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 و ریعتش نظر پيرامون( 1)مذهبي ميزگردهاي و اخبار همچنين نمایند، مي فراهم را نماز خواندن

 . کنند مي پخش را انتخابات وکاندیداهاي جنين سقط کودکان، تربيت، طالق، ازدواج، درباره دین

» مسيحي« هاي شبکه آن هاي برنامه انگشتر نگين اسرائيل کردم، مالحظه ها برنامه این تمام در 

 شور،ک این توسط قدس اشغال از پشتيباني و اسرائيل از حمایت که شد مي عنوان چون است؛

 گام امّا. است مسيح ظهور از قبل گامي اسرائيل تأسيس دیگر عبارت به و است مذهبي اي فریضه

 .است االقصي مسجد نزدیک صخره قبه باالي بر( معبد)هيکل ساخت آخر،

 مجتمع،. کنم دیدن» بيتز ویرجينيا« در ان.بي.سي شبکه مجتمع از تا واداشت مرا کنجکاوي    

 دانشگاه، این گرفت، دربرمي نيز را ،(2)»ریجينت« دانشگاه که بود طبقه یازده ساختماني

 سياسي علوم حقوق، هاي رشته در دانشگاهي مدرک خود دانشجویان به که بود مسيحي دانشگاهي

 خود به مرا توجه متي، انجيل 24 اصحاح ،14 آیه مجتمع آستانه در. کرد مي اعطا نگاري روزنامه و

 :کرد جلب

 سراسر در ملل تمام براي ایست نشانه این و دهد، مي را بشارت این شما به قدس،م کتاب تالوت« 

 .»رسد مي فرا نهایت سپس جهان،

 :کردم مالحظه را قدیم عهد در سفر هشتم اصحاح 25 آیه نيز ساختمان کتابخانه در 

 آن در او با و دادي پدرم داوود، ات، بنده به که را خود وعده اسرائيل، خداي خدا، اي اکنون،« 

 اسرائيل تخت بر که تو،کسي مردان از من مقابل در: گفتي که آنجا کن، حفظ گفتي سخن باره

 .»شود مي نابود بنشيند،

 دیده چهارگانه دژهاي که کرد جلب خود به مرا نظر دیواري تابلویي نيز، کتابخانه مقابل راهرو در 

 تابلوي» البي« در. کشيد مي تصویر رابه» رستاخيز در داوري روز« پيرامون یوحنّا خواب در شده

 به  را(4)» مأجوج و یأجوج« ميان( 3)»هارمجدون« جنگ که شد مي مالحظه دیگري دیواري

 آن و هوا و حال آن ميان در. پيوندد مي وقوع به مسيح ظهور از قبل که جنگي کشيد، مي تصویر

 ان.بي.سي شبکه و ریجنت دانشگاه هدف که داد توضيح برایم همراهم مسيحي، یهودي سمبل

 ان.بي.سي شبکه که گفت چنين هم. است مسيح ظهور براي آمریکایيها و آمریکا ساختن آماده

 پخش آنجا از را خود هاي برنامه که است لبنان جنوب در» اميد هاي ستاره« نام به ایستگاهي داراي

 (5.)نماید فراهم مسيح ظهور براي را زمينه تا کند مي
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 جمعيت آتش که بود روزي این چون رسيد، خود اوج به من کنجکاوي 1883 آوریل 18 روز در    

 جمعيت رهبر ایشان ميان در که جمعيت اعضاي از تن 74 و شد برافروخته» واکو« در» ها دیویدي«

 خداوند اوامر کار این با داشتند اعتقاد آنها. کردند خودکشي شد، مي مشاهده نيز» کورس دیوید«

 این مهم و توجه قابل نکته. گذارند مي اجرا مورد به مسيح ظهور و تاریخ پایان ارسيدنفر جهت را

 !بودند پيچيده آمریکا پرچم نه و اسرائيل پرچم با را او تابوت کورس، خاکسپاري به هنگام که بود

» وي مک تيموتي« ،1885 آوریل 18 در واکو، در دیویدي جمعيت سوزي آتش سالگرد دومين در 

 در فدرال پليس ساختمان منفجرساختن به اقدام یارانش، و کورس دیوید شدن کشته تقامان به

 بر که دارد جهاني و شيطاني اي نقشه در ریشه سوزي آتش این داشت، اعتقاد او. نمود» اوکالهاما«

 . اندازد مي تعویق به را مسيح ظهور و بوده خداوند سفارشات خالف

 غرب، تمدن براي که پيوندد مي وقوع به آمریکا متحده ایاالت در هحادث این که اینجاست مسئله    

 در ویرجينيا ایالت قانوني الیحه تصویب زمان از را( سياست از دین) دولت از کليسا جدایي هنر

 شد باعث آن تصویب که اي الیحه. داد ارائه( فرانسه انقالب از قبل دهه یک از پيش) 1777 سال

 .باشد نداشته رسمي کليساي یا و رسمي ندی آمریکا متحده ایاالت

 آن، هدف و پيوست وقوع به 1911 سال در آمریکا اساسي قانون در تعدیل و اصالح اولين    

 و کليسا ميان دیوار و حدّفاصل ایجاد«: بود کرده عنوان آمریکا وقت جمهور رئيس که بنابرآنچه

 حال به را او« فلسفه و فردگرایي با ياسيس بفعد از آمریکایي مسيحيت که همانگونه...  است دولت

 به تبدیل تا کرد موافقت( اسميت آدام دید از اقتصادي آزادي)» نکند کار یا کند کار کن رها خود

 .ناميد» مدني دین و مذهب« خداي را آن» رابرت« که شود چيزي آن

 :مبپرداز تحقيق به موضوع دو پيرامون که داد سوق سمت این به مرا موضوع این 

     

 4 نفر 5 هر ميان از و هست خدا که دارند اعتقاد آمریکایيها% 85. آمریکایيها مذهب: اول موضوع

 پاکدامني) مریم حضرت پاک دامان از مسيح حضرت تولد و مرگ از پس زندگي و معجزه به نفر

 در کنند، مي تلقي مذهبي و اصولگرا را خود آمریکایيها% 92 چنين هم. دارند اعتقاد( مریم حضرت

 که افرادي نسبت امّا. است% 49 فرانسه در و% 54 آلمان در ،%55 بریتانيا در نسبت این که حالي

 و% 14 بریتانيا ،%19 آلمان در که حالي در است،% 44 روند مي کليسا به هفته هر آمریکا در

 (6.)است% 11 فرانسه
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 که کند مي عنوان آمریکایي نگفره. اسرائيل از آمریکایيها حمایت و جانبداري: دوم موضوع

 یا مسيحي و یهودي مذهبي و اخالقي رسوم و آداب و تقاليد پایه بر( 7)مسيحي - یهودي فرهنگ

 توافق، به و یافت سياسي معنایي پایان در که موضوعي. است استوار» مسيحي - یهودي ميراث«

 .شد ترجمه اسرائيلي و آمریکایي ارزشهاي همگامي و همراهي

 یهودي و شدن مذهبي تشریح و تفسير چگونگي آن و گرفت شکل پژوهش فرضيه که بود جااین از 

 . بود آمریکا شدن

. کند مي  پيدإ؛ ارتباط آن نماي و نشو و گيري شکل با آمریکا شدن یهودي و شدن مذهبي    

 انيهايعبر به را خود و کردند تلقي» جدید کنعان« یا جدید» اورشليم« را آمریکا اوليه مهاجران

 سرزمين از و کردند فرار( انگليس پادشاه اوّل جيمز) فرعون ستم و ظلم ز ا که نمودند، تشبيه قدیم

 بيرون و تعقيب ترتيب، این به گریختند، جدید موعود سرزمين وجوي جست به( انگليس) مصر

 نبيرو و تعقيب بسان( آمریکا) جدید دنياي در پروتستان مهاجران توسط سرخپوستان راندن

 . بود فلسطين در ها کنعاني توسط قدیم عبرانيهاي راندن

 در خود فراراه چراغي( خروج سفر) حکایات سفارشات و پندها از نشينان شهرک ترتيب، بدین    

 سرگرداني، شدن، رانده بيرون مصر، در بندگي بنابراین. ساختند آمریکا اساسي قانون تدوین

 جدید ملت براي اي آینده و پيشين تاریخ...  و آن ساکنان عام قتل موعود، سرزمين به شدن وارد

 .شد موعود جدید سرزمين در خداوند برگزیده

 اوليه پورتاني پروتستاني نشينان شهرک طرح اصلي هدف جدید، اسرائيل به جدید دنياي تبدیل    

 به که اميهنگ و دیدند مي را تورات شریعت اجراي و تطبيق خواب انگلستان در هميشه آنها. بود

 حکومت آن بر خداوند فرمانهاي و دستورات که پروراندند سر در را دولتي رؤیاي آمدند، آمریکا

 :گوید مي» فيسک جان« چون مورخي حتي کند،

 آمریکایي تاریخي آن، که کني مي مالحظه شود، مي ساخته آمریکا در تاریخي بيني مي که همين« 

 (9.)»است یهودي -

 مسيحيت« را آن ما که گردد مي باز چيزي آن به اصل در» آمریکایي مسيحيت« شدن یهودي 

 از روي» یسوع« از پس مسيحيت بنيانگذار دومين» پولس قدیس« ظهور با و ناميدیم» یهودي

 مهمي نقش و نمود رشد و شد ظاهر اروپا در انقالب و گرایي اصالح دوره طي امّا کرد، نهان ها دیده
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 مسيحيت آیين به یهودیان دست در زمان آن در که - مسيحيان توسط ااسپاني گرفتن بازپس از پس

 .کرد بازي - بود» مارانو یهودیان« یا آمده در

 و گردید( 8)» هزاره ایده« انتشار به منجر یهود مسيحيت تأثيرات شانزدهم، قرن شروع با 

 وبدین شد( جدید هدع در) یوحنا رؤیاي و( قدیم عهد در) دانيال سفر از نویني و جدید تفسيرهاي

 از قبل آنهم فلسطين به یهود بازگشت شامل که تاریخ، پایان جهت خداوند نقشه در یهودیان ترتيب

 اصالح جنبش با یهود مسيحيت بزرگ حرکت امّا. کردند پيدا مهمي جایگاه شد، مي مسيح آمدن

 آبروي و اعتبار ستانهاپروت که طوري به کند، مي پيدا ارتباط شانزدهم قرن در پروتستانها طلبانه

 با. شد پروتستانها اعتقادي منبع باالترین( یهودیان) قدیم عهد و گرداندند باز آنها به را یهودیان

 گرامي در ها پورتاني رسيد، خود اوج به مسيحيت شدن یهودي هفده قرن در ها پورتاني انقالب

 قانون عنوان به را تورات قوانين ،خواستند بریتانيا دولت از و گذاشتند تمام سنگ قدیم عهد داشت

 این از را پا حتي و نمودند مسيحيت جایگزین را یهودیت رسوم و آداب و کند اعالم کشور اساسي

 . خواندند مي عبري زبان به را مقدس کتاب و نماز آنها از برخي نهاده فراتر هم

 ملّت هاي اسطوره دند،رسي( آمریکا) جدید دنياي به اوّليه پورتاني مهاجران که هنگامي    

 زبان به را نماز آنها بود، ایشان راهنماي و راه چراغ اسرائيل سرزمين و موعود سرزمين برگزیده،

 که کتابي اوّلين و گذاشتند مي تورات داستانهاي از نامهایي خویش برفرزندان و خواندند مي عبري

 .بود( داوود مذهبي سرودهاي)» داوود مزامير« کتاب کردند، چاپ آمریکا در

 به بود یهودي مسيحيتي شد، آمریکا وارد مهاجران از گروه دومين با که مسيحيتي ترتيب، این به    

 مسيحي به تبدیل دارد، قرار مسيحيت دین رأس در که ناصري یسوع» مسيحف« دیگر عبارت

 قرن آغاز با و یهودي مسيحيت از تأثيرپذیري با. شد یهود قوم شمار بي پيامبران از یکي یا یهودي

 پروتستانهاي مهم الهوتي اصول از یکي به تبدیل فلسطين در یهود برانگيختگي به اعتقاد هجدهم،

 در بارزي و مهم جایگاه خوشبختي هزاره عصر و منتظر مسيح به اعتقاد که طوري به شد، آمریکایي

 .کرد پيدا مسيحيان این اعتقادات

 مسيحيت نوزدهم، قرن 41 دهه در مذهبي بزرگ ريبيدا و رشد دوره به آمریکا ورود با    

 ملزم را آنها آمریکا سياست و فرهنگ قراردادن هدف با و شد زاده یهود مسيحيت از صهيونيسم

 و الهي اي فریضه عنوان به آنها، از حمایت و( یهود برانگيختگي) اسرائيل برپایي فریضه به کرد

 از را سبقت گوي پيشتر ها دهه آمریکایي ونيسمصهي ترتيب این به. سياسي نهایت در و فرهنگي
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 آمریکا حمایت کننده تفسير دالیل از یکي این و ربود اسرائيل برپایي زمينه در هرتزلي صهيونيسم

 و حمایت این. است اسرائيل از آمریکا پشتيباني وسپس 1849 سال در اسرائيل برپایي از

 ظهور از قبل سالها آمریکایيها، سياست و روح و جان در که است فرهنگي و الهي جانبداري،

 شود، مي افزوده آن نفوذ و قدرت بر پيش از بيش روز هر که - یهودي البي و یهودي صهيونيسم

 .است کرده نفوذ - کند توجه آمریکایي صهيونيست مسيحيان احساسات به که آن بي

 جنبش بر بایست، مي مریکاآ شدن یهودي و شدن مذهبي پيرامون وگو گفت و بحث براي بنابراین    

 به و نمود تمرکز پيوست وقوع به بيستم قرن آخر سال پنج و بيست در که آمریکا در مذهبي احياي

 و سياسي مسيحيت رسيدن قدرت به شاهد آمریکا متحده ایاالت 1876 سال از. کرد توجه آن

 این. شدند مي اميدهن» راستگرا مسيحيان« یا» مسيحي راست« اصطالحاً  که بود اصولگرا مسيحيت

 و شوند تبدیل» شده زاده دوباره مسيحيان« به آمریکایي جوانان از نفر هزاران تا شد باعث مسئله

 دوباره را تعميد غسل آمریکایيها سوم یک و پنج که ساخت آشکار» گالوپ« مؤسسه نظرسنجي

 و یافت افزایش دروتن و افراطي کليساهاي پيروان و( شده زاده دوباره مسيحيان. )دادند انجام

 نيز سفيد کاخ به موج این...  شدند تأسيس» تلویزیوني کليساهاي« یا مذهبي تلویزیوني هاي شبکه

 مسيحي« او که کرد اعالم» کارتر«  عع آمریکإ؛ث وقت جمهور رئيس که اي گونه به شد، کشيده

 مسيحيت رسيدن تقدر به با واصولگرا سياسي مسيحيت رسيدن قدرت به. است» شده زاده دوباره

 ارتباط آن، توسط قدس اشغال و 1867 ژوئن جنگ در اسرائيل پيروزي از پس ویژه به صهيونيسم،

 و درستي بر تأکيدي را آن آمریکا صهيونيستي مسيحيت که است اي مسئله این و کند مي پيدا

 مسيحيت ترتيب این به کرد، تلقي مسيح ظهور بودن نزدیک مقدمه و تورات گویيهاي پيش راستي

 خدمت به را» البي« فشار گروههاي وسایل که شد خود به مخصوص سازمانهاي داراي صهيونيسم

 حمایت و اسرائيل دولت بودن مشروع بر تأکيد هدف با آمریکا کنگره و عمومي افکار بر تا گرفت

 يیهود و( آمریکایي - اخالقي و الهي اي فریضه عنوان به) آن از سياسي و نظامي و اقتصادي

 تأثير کند، مي حکومت جهان بر آنجا از ظهورش از پس مسيح که شهري عنوان به قدس کردن

 رأي که این تا یافت، ادامه هم نود و هشتاد دهه در مسيحي راست جناح یافتن قدرت. بگذارد

 این. شدند نفوذي با و مؤثر قدرت به تبدیل کنگره و جمهوري ریاست انتخابات در آن به دهندگان

 آراء برابر ده حدود) دهد مي اختصاص خود به آمریکا متحده ایاالت در را آراء% 25 جناح

 راست جناح با مسيحي راست جناح آمریکا، سياسي عرصه و ميدان بر( 11)سلطه راه در(. یهود
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 شد، معروف» اللَّه حزب« به که دهند تشکيل را حزبي تا شد متحد خواه جمهوري حزب در سياسي

 پروتستانها و آمریکایي کاتوليکهاي شامل که مسيحي راستگرایان نقش افزایش با مسئله این

 الهوتي، ناپذیر، جدایي صفتي و ویژگي» مسيحي یهودیت« تا شد باعث و شد همراه شد، مي

» یهودیت« صفت آمریکا توصيف در کس هر که اي اندازه به شود، آمریکا براي فرهنگي و اخالقي

 انتخابات از پس و طي که بود موضوعي این. شد مي قطع زبانش رد،ک نمي اضافه مسيحيت به را

 به شاهد مسيحي - یهودي آمریکاي و پيوست وقوع به 1882 سال در نمایندگان و جمهوري ریاست

 اتحاد سقوط شاهد» بوش« جمهوري ریاست دوره در که این وجود با بود،» بوش« رسيدن قدرت

 .بودیم فارس خليج جنگ در آمریکا پيروزي و سابق شوروي جماهير

 از مختلف عنوانهاي و نامها تحت مسيحي اصولگراي سازمانهاي تحکيم و تثبيت شاهد نود دهه    

 ،»خانواده بر تمرکز« ،»خانواده مطالعات مجلس« ،»اصولگرایي احياي« ،»مسيحيان ائتالف« قبيل

 براي و شدند ظاهر خشونت و ورز جمعيتهاي و گروهها چنين هم بود؛...  و» سنتي ارزشهاي ائتالف«

 کتاب اصول و تعاليم اساس بر آن دوباره تأسيس و سياسي و اجتماعي سيستم بردن بين از و تخریب

 .آورند فراهم را مسيح ظهور و بازگشت زمينه تا آوردند خونریزي و کشتار و قتل به روي مقدّس

 بازگشت براي آمریکا جامعه نساخت آماده به فقط اصولگرا و سياسي مسيحيت» سيستمهاي«    

 سياست به فقط آن نقش و بود صليبي و جهاني رسالت آنها، رسالت بلکه نکردند، اکتفا مسيح

 چرا شدند؛ مؤثري و مهم نقش داراي نيز آمریکا خارجي سياست در بلکه شد، نمي محدود داخلي

 صندوق و پول المللي بين صندوق بدهيهاي و ملل سازمان عليه متحده ایاالت حمالت سر پشت که

 نيز مذاهب سرنگوني تحریم قانون تصویب سر پشت که همانگونه داشتند، قرار ملل سازمان جمعيت

 چارچوب در مسيح ظهور دومين و تاریخ پایان براي جهان ساختن آماده ترتيب این به بودند،

 . گرفت مي قرار آمریکا، اصولگراي و سياسي مسيحيت رسالت

 قرن آخر سال پنج و بيست در متحده ایاالت در اصولگرا و سياسي مسيحيت نرسيد قدرت به    

 اسالم، آسماني دین سه در اصولگرایي احياي شامل که گردید همراه جهاني حوادثي با بيستم

 و سياسي مسيحيت جنبش براي خاصي( 11)ویژگيهاي توان مي اما. بود مسيحيت و یهودیت

 : از عبارتند که گرفت نظر در آمریکا اصولگراي

 پس« اي جامعه در که بود» الئيک پس جنبشي« آمریکا در اصولگرا و سياسي مسيحيت -1    

 تمام در قبل قرن یک از و شناخته مي پيش قرن دو از را المذهبي که اي جامعه کرد، ظهور» الئيک
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 آن در و بوده آشنا آن با فضاها، سایر در چه و سياسي و قانوني فضاي در چه اجتماعي، هاي زمينه

 فقط کرد ظهور جوامع این در المذهبي پدیده وقتي که اسالمي جوامع برعکس. بود دوانده ریشه

 را قرآن اصطالحات و فردي وظایف مسلمان یک. گرفت مي بر در را آن غربزده نخبگان

 دارد، يم بر گام مسير آن در و آورد مي یاد به را آنها راحتي به یا شناسد مي را آنها خواند، مي

 او بر المذهبي چون آمریکایي یک که حالي در است آن مذهبي حاضر وحال کنوني مرجع چون

 نو از دوباره را مقدّس کتاب اصطالحات و فردي وظایف که دارد این به نياز است، گذاشته تأثير

 تأثير) نپایي از» دوباره تعميد غسل« آمریکا در مذهبي احياي که این سرانجام و فراگيرد و بخواند

 .بود( نظام تغيير جهت تالش) باال از یا( جامعه بر

 اي جامعه در( اسالمي جوامع برعکس) آمریکا در اصولگرا و سياسي مسيحيت جنبش -2    

 به. است دمکراتيک رسومي و آداب و فرهنگ به محدود و مقيد دليل همين به شد، زاده دمکراتيک

 پا، خفرده و اهميت بي گروههاي وسيله به مگر د،آور نمي روي زور و خشونت به دليل همين

 موارد در مگر گيرد، نمي قرار اسالمي جوامع سان به سرکوب و قمع و قلع معرض در همچنين

 در آمریکا اصولگراي و سياسي مسيحيت جنبش رسيدن قدرت به همچنين. خودکشي مانند خاصي؛

 حاکميت و مؤثر دهنده رأي قدرت نوانع به سياسي مبارزات سوي به را آن دمکراتيک، اي جامعه

 و کنگره در نمایندگاني تا شد باعث و داد سوق ایالتها از بسياري در شهرها و مدارس شوراهاي بر

 .باشد داشته ایالتها استانداران ميان

 ارائه به اقدام» باال از تعميد« جهت خویش تالش و سعي چارچوب در مسيحي، راست آن، از غير    

 او و نمود 1899 سال در خواه جمهوري حزب اوّليه انتخابات در حضور جهت خویش کاندیداي

 ریاست انتخابات در شرکت جهت اوّليه کاندیداتوري در تالش این. »رابرتسون پات« جز نبود کسي

 حزب کاندیداهاي انتخاب جنگ در که» پویر گري« معرفي وسيله به 2111 سال جمهوري

 .شد تکرار ،بود شده پيروز خواه جمهوري

 ظهور پساصنعتي و پسامدرنيسم اي جامعه در آمریکا، اصولگراي و سياسي مسيحيت جنبش -3    

 نشر براي پيشرفته بسيار تکنولوژي و زبان از که داشت اي العاده خارق توانایي دليل همين به نمود؛

 و» اینترنت« از ادهواستف» تلویزیوني کليساهاي« ابداع در مسئله این. کند استفاده خویش رسالت

 عادي مردم حتي و خویش پيروان و یاران با ارتباطي هاي شبکه تأسيس جهت» الکترونيک پست«

 پيدا نمود کنگره و جمهوري ریاست اداره بر فشار یا کمکها آوري جمع یا انتخابي حمالت طي
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 .کند مي

 به. یافت نما و نشو است، استوار ورقابت آزادي اصول اساس بر که داري سرمایه جامعه در -4    

 توان مي که اي اندازه به. کند مي فعاليت» بازار« منطق اساس بر کنيم، مي مالحظه دليل همين

 دارد وجود» دین آمریکایي بازار« ملّي، کليساي یا و» دولت براي رسمي دین« نبود خاطر به گفت

 و الهيات دانشگاههاي و( تصویري یا مرئي کليساهاي) تلویزیوني مذهبي هاي شبکه آن در که

 . هستند قابت در هم با مسيحي الکترونيکي و کاغذي چاپ دستگاههاي و دهنده بشارت سازمانهاي

 به را اجتماعي شرایط اسالمي جنبش بسان آمریکا اصولگراي و سياسي مسيحيت جنبش -5    

 در پردازد، مي تماعياج و مادي فقر و بدبختي با مبارزه به اسالمي جنبش. خواند فرامي مبارزه

 وعده، با آزاد، و مادي اي جامعه در اجتماعي بدبختيهاي با مبارزه به آن آمریکایي نوع که حالي

 و سحرآميز درمانهاي و الهيات دانشگاههاي و تلویزیوني واعظان خداي از اجتماعي درمان به

 تحریم را بازي جنس هم و عمن را جنين سقط که قوانيني. پردازد مي اخالقي خشک قوانين به التزام

 مسيحيت اخالقي اصول اساس بر کودکاني و کند مي ازدواج به محدود را جنسي روابط و کرده

 .دارد مي برحذر» پورنوگرافي« یا فوق موارد خالف ارتکاب از را آنها و کند مي تربيت

 تأثير از یستبا مي دارد، توجه آمریکا خارجي سياست و داخلي سياست به که کس هر شک بي    

 کشوري آمریکا: کند مي عنوان و شده تأليف آن اساس بر کتاب این که فرضيه این و آمریکایي دین

 گذاشتن پاي زمان از امریکایي مسيحيت که بداند و. باشد مطلع و آگاه است،» مسيحي - یهودي«

 و بيداري اولين اب و یافت یهودي اي صبغه آمریکا، سواحل بر اوليه پورتاني پروتستاني مهاجران

 مسيحيت تاریخ آن از و شد یهودي مسيحيتي به تبدیل نوزده قرن در مذهبي بزرگ آگاهي

 و سياسي مسيحيت کتاب، این فرضيه این با. یافت نما و نشو و گرفت نشأت آن از صهيونيسم

 :است داده قرار مناقشه و بررسي و بحث مورد فصل هفت در را آمریکا در اصولگرا،

     

 غرب تاریخ و مسيحيت تاریخ در یهودي مسيحيت هاي ریشه به فصل این: یهودي مسيحي اول؛ لفص

 عصر سپس و پروتستانها طلبانه اصالح جنبش تا پولس قدیس ظهور از را خود تحليل و پردازد مي

 .دهد مي ادامه بریتانيا امپریاليستي دوره تا اروپا انقالب

     

 یهودي مسيحيت نماي و نشو در بررسي و بحث به فصل این: آمریکایي یهودي مسيحي دوم؛ فصل
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 اسرائيل دولت شدن برانگيخته تا صهيونيستي مسيحيت به آن شدن تبدیل سپس و آمریکا در

 . پردازد مي

     

 جنبش آغاز پيرامون وگو گفت و بحث فصل این: صهيونيستي مسيحيت و دیني احياي سوم؛ فصل

 افراطي رادیکالهاي رسيدن قدرت به سپس و پنجاه دهه از آمریکا متحده ایاالت در مذهبي احياي

 .گيرد مي بر در را آمریکا در صهيونيستي مسيحيت رسيدن قدرت به با آن ارتباط و هفتاد دهه در

     

 بررسي به فصل این: صهيونسيتي مسيحي البي و مسيحي راست رسيدن قدرت به چهارم؛ فصل

 اسبق جمهور رئيس ریگان، حکومت طي هشتاد دهه در مسيحي راست رسيدن قدرت به نحوه

 براي آمادگي جهت قدم اوّلين عنوان به» هارمجدون« برافروختن جهت وي آمادگي و آمریکا

 .پردازد مي صهيونيستي مسيحي البي ایجاد و تشکيل و مسيح ظهور

  

 سياسي راست و يمسيح راست ميان اتحاد فصل این: یهودمسيحيت پيروزي و اللَّه حزب پنجم؛ فصل

 جنگ و مسيحيت یهود حاکميت و سلطه و کلينتون و بوش دوره دو در خواه جمهوري حزب در

 ميان در را صهيونيستي مسيحيت نفوذ و امتداد و است حاکم آمریکا روح و جان بر که فرهنگي

 .دهد مي نشان کاتوليکها

    

 بررسي به فصل این حي،مسي مسيحيف و یهودي مسيحيف: خشونت و اصولگرایي ششم؛ فصل

  خشونت جمعيتهاي و گروهها و اصولگرا سازمانهاي

 

 

 : نوشت پي

 

1 .Talk show  
Regent .2 

 وقوع به رستاخيز در داوري روز از قبل خير نيروي و شر نيروي ميان جنگ آخرین که جایي.3



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 (16:16)یوحنا مکاشفه. پيوندد مي

 به جنگ براي را آنها و ساخته گمراه را آنها شيطان که است مللي به اشاره مأجوج و یأجوج.   4

 همچنين نام این(. 9:21) یوحنا مکاشفه. آورد مي گرد هم کنار خداوند مملکت دشمنان عنوان

 :است شده ذکر کریم قرآن در دوبار

 و فساد کوه این پشت» مأجوج و یأجوج« نام به قومي که بدان ذوالقرنين اي: گفتند آنها - 

 (.84 آیه کهف، سوره. )کنند مي بسيار گري وحشي و خونریزي

 شتابان زمين بلندي و پستي جانب هر از آنان شود، باز» مأجوج و یأجوج« راه که روزي تا - 

 (86 آیه انبياء، سوره. )درآیند

 پخش را خود هاي برنامه اسرائيل ماهواره توسط و» METV« کانال طریق از بعدها شبکه این.5

 .کرد

6.Nov 1995 , National times  

7.Judeo christian  

 1889 للنشر االعالميه قاهره، ،(آمریکا جدایي) آمریکا تفکيک هالل، رضا.9

 کند ظهور مسيح تا شود طي باید که سال هزار به است منتسب.8

 1888 الحضارة قاهره، سياست، و رؤیا امریکا( السياسة و الحلم امریکا) هالل، رضا.11

 :ک.ر گانه سه مذاهب در گرایي اصول امونپير.11
   christianity and Judismin ,theresurgence of islam :Revenge of God ,Kepel 

,Gilles 
 .cambrige polity press1994 ,the modern world 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  

  2-جهان فرجام و یهودي مسيح:عنوان

  

  هالل رضا

  زعفراني: مترجم
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 (امریکا در گرا اصول و سياسي مسيحيت)

 یهودي مسيح: اول فصل

 دین کردن کامل براي جز من... دهم نجات را پيامبران شریعت تا ام آمده من که مبرید گمان... «

 ».ام نشده فرستاده

 (17:5: متي)

 این به باید، بنابراین... نيستيم بيش بيگانگاني و مهمانان ما و هستند داوندخ فرزندان یهود... «

 زن سان به دقيقاً خورد، مي سرورانش سفره مانده پس از که باشيم سگهایي بسان که دهيم رضایت

 .»کنعاني

 شد زاده یهودي مسيح کتاب از برگرفته لوتر، مارتين

 

 سر در را مسيح تبار نامه شجره 1»متي«. آمد دنيا به ناصري شهر در یهودي تباري از» مسيح یسوع«

 تا ابراهيم از گيرد، مي بر در را نسل چهارده که است اي شجره این و دهد مي قرار انجيلش لوحه

 و بابل در تبعيد تا داوود از نسل چهارده و - باد آنها بر خداوند صلوات و سالم که - داوود

 .سيحم تا بابل در تبعيد از نسل چهارده

 اطالعاتي سپس و 2ادامه آدم حضرت تا یعني ابراهيم؛ حضرت از قبل تا را مسيح سالله» لوقا« امّا

 ذکر تکوین سفر در و قدیم عهد در نامها این از نام 18 که دهد، مي ارائه آدم تا ابراهيم نياکان از

 3.است شده

 و شریعت از بزرگي بخش و رفت مي هيکل به ناصري، یسوع: که دهند مي خبر ما به انجيلها

 .برد بهره آنها از خویش هاي آموزه و تعاليم در و کرد حفظ را یهود پيامبران هاي آموزه

 سي تا دوازده سالهاي ميان زمان آن در یسوع که اند نگفته سخني بعد سال هجده از انجيلها اما

 .داشت نام» ناصره در سکوت سالهاي« و بود

 در را سکوت مرحله تا شد انجام» تعميدگر یوحناي« دست به و اردن رود در یسوع 4تعميد غسل اما

 .بشکند هم در ناصره

 مورد آن طي و گزید عزلت اردن رود ماوراي صحراي در روز چهل یسوع: گویند مي انجيلها



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 و هوي و شيطان مقابل شدن تسليم رد با او امتحان گرفت، قرار شيطان آزمایش و امتحان

 یهودیان پادشاه که این عنوان به) طلبي جاه و تکبر و خودنمایي و نوش و عيش قبيل از هوسهایي

 .است( ع)موسي تعاليم کننده تکميل هایش، آموزه که گوید مي یسوع خود. یافت پایان( باشد

 و روحاني معنایي آنها به اما گرفت، بود، شده ذکر تورات در که همانگونه را دهگانه وصایاي یسوع

 .داشت تمرکز روان و روح رب که بخشيد معنوي

 آشکار» فریسيان« در ویژه به معاني ظاهر به توجه و( فرماليسم) ظاهرگرایي کرد، مالحظه او

 گمان و کردند مي توجه تعاليم ظاهر به پيامبران آیين و شریعت درک و فهم در آنها 5.است

 .است ایشان براي فقط رهایي و نجات و هستند دیگران از برتر بردند، مي

 کننده تکميل عشق و محبت و دادن نجات نه آمده، کردن تکميل براي: گفت یسوع دليل، همين به

 انقالبي کند، مي پيدا نمود( انجيل موعظه)» کوه موعظه« در که او تعاليم و ها آموزه. است شریعت

 :آمد مي شمار به گرایي صورت عليه

 به من. شود مي خوانده بزرگ آسمانها تملکو در او باشد، آگاه خویش عمل به و کند عمل کس هر

 ملکوت وارد نيفزایيد، فریسيان و نویسندگان به نسبت خویش احسان و نيکي بر اگر گویم، مي شما

 کس هر گویم، مي شما به من اما... نکشيد اند، گفته پيشينيان به که اید شنيده. شوید نمي آسمانها

 براي را خود قرباني اگر... است( مرگ) وبتعق مستوجب شود، خشمگين خویش برادر بر بيهوده

 در را ات قرباني دارد، تو برگردن حقي برادرت که آوردي یاد به ناگاه و بردي قربانگاه به ذبح

 تقدیم را ات قرباني و بيا آن از پس و کن آشتي او با برو، برادرت نزد و کن رها قربانگاه آستانه

 زني به کس هر گویم، مي شما به من اما... نکنيد زنا که دهش گفته پيشينيان به که اید شنيده... کن

 به که اید شنيده چنين هم... است کرده زنا او با خویش قلب در نماید، هوس را او و کند نگاه

 ادا خداوند براي را خویش پيمانهاي بلکه نشکنيد، را خود پيمان و سوگند: اند گفته پيشينيان

 کرسي آنها که خداوند نامهاي به نه بخورید، قسم نباید که البته ،گویم مي شما به من اما... کنيد

 خلق توانایي تو چون مخور، قسم نيز خود سر به... اوست قدمگاه چون زمين به نه و هستند خداوند

 آن بر کس هر باشد، نه نه، و بله بله، فقط، باید سخنت بلکه... نداري را سياه یا سفيد موي تار یک

 بر و داري مي دوست را نزدیکانت شده، گفته که اید شنيده... است بدنهاد و شرور بيفزاید، چيزي

 براي بدارید، دوست را خویش دشمنان گویم، مي شما به من اما... ورزي مي کينه خویش دشمن

 به که کساني براي و کنيد نيکي خویش دشمنان به و برکت و رحمت طلب خویش کنندگان لعنت
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 پدرانتان فرزندان تا بخوانيد نماز نمایند، مي طرد را شما و کنند مي بدي و رسانند مي گزند شما

 کنيد، محبت دارند، دوست را شما که کساني به اگر که، چرا ؛...آسمانهاست در که پدري باشيد،

 .6دارد؟ وجود شما براي پاداشي چه

 :دهد مي ادامه یهود گرایي صورت عليه خویش انقالب در یسوع

 چون نماید، ناپاک و نجس را آن تواند نمي انسان شود، انسان بدن وارد خارج از که چيزي هر

 از که آنچه... شود مي دفع بدن از سپس و شود مي سرازیر او شکم به بلکه شود، نمي او قلب وارد

 قلب از درون، از چون نماید، مي آلوده و ناپاک را انسان که است آن شود، مي خارج انسان

 مکر، شرارت، آز، سرقت، قتل، فسق، زنا،: گيرد مي سرچشمه ناپسند فکارا که هاست انسان

 و شود مي خارج درون از ها ناپاکي این تمام... ناداني خودپسندي، کفران، ناپاک، چشم عفتي، بي

 .7نماید مي آلوده را انسان

 به شد، هيکل وارد او که هنگامي و کرد برخورد فریبکاریها و دروغها با شدت به یسوع انقالب

 و پناهگاه را آن قوم این که حالي در است، بوده نماز خانه پدرش، خانه که گفت آموزانش دانش

 به را آنها نيست، یهود براي» سياسي مسيح« او کند، تأکيد که این براي و اند کرده دزدان مأمن

 :پرسيدند او از احبار. کرد دعوت خداوند ملکوت

 او به( دینار یک) فقط خواست، آنها از او ،»خير؟ یا داد جزیه( رم امپراتور) سزار به توان مي آیا

 پاسخ کنيد؟ مي تهيه کسي چه براي را نوشتار و فهرست این: گفت آنها به. بدهند جزیه عنوان به

 آن از آنچه هر و بدهيد او به است سزار مال آنچه هر: گفت آنها به یسوع. سزار براي: دادند

 .9.بدهيد خدا به خداست

 .است همه براي خداوند مملکت و سرزمين: کرد اعالم و

 :گفت شيوخ و کاهنان رؤساي به و

 .8»گيرند مي سبقت شما از خداوند ملکوت به رسيدن براي زناکاران و گيران باج«

 :کند مي آشکار ما براي را زیر حقيقت دو مسيحيت، نماي و نشو و( یسوع) مسيح نماي و نشو

 مسيح؛ عیسو یهودي تبار و اصل -

 .مسيحيت آئين و دین یهودي ریشه -

 یسوع حيات زمان در جدید، آیين یک عنوان به مسيحيت تأسيس و گيري شکل رسد، مي نظر به

 حضرت که اي لحظه از. دارد قرن یک از بيش گذر به نياز مسئله این بلکه است، نگرفته صورت
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 دست به مسيحيت گيري شکل و سيستأ که ميالدي دوم قرن نيمه تا گفت ترک را زمين این مسيح

 یهودیت«: دیگر عبارت به یا یهودي مسيحيت زماني فاصله این طي. گرفت صورت» پولس قدیس«

 .داد ادامه خویش حيات به» مسيحي

 فرستادگان اطاعت و پيروي اورشليم، کليساي حافظ عامل ترین مهم 11مسيح، رفتن و غيبت از پس

 جدید آیين یک سان به آن با ایشان. بود آنها از انحراف عدم و یهود آیين وصایاي و سفارشات از

 چون نمودند؛ اضافه یهود باورهاي و ایمان به را جدید و سنتي غير مسائل و کردند برخورد یهودي

 در دوباره و است گفته سخن آن از تورات پيشگوئيهاي که است مسيح همان یسوع داشتند، اعتقاد

 .ساخت خواهد خویش مطيع را زندگان و مردگان و شد خواهد ظاهر آدم پسر عنوان به آسمانها

 از پس و» پتروس قدیس« ابتدا در بود، 11(مسيح برادر)» یعقوب« مسيحي یهودیت گروه رئيس

 شمار به مسيحي یهودیت ستون را یعقوب توان مي ترتيب بدین. بودند او با» یوحنا قدیس« آن

 و بزرگ جایگاه مسيح خانواده افراد. ماند باقي پایبند و ملتزم مسيحي یهودیت سيره به که آورد

( مسيحي هاي خانواده از) کالوپا و یعقوب از. داشتند اورشليم مسيحي یهودیت کليساي در رفيعي

 و گرفته صورت تاریخي تحقيقات بر مبتني بسياري پژوهشهاي اخير هاي دهه در. شد زاده» سيمون«

 از. یابيم دست مسيحي یهودیت پيرامون جدیدي اطالعات به تا است ساخته فراهم را امکان این

 فرانسوي مجله در 1867 سال دسامبر در که» دانيلو کاردینان« تحقيقهاي و پژوهشها جمله،

 .رسيد چاپ به» مسيحي یهودیت و مسيحيت اصول به نوین نگاه« عنوان تحت» تحقيقات«

 از بود متشکل - ابتدا در - مسيحي یهودیت وهگر کند، مي عنوان تحقيق این در» دانيلو کاردینال«

 ها آموزه و تعاليم آنها ترتيب بدین پرداختند، مي عبادت به و بردند مي سر به معبد در که حواریاني

 .دانستند مي واجب و فریضه را شنبه روز در استراحت و پاکيزگي رعایت و کرده حفظ را

 و( است مصر مسيحي یهودیان آن از که)» ها عبري انجيل« مانند هایي نوشته و انجيلها گروه، این

 .داشتند اختيار در را» یعقوب جهان دومين پایان« و» کليمنتي فضائل« و» کليمنت روایات«

 بلکه راند، نمي حکم فلسطين و اورشليم بر فقط مسيح یهودیت کليسا، حاکميت دوم قرن طي

 غزه از را فلسطين - سوریه سواحل رسرتاس تا کردند جزم را خود عزم مسيحي یهودي هيأتهاي

 زیر بود، آن مرکز رفم زمان آن در که یونان تا باالخره و صغير آسياي تا آنجا از و انتاکيه تا گرفته

 آفریقا وارد که انجيلهایي اولين است، معتقد چنين هم دانيلو، کاردینال. درآورند کليسا این سلطه

 .بود مسيحي یهودي انجيلهاي شد، داده آفریقائيها به آنها وعده و شد
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 یهودیت انتشار و نفوذ مقابل که کسي است، شده گفته که است این یکي تاریخ، تناقضات جمله از

 از یکي او که این از پس البته - درآمد مسيحيت آیين به بعدها که بود اي یهودي ایستاد، مسيحي

 شدن مسيحي از پس که نبود» شاول« جز کسي او و - بود اوليه مسيحيان مخالفان ترین بزرگ

 12.گرفت نام» پولس قدیس«

 مهم مناطق جمله از زمان آن در» قلقيليه«. آمد دنيا به» قلقيليه« توابع از» طرسوس« شهر در شاول

 با شاول. شد مي تدریس اپيکوري و رواقي فلسفه که داشت وجود اي دانشکده آن در و بود رفم

 تا کرد اورشليم قصد دليل همين به بود، فریسي یهودي یک او اما شد، آشنا رومي و یوناني ادیان

 پيگرد تحت ترس از مسيحيان که هنگامي و گيرد فرا را شریعت و آیين» اورشليم مجمع« در آنجا در

 کاهنان رئيس از شاول کردند، فرار آن ماوراي و دمشق به 13صدوقيان و فریسيان گرفتن قرار

 پيروان و یاران تا ببرد ایشان براي را آنها او و بنویسد دمشق هايجمعيت براي هایي نامه تا خواست

 نزدیکي در و مسير طول در«: اما. بازگردانند اورشليم به بسته دست و کرده دستگير را یسوع

 زمين بر. فراگرفت را او گرداگرد آسمان از نوري یکباره پيوست، وقوع به برایش اي حادثه دمشق

 تو: گفت داري؟ مي روا ستم من بر چرا شاول، شاول،: گفت مي او به که شنيد صدایي و افتاد

 و هراسان و ترسان حاليکه در... کني مي ستم او به که هستم یسوع من: گفت خداوند آقا؟ کيستي،

 تو به شو، شهر وارد و شو بلند: گفت او به خداوند کنم؟ چه خواهي مي خدایا،: گفت بود، آشفته

 داده تعميد غسل» حنانيا« آموزش دانش دست به شاول آنجا در 14»بکني دبای چه که شود مي گفته

 به. داشت وامي حيرت به را دمشق ساکن یهودیان این و یافت مي فزوني روز هر قدرتش« شد،

 .15»است مسيح همان او درستي

 یيپيشوا و رهبر انتاکيه و دمشق در و بازگشت دمشق به مسيحي معلمي عنوان به پولس آن، از پس

 که بود آن از پس کرد، دیدن اورشليم از هفته دو براي پولس بعد، سال سه. شد مسيحي

 آسياي شهرهاي و قبرس در گروههایي و جمعيتها و شد آغاز اش تبشيري - تبليغي مسافرتهاي

 .داد تشکيل ایونيا و آفيسس کورنتوس، آتن، مانند یونان شهرهاي و مقدونيه و صغير

 عدم) مسيحيت تعميم و مسيح الوهيت: نمود متمرکز اصلي محور دو حول را خود تعاليم پولس

 او است، کرده پيدا تجلي انسان کالبد در که خداست همان مسيح،(. یهود به آن داشتن اختصاص

 پيروزي تا رفت دنيا از صليب روي بر و درآمد انسان شکل به و آمد فرود آسمان از و نمود فروتني

 انسان بندد، مسيح به را خویش اميد و ایمان کس هر... نماید محقق مشاقدا این با را مرگ بر
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 جدا هایش کرده و اعمال از را عتيق عهد انسان اگر« باشد خواهد مي که هر حال شود، مي جدیدي

 او کنيد، تنش بر او آفریدگار و خالق تصویر شکل به هم آن است، معرفت که جدیدي لباس و سازید

 17سکيتي، نه است، بربر نه ،16نشده ختنه نه و است شده ختنه نه یهودي، نه و است یوناني نه دیگر

 معبد را کليسا پولس 19.»است کرده تجلي همه در که است، مسيح او بلکه آزاد، نه و است بنده نه

 در موجود بندهاي و قيد بر پولس. کرد مي تلقي مسيح جسم و پيکره را آن بلکه آورد، نمي شمار به

 ختنه یا و کردن ختنه یسوع، مسيح در. نمود قيام مسيحي یهودیت و یهودیت گرایي تصور آیين

 است عبارت کليسا 18است جدید سرشت و نهاد است، مهم آنچه رساند، نمي ضرري یا سود نکردن،

 ترتيب بدین است، داده انجام مساوات به آنها ميان در را مسيح به ایمان تعميد غسل که افرادي از

 با پولس اعتقادات ترتيب این به 21هستند رها و آزاد همه ماده و نر آزاد، و بنده یوناني، و یهودي

 جدا او از کامل طور به.( م48) اورشليم مسکوني مجمع از پس که مسيحي یهودیت گروه باورهاي

 آیين قوانين و اصول اجراي و نکرده ختنه مشرکان ورود مجمع،. کرد برخورد بودند، شده

 از نشيني عقب و امتياز این دادن مسيحي، یهودیان از بسياري. بود کرده روا و مجاز را یهودیت

 ميان خوردهایي و زد بروز به منجر مسيحيت آیين به افراد این ورود و کردند رد را خود باورهاي

 در عبادت و شنبه روز در استراحت به توجه و ختنه آیين پولس 21شد مسيحي یهودیان و پولس

 مسيحيت: داشت اعتقاد او. دانست مي یهود خود براي حتي کهنه، و قدیمي مسائل جزو را معبد

 یهودیان غير براي را خود آغوش بتواند تا نهد کنار به را یهودیت از مذهبي و سياسي تبعيت باید،

 .بگشاید

 شمار به دشمن و خائن را پولس و ماندند باقي وفادار و مخلص یهودیان مسيحي، یهودیان اما

 .دادند اختصاص خود به و تشکيل را کليسا بيشتر ميالدي 71 سال تا مسيحي یهودیت و آوردند

 داشتند، او با که درگيریهایي و پولس دشمنان به دائمي اي اشاره( پيامبران اعمال)» رسل اعمال«

 رد و روم کولوسي، کورنتوس، غالطيه، در بود، او دنبال به رفت مي جا هر که اي مبارزه. دارد

 71 سال در اورشليم سقوط با امّا بود، مسيحي یهودیان با هميشه برتري درگيریها این در. انتاکيه

 و شدند تبدیل اي شده طرد افراد به امپراتوري در یهودیان شد، عوض جایگاهها یکباره ميالدي،

 که بود هاینگون. یافتند استيال ها برهلني و دادند سر را ایشان از جدایي هاي زمزمه مسيحيان

 پس پولس و شود معروف» سوم ملت« به تا شد جدا یهودیت از سياسي و اجتماعي ابعاد در مسيحيت

 .شود آورده شمار به مسيحيت بنيانگذار دومين یسوع، از پس تا یافت دست پيروزي به مرگش از
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 بر فرهنگي بعد از که بود مسيحي یهودیت این. م141 سال در یهودیان شورش پایان تا حال، این با

 .بود حاکم جامعه

» شدگان یهودي« عنوان تحت مسيحي یهودیان پولسي، مسيحيت براي نهایي پيروزي تحقق از پس

(Juduisants )یهودیت یوغ زیر از تدریج به که بزرگ کليساي از بریدن از پس. ماندند باقي 

 از ایشان، از برخي که است حالي در این کردند، مهاجرت غرب به مسيحي یهودیان شد، مي آزاد

 و سوریه و اردن ماوراي و فلسطين در ویژه به اند، شده دیده شرق در پنجم قرن تا سوم قرن

 .شدند بزرگ کليساي وارد خویش سامي پيشينه حفظ با ایشان از برخي و النهرین بين

 که شد جدیدي روح شدن دميده به منجر ميالدي چهارم و سوم قرن در پولسي، مسيحيت پيروزي

 ملت جاي و آورد شمار به جدید اسرایيل را خود کليسا. نداشت را آن انتظار هم پولس خود

 از جزیي کليسا آن از قبل تا که است حالي در این نمود، اشغال را( یهود) خداوند برگزیده

 و شد ملل تمام کليساي زمان آن از اما. کرد مي تبعيت یهودیت رسوم و آداب از و بود اسرایيل

 .کرد منتقل هم ها هلني به را خویش تمدن و فلسفه

 را مسيح آنها چون آورد؛ شمار به خداوند مجازات را یهود دولت فروپاشي و اورشليم سقوط کليسا

 و جمعي گناهي آنها تا شد باعث ایشان خيانت و یهود ایمان عدم دیگر جهت از. کشيدند صليب به

 و برکتها تمام کليسا و باشند خداوند هميشگي ریننف و لعن موضع و نمایند حمل دوش بر را گروهي

 .کرد منتسب خود به رسيد، مي اسرایيل ملت به آن از قبل که را الطافي

 سرتاسر در یهودیان باشد، روم دولت رسمي دین مسيحيت، کرد، مقرر کنستانتين که هنگامي

 که شد جرمي درآمدن یتیهود آیين به. م338 سال در. گرفتند قرار اذیت و آزار مورد امپراتوري

 را آن و کرد محکوم را یهودیان با مسيحيان داري روزه کليسا و شد مي مقابله آن با قانوني طور به

 .آورد شمار به گذاري بدعت

 و جدا مناطقي در ساخت ملزم را آنها و نمود طرد را یهود مسيحي، تمدن وسطي، قرون طي

 از. بگذارند برسر خاصي کالههاي و نمایند تن به وتمتفا لباسهاي و کنند زندگي شهرها از منعزل

 رسد، مي مشام به آنها از» خاصي بوي« که این و» مسيح قاتالن« ،»شياطين« به یهود پس آن

 جاي به آنها خون از تا کشند مي را مسيحي کودکان که این به شدند متهم چنين هم. شدند توصيف

 .دکنن استفاده 22فصح عيد( نان) فطير در شراب

 از قدس رهایي براي. م1851 سال در را دوم صليبي حمله شروع دوم، آریان پاپ که هنگامي
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 جنگها این در. گرفتند قرار صليبيان اذیت و آزار مورد» خائن« یهودیان کرد، اعالم مسلمانان دست

 کرده رد را مسيحيت آیين به گرویدن براي تعميد غسل که را یهودیاني از تن هزاران صليبيان

 .رساندند قتل به بودند،

 تا شد اعمال مسيحي اروپایي جوامع سوي از اي فزاینده فشارهاي صليبي، حمله سومين زمان از

 آن در موجود یهودي تجمعات فعاليتهاي بر بندهایي قيدو یا کنند طرد خویش جوامع از را یهود

 روم امپراتوري حوزه داخل که بودند کساني اولين جزو یهودیان که است حالي در این. بزنند

 مهمي مذهبي مراکز جمله از نمودند، تأسيس اروپا در مؤسساتي و مراکز جمعيتها، و گرفتند قرار

 .کردند تأسيس فرانسه در که

 وارد ضربات گناه به یهودیان و رفتند بين از اروپا در یهودي تجمعات یازدهم، قرن یافتن پایان با

 و شدند اجتماعي مصایب به متهم آنها چنين هم گرفتند، رارق سرزنش مورد مسيحيت پيکره به شده

 در مسيحيان خون نوشيدن به متهم نهایت در و شد انداخته آنها گردن بر مشکالت تمام مسئوليت

 تلمود سوزاندن م؛1281 سال در بریتانيا از یهود طرد به منجر شده یاد موارد تمام. شدند فصح عيد

 .شد چهاردهم قرن پایان در فرانسه از ایشان طرد و سيزدهم قرن نيمه در پاریس در

 خویش یهودیت از یهودیان تا شد، مبذول پرتقال در آن از پس و اسپانيا در بسياري تالشهاي

 در مسيحيت آیين به ایبري جزیره شبه در که یهودیاني اما بود، هم موفق نسبتاً  که بازگردند

 .شدند طرد پرتغال از م1487 لسا در و اسپانيا از م1482 سال در نيامدند،

 گرفته مسيحيان با ایشان ارتباط جلوي تا شدند محاصره» گيتو« در یهود ایتاليا، و آلمان در اما

 .گردیدند منع کارها و فعاليتها از بسياري انجام از چنين هم شود،

 دشمن را آنها که - یهودیان به نسبت اروپا مسيحيان افزایش به رو دشمني و خصومت رغم علي

 دوره این - کردند مي تلقي مسيحيان و مسيحيت روح و جان بر مهلک خطري و مسيح حضرت

 به مسيحيت جهان اندیشمندان و فالسفه. بود یهودي مسيحيت و مسيحي یهودیت رشد شاهد

 در مهمي نقش درآمده، مسيحيت آیين به یهودیان و دادند نشان توجه یهودیت افکار و ها اندیشه

 .نمودند ایفا مسيحي اروپاي اجتماعي و فرهنگي ،مذهبي حيات

 هاي اندیشه و آراء و شود مي تعبير آن از 22»قبّاليه« عنوان تحت که یهودي تصوف ترتيب، بدین

 اهميت مسيحيان نزد بود، آن کننده تعبير» ميمون بن موسي« همچون فيلسوفي که یهودیت فلسفه

 .یافت بسيار
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 پيدا زیادي اهميت مسيحي فرهيختگان ميان در وسطي قرون در زني 23مقدس کتاب تبيين و تفسير

 لغات و زبان به را مقدس کتاب متن بتوان تا شد احساس عبري زبان تحصيل به مبرمي نياز و کرد

 به آلمان و ایتاليا در ویژه به شده مسيحي یهودیان و یهودیان که بود اینگونه. کرد تفسير اش اصلي

 .شدند تبدیل هنرمندان و تحصيلکردگان و کليسا قدرتهاي و مذهبي مردان مشاوران

 ماهيت و مسيحيت و مسيح سرشت و نهاد مورد در ویژه به یهودیت، مذهبي هاي اندیشه و افکار

. گرفت قرار مناقشه و بحث مورد جنبش این مخالفان و طلبان اصالح جنبش نزد نيز الهي رسالت

 داشتند، تردیدهایي و شک( واحد خداي در اقنوم سه جمع یا)» تثليث مذهب« پيرامون که کساني

 عهد در منتظر مسيح ماهيت و یهودیت در» اله« ماهيت و سرشت پيرامون را خود تردیدهاي و شک

 .داشتند ابراز قدیم

 مسيحي یهودیان به یهودي، مسيحيت و مسيحي یهودیت تحول و رشد در مهم نقش رسد، مي نظر به

 این چون گردد؛ مي باز. م1487 سال به پرتغال در و. م1482-1381 سالهاي طي اسپانيا در شده

 رسيد مي نفر هزاران به آنها تعداد شود، مي زده تخمين که بودند یاراني و پيروان داراي یهودیان

 تهدیدات با که جدید مسيحيان این ميان در مسيحيت تاثير. شدند مي ناميده» جدید مسيحيان« که

 متفاوت مسيحي یهودیان عنوان به بودند، درآمده مسيحيت آیين به قتصاديا یا اجتماعي یا مادي

 .بود

 برخي. »مارانو یهودیان« مانند بودند، یهودي خویش درون در اما بودند، مسيحي ظاهر در برخي

 را مسيحيت رسوم و آداب و اعتقادات از برخي دیگر عبارت به بودند، شده مسيحي اندکي دیگر

 اعتقادات و مسيحيت رسوم و آداب و اعتقادات ميان» هماهنگي« ایجاد به ابقيم و بودند پذیرفته

 .بودند آورده روي آمد، مي شمار به ایشان اصلي اعتقادات که یهودیت

 یهود، اذیت و آزار و بود شده تشکيل ایبري جزیره شبه در که عقاید تفتيش دادگاههاي دليل به

 از بعضي و ایتاليا شهرهاي از برخي و عثماني مپراتوريا شهرهاي و ایاالت به بودند مجبور آنها

 اسپانيائيها ستم و ظلم از که کنند معرفي جدیدي مسيحيان را خود و آورند روي مسيحي کشورهاي

 .اند کرده فرار

 هاي اندیشه و افکار و تعاليم خود با رفتند مي که کشوري هر به جدید، مسيحيان قطع، طور به

 که شدند یافت افرادي جدید، مسيحيان این ميان در که همانطور. دندبر مي نيز را یهودیت

 ایجاد سازش آنها ميان و ادغام مسيحيت افکار و ها اندیشه با را یهودیت هاي اندیشه و ها آموزه
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 .بودند کرده

 پس آن از و نمودند ایفا اروپا مسيحيت کليساي در مهمي نقش اصالح، دوره طي دليل، همين به

 .شدند مي حاضر» ها یسوعي« تجمع مانند کاتوليک جدید مسيحيان تجمعات و يهادرگردهمائ

  جن بر بزرگي تأثير که جدیدي مسيحيان جمله از

 

 :نوشتها پي

 (.مترجم) آیند مي شمار به مسيحيت معتبر انجيلهاي از انجيل دو» لوقا« و» متي«.  1

 .11و5و4 اصحاح.  2

 اسقف دو و نجار یوسف طریق از. کنند مي منتسب داوود رتحض به را مسيح تبار انجيل دو هر.  3

 با تبار این انتساب شود، توجه نکته این به که آن بي( 23:3-39 لوقا ،17:1-2 متي) متفاوت بزرگ

 .است متناقض عذرا از یسوع تولد گفته

 آن و است بوده معروف نيز مسيح حضرت ظهور از قبل که است دیني مقدس اصول از یکي.  4

 است گناه ناپاکي و نجاست از پاکي معناي به و داد قرار کليسا فرایض جزو را آن ضرتح

 (.مترجم)

 این. نمودند ظهور بابل اسارت از یهود بازگشت از پس که هستند یهودي اي طایفه» ها فریسي«.  5

 .برخاست او با مبارزه به و کرد رد را یسوع و جست تمسک تورات به طایفه

 .7 و 6 ،5 متي.  6

 .23 - 19:7 مرقس.  7

 .14:12-17 مرقس.  9

 .31:21 متي.  8

 به که است مسيحي داراي اسالم، و مسيحيت و یهودیت آیينهاي از یک هر که است ذکر قابل. 11

 داوود آل از» مسيح یسوع« ظهور منتظر بابل به انتقال و اسارت زمان از یهودیان دارد، اعتقاد آن

 خداوند پسر عنوان به» مسيح یسوع« به مسيحيها. بازگرداند اسرایيل ملت به را حکومت تا هستند

 از یکي را او. دارند اعتقاد شود، بشریت خداي تا شد کشيده صليب به و انسان هيأت و شکل به که

 به مجازات تا نمود روميها تسليم را مسيح کاهن، این شد، محکوم مرگ به و داد لو یهود کاهنان

 گوید، نمي سخن مسيح یسوع از قرآن اما. شود گذاشته اجرا به را او مورد در شدن کشيده صليب
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 اسرایيل بني براي پيامبر عنوان به که گوید مي سخن مریم، پسر عيسي مسيح، حضرت از بلکه

 به را او خداوند بلکه شد، کشيده صليب به نه و کشته نه او شد، داده( انجيل) کتاب او به و فرستاده

 .شد خواهد برانگيخته زنده روزي و برد مانهاآس به خویش نزد

: نامهاي به برادراني داراي یسوع که شده عنوان( 3:6) مرقس و( 55:13) متي انجيل در. 11

 .است بوده یهودا و سمحان یوسف، یعقوب،

 کاهنان نمودند، ظهور بابل اسارت از یهود بازگشت از پس که هستند یهودي اي طایفه صدوقيها. 12

 .راندند مي حکم مردم بر عبادت به مردم واداشتن و تحکم طریق از »صدوقي«

 این به او گيرد، فرا را حکمت تا نمود عربي کشورهاي به روي پولس خواب، و رویا این از پس. 13

 سينا کوه اینجا در عربي کشورهاي از منظور و اشاره( 15:1-19) غالطيه مؤمنين به نامه در نکته

 ( 3:8-6 رسل اعمال. )است

 .22:8 رسل اعمال. 14

 ناپاک و پاک افراد منظور اینجا در و است نجاست از شدن پاک نشانه کردن ختنه. 15

 (.مترجم)است

 گردش( اطراف مناطق) قزبين و( مدیترانه) سياه دریاي بين که طوایفي از یکي» سکيتي«. 16

 (.مترجم) آنهاست بربریت و گري وحشي حالت اینجا در منظور و نمودند مي

 .11:3-11 کولوسي. 17

 15:6 غالطيه. 19

 .کورنتوس اهالي به او اوّل نامه. 18

 .م48 سال انتاکيه، حوادث. 21

 بره) مسيح شدن قرباني به اشاره که است یهودیان مهم بسيار عيدهاي جمله از» فصح«. 21

 (.مترجم)دارد بشریت گناهان آمرزش براي( خداوند

 تورات در آنچه داشت، اعتقاد فرقه این نمود، ظهور 12 قرن در که است صوفيانه جنبشي. 22

 مقدس رموز و اسرار ظاهري، معناي نه و شود درک آن دروني مفهوم و معنا که صورتي در آمده،

 یافت تغيير و شد متحول قباليه ترتيب بدین. گيرد دربرمي را( معنوي) اخروي جهان و دنيوي جهان

 سخن جادوگري رمزهاي و راز و روحي و معنوي اسرار از که شود اي فلسفه به تبدیل که این تا

 .گوید
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 پنج بر مشتمل قدیم عهد. است» جدید عهد« و» قدیم عهد« بخش دو بر مشتمل مقدس کتاب. 23

 منتسب( ع)موسي حضرت به آنها تمام که تثنيه و عدد الویين، خروج، تکوین،) است تورات سفر

 .است سفر سيزده کتب، اسفار و سفر یک و بيست انبيا، ای پيامبران اسفار اما ،(است

 ،(یوحنا لوقا، مرقس، متي،) شوند مي ناميده انجيلها که است سفر چهار بر مشتمل» جدید عهد« اما

 سفر سيزده است، رساله یک و بيست مجموعاً که دارد قرار» رسائل« ،»رسل اعمال« سفر آن از پس

 الهوتي مفهوم در. است» یوحنا الهوتي رویاي« سفر آخرین و رسول پولس قلم به اسفار این از

 اما است،( اسرایيل بني) اش برگزیده ملت و خدا ميان شده بسته عهد بيانگر قدیم عهد مسيحيت،

 یسوع و شد منعقد مسيح یسوع مرگ از پس که جهان، تمام و خدا ميان است عهدي جدید، عهد

 .کند بشریت فداي را خود تا شد کشيده صليب به مسيح

 دنيا به» تاگشت« در. است کاتوليک کليساي بزرگ پدران از یکي و مسيحي فيلسوف و روحاني. 24

 الجزایر شرق در منطقه این است، معروف( األحراس سوق) پاسداران بازار نام به امروزه که آمد

 .رفت دنيا از. م431 سال در و آمد دنيا به. م354 سال در وي. دارد قرار

 در او. کرد جدا و تقسيم پروتستان و کاتوليک بخش دو به را غرب کليساي که کاهني و حانيرو. 25

 1517 سال در و بود روحاني و کاهن رسماً... آمد دنيا به آلمان ساکسون ایالت در. م1493 سال

 دستگاه از کرد دیدن روم از که این از پس. شد منصوب» ویتنبرگ« دانشگاه در استاد، عنوان به

 از که کرد نصب را خود معروف گفته پنج و نود کليسا در سر بر. م1517 سال پایيز در. شد متنفر پپا

 کتاب به توجه با کليسا اصالح خواستار او. کرد مي انتقاد بخشش هاي برگه ویژه به کليسا انحرافات

 و درتق و کرد مي تلقي مؤمنين از گروهي که سازمان و مؤسسه یک نه را کليسا وي شد، مقدس

 شایستگي داراي مؤمن فرد هر داشت اعتقاد او دانست، مي مقدس کتاب آن از را مذهبي حاکميت

 کاهنان توصيه و سفارش بدون و تنهایي به و سازد مي» روحاني و کاهن« او از که است لياقتي و

 .فهمد مي را مقدس کتاب

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  3-جهان فرجام و یهودي مسيح:عنوان

  

 ( آمریکا در گرا اصول و صهيونيستي مسيحيت)
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  هالل رضا

  زعفراني: مترجم

 

 سراسر پروتستان بانطل اصالح جنبش رم، کليساي از انگلستان پادشاه» هشتم هنري« جدایي از پس

 در آئين این که این بر عالوه کرد، صادر. م1539 سال در شاه که فرماني با و گرفت فرا را بریتانيا

 پيرامون کاهنانه سفارشات و سخنان داد، دستور نيز کليساها تمام به یافت، رسميت انگلستان

 کليساي در مقام الترینبا و بگيرد را رم پاپ جاي هشتم هنري تا دهند پایان را مقدس کتاب

 .سازد فراهم یهودي مسيحيت انتشار براي را مناسب بستر و محيط وسيله بدین و شود انگلستان

 :گوید مي شمشير و مقدس کتاب عنوان با خویش کتاب در» توخمن باربارا«

 آن نشر و چاپ و انگليسي زبان به تورات ترجمه دستور ،1539 سال در که هنگامي انگلستان پادشاه

 و رسوم آداب، تاریخ، وسيله، بدین و بخشيد همه به را تورات مطالعه فرصت واقع در داد، را

 بسيار تأثير و دهد تشکيل را کشور این فرهنگ از بخشي تا نمود انگلستان وارد را یهودیت قوانين

 وراتت نام شده ترجمه تورات بر آن، از پس. بگذارد فرهنگ این بر آن از پس قرن سه طي زیادي

 این. گذاشت تأثير انگليسيها زندگي روح بر دیگري کتاب هر از بيش و شد نهاده انگلستان ملي

 .شود کشور این تاریخ شناخت و انگلستان فرهنگ اصلي ماده یهود، تاریخ داستانهاي تا شد باعث

 :گيرد مي نتيجه توخمن

 گذاشت، تأثير پروتستانتيسم تفکر و عقل بر پيش روز از بيش روز هر قدیم، عهد داستانهاي و حکایتها

 آنها براي کردند، حفظ را آن مطالب تمام که خواندند را کتاب این آنقدر مؤمنان که اي اندازه به

 پيامبران زمره در بود، پيامبري فقط او بلکه نبود، مریم پسر مسيح دیگر» ناصري یسوع« مسيح

 .یهود

 جاي در چنين هم کند، مي یاد» عبراني غارت« منا به موضوع این از( توخمن) یهودي مورخ این 

 .نامد مي قدیم عهد شدن دار لکه را آن دیگر،

 در هفدهم قرن در که» ها پيورتاني« انقالب زمان در مسيحيت، به عبراني حمله و یورش اما

 .رسيد خود اوج به پيوست، وقوع به انگلستان

 پروتستانتيسم شکل تندروترین و ترین فراطيا آورد، مي شمار به کالونيسم را خود که پيورتانيسم

 هاي آموزه و تعاليم به توجه با و نمود بسيار مبالغه مقدس کتاب بزرگداشت در دليل همين به. بود
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 نمونه« قدیم عهد در ها پيورتاني. داد قرار مذهبي و مقدس کتابهاي رأس در را قدیم عهد کالوین

 یافتند، را قوانين از بشریت پيروي واضح و ارآشک دليل و مردمي حکومت ملکوتي و آسماني

 اکتفا این به ها پيورتاني... »بود عيان و آني مجازات کردند، مي تخطي آن از اگر که قوانيني

 رسميت به و کند اعالم انگلستان اساسي قانون عنوان به را تورات خواستند، دولت از بلکه نکردند،

 اعتقاد آنها از برخي. نمودند مسيحيت اصول ایگزینج را یهودیت رسوم و آداب آنها. بشناسد

 کليساها در کودکان تعميد غسل هنگام و است مقدس کتاب تالوت و نماز زبان تنها یهودیت داشتند،

 حضرت قيامت عيد روز و کردند استفاده عبري نامهاي از مسيحي، قدیسان نام از استفاده جاي به

 .یافت تغيير یهودیان شنبه روز به مسيح

 صهيونيستي مسيحيت جنبش ظهور به منجر پروتستان مسيحيت به عبراني حمله این بود، طبيعي

 .کرد مي تکيه فلسطين به یهودیان بازگشت در قدیم عهد پيشگویيهاي بر که جنبشي شود،

 تمام کرد، مي عنوان که نمودند قراردادهایي انعقاد به شروع پروتستانها. م1611 سال نيمه در

 مسئول را خود که» کرومویل اوليور« و کنند ترک فلسطين قصد به را اروپا بایست يم یهودیان

 وجود و حضور کرد، اعالم دانست، مي - بود شده تأسيس تازگي به که - بریتانيا 1ولث کامن

 .کند مي فراهم را مسيح ظهور دومين زمينه فلسطين در یهودیان

 شمار به خود عصر در قانوني برهاني کتاب این. شد منتشر» فنش هنري« کتاب ،1621 سال در

 ایشان همراه به و یهود بازگشت یا جهان بزرگ رستاخيز عنوان تحت خویش کتاب در فنش. آمد مي

 از آگوستين قدیس مجازي تفسير قاطعانه مسيح، دین به زمين روي مملکتهاي و ملل تمام

 یهود بود، گفته تفسير این در او. کرد رد را اسرایيل به یهود بازگشت پيرامون تورات پيشگویيهاي

 .بازگردند اسرایيل سرزمين نه و مسيح کليساي یا روحي و معنوي اسرایيل به باید

 :است آمده کتاب این در

 معناي به القدس روح است، شده ذکر مقدس کتاب در اورشليم و صهيون یهودا، اسرایيل، نام

 بلکه نيست، شود، مي تشکيل آنها دو هر یا یهودیان و مسيحيان از که خدا کليساي یا معنوي اسرایيل

 و سرزمين به ایشان بازگشت بر مسئله همين... گرفت نشأت یعقوب تيره از که است اسرایيل منظور

 را شکوه با کليساي آنها... است منطبق نيز دشمنانشان بر ایشان پيروزي و قدیمي قوانين و اصول

 خداوند سخنان یا دروغ ها، گفته و تعبيرات این... داشت خواهند پا بر یهودا سرزمين خود در

 .است یهود گفتار و کردار اینها همه بلکه نيست،
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 آمستردام در که» انزرکارتزایت« و» جوانا« نامهاي به پيورتانيست انگليسي دو. م1648 سال در

 :بود آمده دوپيورتانيست این نامه در کردند، بخشش طلب بریتانيا دولت از کردند، مي زندگي

 پسران، که باشند کساني اولين ما، با همداستان سرزمينهاي ساکنان و انگلستان ملت که باشد

 اجدادشان، که سرزميني به تا نمایند مي خویش کشتيهاي بر سوار را اسرایيل فرزندان و دختران

 .باشد ایشان ابدي ميراث تا ببرند، بود، داده وعده ایشان به را آن یعقوب، و اسحاق ابراهيم،

 و اسکاتلند و انگلستان در ویژه به - پروتستان روحانيون ميان در اعتقاد این هفده قرن آغاز با

 آغاز. م1665 تا 1661 سالهاي ميان بزرگ، رؤیاي حوادث که آمد وجود به  - هلند و آلمان

 از سپ سال 1261 حوادث، آن بودند، کرده مالحظه بررسي و تحقيق از پس آنها. شد خواهد

 و فرجام به بشري تاریخ و پيوست خواهد وقوع به( ميالدي 411 سال در) روم امپراتوري سقوط

 عظيم حوادث آن براي را خود که است این مسيحي دولتهاي وظيفه بنابراین. رسد مي خود نهایت

 نایشا پيرامون که را حوادثي مردمي، عقاید پيروان و یاران که همانگونه. کنند آماده بزرگ و

 هنگام که حوادثي افراد، این نزد. دانستند مرتبط تورات پيشگویيهاي با پيوست مي وقوع به

 آلمانيها، شورش موفقيت ارماد، شکست مانند پيوست، وقوع به اروپا شمال در مذهبي اصالحات

 اتحاد و ساله سي جنگ در» گوستاوآدلف« سوئد پادشاه پيروزي ویژه به پروتستانها پيروزیهاي

 .بودند تاریخ فرجام از قبل حوادث همه، انگلستان و تلنداسکا

 وجود اعتقاد این چون شد؛ یهود حيثيت و اعتبار شدن بازگردانده باعث شده، یاد مسائل تمام

 .کنند مي ایفا تاریخ فرجام براي خداوند برنامه در اصلي و مهم نقشي آنان که داشت

 برسد، ثبت به آنجا در یهود قانوني وجود بود، نداده اجازه زمان، آن تا که انگلستان ترتيب، بدین

 مقدس وظيفه پيورتانيست، رهبران از بسياري و آورد شمار به جدید اسرایيل را خود یکباره

 پاک آیين به درآمدن براي ایشان هدایت و رهبري و خویش سرزمين به یهود بازگرداندن

 انگلستان برعهده کردند، مي ترویج آن روم کليساهاي که دروغيني مسيحيت جاي به را مسيحيت

 .گذاشتند

 بشري تاریخ فرجام براي الهي برنامه از بخشي را خویش پيروزیهاي نيز، اروپایي کشورهاي دیگر

 مسيح ظهور دومين و هزاره سوي به گامهایي پيوسته، وقوع به حوادث داشتند، اعتقاد و کردند تلقي

 .است

 نمودن مسيحي و فرانسه به یهود بازگرداندن به اقدام انسه،فر در مردمي عقاید پيروان و یاران
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 آنجا از تا کند ظهور مسيح سپس و هدایت اورشليم به را آنها فرانسه پادشاه تا کردند، آنها

 بر او جانشين عنوان به نيز فرانسه پادشاه مسيح، همراه به و نماید حکومت جهان بر( اورشليم)

 .باشد داشته حضور عرش

 عنوان نوشت، را آن یسوعي ي»ویرا دي آنتونيو« که مردمي عقاید سناریوي پرتغالي هنسخ اما 

 خواهد باز پرتغال به را آنها ایشان اصالح براي مسيح گشت؛ خواهند باز پرتغال به یهود کرد، مي

 !برد مي مقدس سرزمين به را آنها آن، از پس و گرداند

 از بخشي خوشبختي،( سال هزار) هزاره و» مسيح رظهو دومين« مسيحایي دیدگاه که بود اینگونه 

 سرنوشتي هر در روي هر به. شد سرنوشتشان و خویش به نسبت اروپایي ملل دیدگاههاي و تصورات

 نقشي( نيامده در یا درآمده مسيحيت آیين به) یهودیان بود، شده گرفته نظر در اروپائيان براي که

 .داشتند مسيح ظهور با الهي تاریخ آغاز و بشري تاریخ مفرجا براي خداوند برنامه در مهم و حياتي

 ویژه به شد، یهودیت هاي آموزه و تعاليم به بازگشت و رجوع افزایش باعث هزاره و مسيحا به اعتقاد

 کمک است، نزدیک جهان فرجام که موضوع این تحقق و الهي رسالت فهم در» قباليّه« دیدگاه

 .کرد بسياري

 تجربه و نظریه یک عنوان به مسيحي یهودیت و یهودي مسيحيت که نيست عجيب چارچوب، این در

 .شود عرضه

 ویژه به ساختند، مرتبط یهود انتظارات و توقعات با را خویش انتظارات و توقعات مسيحيان بنابراین

 یهود قباليه محاسبات از که. م1666 سال سپس و. م1649 سال در مسيح ظهور پيشگویيهاي انتشار با

 .بود شده گرفته

 به مسيح وقتي بدانند، دقت به تا کردند مراجعه یهودي متون و کتب به نيز مسيحي روحانيون

 مسيح انتظار چشم یهود که چرا پيوندد؛ مي وقوع به اتفاقاتي چه گردد، بازمي سياسي رهبر عنوان

 بوده شکلي چه به هيکل بفهمند، یهودیان از کردند، تالش مسيحيان چنين هم. هستند و بوده سياسي

 .نمایند بنا همانگونه را آن دوباره تا است

 به پرداختند، قدیم عهد هاي آموزه و تعاليم در تفحص و غور به پروتستاني مسيحيان ميان این در

 و آداب و شعائر تعدیل و جرح دليل به گاهي و اعتقاداتشان دليل به گاهي را آنها که اي اندازه

 نامگذاري و توصيف» شدگان یهودي« مسيحيت، با آنها نمودن سازگار و یهودیت مذهبي رسوم

 در یهودیت آیين تصاویر و اشکال ساختن وارد به اقدام شدگان یهودي این از برخي. کردند مي
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 اعتقاداتي باشد، سازگار یهودیت آیين با تا نمودند مسيحي باورهاي و اعتقادات اصالح یا مسيحيت

 .خداوند سرشت و نهاد یا تثليث عقيده یا مسيح الوهيت قبيل از

 ترین مهم و بارزترین از و بودند یهودیان خود از یهودي مسيحيت مبلغان از برخي ميان این در

 خاخامان بزرگ» اسرایيل بن منسي« هفدهم، قرن در یهودي مسيحيت االصل یهودي مبلغان

 مسيحيت با را اسرایيل ويآرز نام به خویش کتاب توانست، تيزهوشي و زیرکي با او. بود آمستردام

. سازد مرتبط عملي سياست با را الهوتي تفکر و درآميزد یهود مسيحيت و انگلستان پيورتانيسم

 دیدگاههاي و مسيح ظهور با را تاریخ فرجام پيرامون پيورتانيسم دیدگاههاي چنين هم» منسي«

 به گامي را آن و پرداخت انگلستان به یهود بازگشت اجازه ترویج به سپس. داد پيوند اش یهودي

 اسرایيل آرزوي کتاب. کرد عنوان فلسطين در یهود نهایي اسکان در انگلستان متخذه سياست سوي

 مواجه فلسطين به آن از پس و انگلستان به یهود بازگرداندن جهت وسيعي و گسترده استقبال با

 در منسي که این از قبل و دیدگر رو روبه فراوان استقبال با نيز کتاب انگليسي ترجمه چنين هم. شد

 بر بزرگي بسيار تأثير منسي. شد چاپ تجدید مرتبه سه بگذارد، انگلستان به پاي. م1655 سال

 با تأثير این و گذاشت( 1648-1659) پيورتاني ولث کومن رئيس عنوان به ،»کرومویل اوليور«

 .است آشکار کامالً سطينفل به ایشان بازگشت آغاز عنوان به انگلستان به یهود ورود موافقت

 رسيدن قدرت به باعث هفدهم، قرن حوادث اقيانوس در» مسيح بازگشت« و» هزاره« عقيده انتشار

 ادباي و فالسفه ميان در اسرایيل برانگيختگي ایده یافتن قدرت نهایت در و یهودي مسيحيت جناح

 .شد هجدهم و هفدهم قرن دو طي اروپا

 پولس قدیس هاي برنامه تعليقاتي عنوان با خویش کتاب در سمليبرالي نظریه واضع» الک جان«

 :گوید مي

 در درخشاني احوال و اوضاع در را آنها و... آورد گرد سرزمين یک در را یهود تواند مي خداوند 

 .دهد قرار کشورشان

 دانيال پيشگویيهاي پيرامون مالحظاتي نام به خویش کتاب در جاذبه قانون کاشف ،»نيوتن اسحاق«

 :گوید مي - شد منتشر مرگش از پس سال پنج که - یوحنا قدیس رؤیاي و

 است بهتر گرفت، خواهد صورت چگونه اینکار دانم، نمي... گشت خواهند باز خویش وطن به یهود 

 .کند تفسير را آن خود تا بسپاریم، زمان به را آن

 به منجر که حوادثي براي اي شده بندي زمان جدول کرد، سعي و گذاشت فراتر هم این از را پا او
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 را پراکنده یهودیان و کند دخالت زميني نيرویي داشت، انتظار و کند وضع شود، مي یهود بازگشت

 .بازگرداند

 مسيحي - یهودي ملت رسالت به شدت به کرد، کشف را اکسيژن که شيميداني» پرستلي ژوزف«

 دليل همين به. کنند مي تکميل را یگرهمد مسيحيت و یهودیت که بود شده متقاعد او. داشت ایمان

 خطاب مورد اینگونه را آنها و است منتظَر مسيح همان یسوع کنند، اعتراف خواست، یهودیان از

 :داد قرار

 پرستيم، مي را او مسيحيان ما که یعقوب و اسحاق ابراهيم، خداي آسمان، خداي کرد، درخواست او

 در را شما و شود قایل شما رنجهاي و زحمات براي اي هانداز و حد پرستيد، مي را او که شما بسان

 !زمين روي ملت معروف اي آورد، گرد جا یک

 :است آورده. م1762 سال در اميل، خویش کتاب در اجتماعي قرارداد فيلسوف» روسو ژاک ژان

 ارسمد و آزاد دولتي ایشان که این مگر بریم، نمي یهود دروني هاي انگيزه به پي عنوان هيچ به ما

 .»باشند داشته خود براي دانشگاههایي و

 :که نوشت» پاسکال بليز«

 موفقيتها به نسبت خویش شدید احترام او است موعود مسيح سمبليک دهنده بشارت همان اسرایيل 

 ابراز را ایشان دین به خویش راستين التزام و تمسک و یهود زمين، روي امت اولين دستاوردهاي و

 .داشت

 ترتيب این به. کرد توصيف» کند مي زندگي ما ميان که هایي فلسطيني« را یهودیان» کانت امانوئل«

 .کرد نفوذ نوزدهم و هجدهم قرن ادبيات درون مسيحي یهودیت

 :گفت سخن اسرایيل بازگرداندن از» شده بازگردانده بهشت« مشهورش قصيده در» ميلتون جان«

 را آنها و آورد خواهد یاد به را ابراهيم نوادگان داند، مي خوب را مناسب زمان که خداوند، شاید 

 به پدرانشان وقتي را اردن رود و سرخ دریاي که همانگونه و گرداند خواهد باز درستکار و پشيمان

 گردند، مي باز وطنشان به شتابان و سریع که نيز آنها براي شکافت، گشتند، بازمي موعود سرزمين

 .کنم مي ترک کند، مي انتخاب که زماني و خدا توجه و عنایت به را آنها من... بشکافد را دریا

 بازگردانده مملکت از» مسيح« نام به خویش قصيده در مسيحي شاعران از یکي» پاپ الکساندر«

 سخن شوند، مي ساکن آن در تبعيد از بازگشته یهودیان که جدید اورشليم از و فلسطين در شده

 .گوید مي
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 مورد را یهود ابياتي چنين با شعرا از دیگر یکي» بليک ویليام« دهم،هج دهه پایان شدن نزدیک با

 :داد قرار خطاب

 مؤمنان این چرا زند؛ مي صدا را تو اورشليم خواهرت. شو بيدار شو، بيدار... شو بيدار انگلستان 

 .گيرند مي فاصله تو درهاي از و ميرند مي مردگان سان به

 درآورد، تحریر رشته به. م1778 سال در را حکيم ناتان داستان آلماني شاعر» هولدلسنگ گوت«

 سوم حمله دوره در یهودي ناتان داستان قهرمان زادگاه و موطن اورشليم در داستان حوادث

 مسلمان حاکم تصویر» ایوبي الدین صالح« از نویسنده و افتد مي اتفاق دوازدهم قرن در صليبيها

 ناتان، منزلت و قدر داستان تمام در و کرده متحانا را قدس که دهد مي ارائه احمقي و سنگدل

 .است شده برده باال حکيم یهودي

 در و نوشت» عبري هاي ترانه« نام به. م1915 سال در را خویش اشعار مجموعه» بایرون لرد« اما

 :سرود را» گریم مي اینها خاطر به« قصایدش مشهورترین ابتداي

 مستقر چگونه... است شده شرحه شرحه، ات سينه که يا قبيله اي سرگردان، و آواره قبيله اي

 کني؟ مي لمس را آسایش و راحتي و شد خواهي

 وطني یک هر نيز انسانها. دارد اي النه خود براي نيز روباه دارد، النه خود آن از وحشي کبوتر

 .ندارد چيز هيچ قبر جز اسرایيل اما... دارند

. م1955 سال در را آن که» مقدس صليب روز« وانعن تحت خویش قصيده در» براوننگ رابرت« و

 :گوید مي و کند مي اشاره دیگر چيز هر از بيش یهودیت هاي اندیشه و افکار به نوشت،

 کرد خواهد رحمت را یعقوب خداوند

 دید خواهد خود پيروان دست در را اسرایيل و

 بيند مي را اورشليم یهودا، که هنگامي

 شد دخواهن ملحق آنها به بيگانگان

 .زد خواهند چنگ یعقوب آن به مسيحيان و

 .دارند اعتقادي چنين نيز پيامبران و گفت چنين این پيامبر

 زمان آن در که درآورد، تحریر رشته به را دیروندا دانيال روایت 1974 سال در» اليوت جورج«

 که است صوليا و مبادي پذیرش و اروپا ادبيات در صهيونيستي مسيحيت تأثير و حضور اوج بيانگر

 .پذیرفتند مي را آنها باید فلسطين به بازگشت جهت قدم دومين عنوان به مسيحي یهودیان
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 در و بود دوره هم و عصر هم» اوانجيليسم« جنبش با که بود پيورتانيست پروتستاني» اليوت«

 با که دبو نشستها همين از یکي در. یافت مي حضور معبدهایشان در یهودیان نشستهاي و گردهمایيها

 .کرد دیدار 1962 سال در قدس و روم معروف کتاب نویسنده و صهيونيست یهودي» هس موسي«

 آن از داستان در یهودي مردخاي شخصيت که آنگونه بود، یهود قوم رستاخيز پيرامون داستان

 :کند مي تعبير

 تعالي و درش در تا است، دوخته چشم دولت و سرزمين به جهان سراسر در ما شده پراکنده ملت

 افکن طنين غرب و شرق ملل ميان آن بازتاب که اي گونه به گردد، سهيم آن قومي - ملي حيات

 باشد، تفاهم و وگو گفت براي اي وسيله تا کاشت خواهد را ما نژاد موهبت و نام بذر که مليتي شود،

 .بود گذشته در که همانگونه

 جناحي و مکتب به تبدیل هجدهم قرن انپای با» صهيونيستي« یهودیت مسيحيت که درستي به و

 وارد نمادها و ادبيات و فلسفه و الهوت ميدان از تاریخ، آن از اما شد، غرب ادبيات در قدرتمند

 .شد سياست ميدان

 دولتي تأسيس پيشنهاد ،»بالفور« وعده از قبل سال 19 که بود دولتمردي اولين» بناپارت ناپلئون«

 آماده شرق به اش بزرگ حمله براي را خود سوریه در وقتي او. ددا ارائه را فلسطين در یهودي

 قدس قدیمي مملکت دوباره برپایي براي خواست یهود از آن در و نمود منتشر اي اعالعيه کرد، مي

 :بجنگند پرچمش زیر

 وارثان به و آسيا و آفریقا در فرانسه جمهوري مسلح نيروهاي به فرمانده باالترین ناپلئون از 

 .فلسطين مشروع

 موجودیت و نام نتوانست، طغيانگر و سرکش قدرتهاي از یک هيچ که همتا بي ملت اي اسرایيليها، اي

 .بگيرد شما از را اجدادیتان سرزمين توانست فقط و کند سلب شما از را تان قومي

 اما ند،ندار را یویيل و اشعيا مانند پيامبراني مواهب چه اگر ملل، سرنوشت طرف بي و بيدار ناظران

 خداوند آزادگان که دریافتند آنها... دریافتند واالیشان ایمان با را پيامبران این پيشگویيهاي

 زاده شادي و سرور ميراثشان تملک با و گشت خواهند باز خوان سرود صهيون، به«... هستند

 آنها روح و جان در شادي شوند، دیگران رنجيدگي یا اذیت و آزار باعث که آن بي شد، خواهد

 .2»بود خواهد هميشه

 را آن سان به تاریخ که است جنگي این پاخيزید، به سرور و شادي با شدگان، پرستيده اي بنابراین،«
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 کند؛ مي نگاه خویش از دفاع عنوان به جنگ این به که است امتي آن کننده آغاز و است ندیده

 که شمردند غنيمتي است، برده ارث به را آن اجدادش و آبا از که را سرزمينش دشمنانش که چرا

 )...(شود تقسيم ایشان ميان بایست مي هوسهایشان و هوي و اميال برحسب

 .کند مي تقدیم شما به را اسرایيل ميراث لحظه این در فرانسه

 همراه پيروزي و کند مي رهبري را آن عدالت و است همراه آن با الهي توجه و عنایت که ارتشم

 )...(ساخت من ندهيفرما مقر را قدس اوست،

 !فلسطين مشروع وارثان اي

 ملل تمام به را اجدادشان و آبا که کساني بسان کند، نمي تجارت سرزمينها و انسانها با که امتي اي

 از که آنچه گرفتن براي را شما بلکه ميراثتان، بر استيال براي نه کند، مي دعوت را شما ،3فروختند

 ...کند مي دعوت غارتگران دست از آن داشتننگه مصون و حفظ و شده گرفته شما

 را حقوقي تا بشتاید شود، نمي تکرار دیگر سال هزاران که است، مناسب لحظه همان این!! بشتابيد

 به که شما شماست، سياسي موجودیت آن که ستانيد، باز شده گرفته شما از پيش سال هزاران که

 مطابق را یهوه که شماست محرز و طبيعي حق این کنيد، مي زندگي ملل سایر ميان ملتي عنوان

 4.بشتابيد بپرستيد، ابد تا و آشکارا عقایدتان

    × × × 

  

 ایشان حق و یهود قومي موجودیت شناختن رسميت به و المللي بين اعتراف مثابه به ناپلئون اعالميه

 اعالميه از قبل قرن یک از بيش تقریباً و وسيله بدین ناپلئون. بود فلسطين در خویش قومي وطن در

 .ربود او از را سبقت گوي بالفور،

 یهودیت - مسيحيت از تعبيري این و شود مي مالحظه یویيل و اشعيا به اشاراتي اعالميه در

 شام به ناپلئون حمله طي ناپلئون ارتش به یهود پيوستن پایان در اعالميه هدف اما. است صهيونيستي

 داشت، مطابقت گرایي ملي رومانتيک مفهوم با اعالميه مضمون که این رغم علي. بود( 1788 بهار)

 .بود اش استعماري طرحهاي در یهود از استفاده سوء جهت ناپلئون فردي - سياسي توجه بيانگر اما

 - سياسي رویاي بر مصر، به فلسطين از او نشيني عقب و( 1788 مه) عکا در ناپلئون شکست اما

 .آمد فائق اش صهيونيستي

 ناپلئون امپراتوري زمان به ناپلئون، از پس فرانسه در صهيونيستي مسيحيت احياي رسد، مي نظر به
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 ناپلئون ویژه منشي» الهاران ارنست« مکتب این اصلي نماینده و بازگردد.( م1971-1952) سوم

 .بود سوم

 و عربي و مصر امپراتوري: یهودیت شرقي مسئله عنوان تحت کتابي الهاران. م1961 سال در

 و اصلي راهي: که گفت سخن یهود ملت از بسيار تحسيني با آن در و نوشت را یهودیت قومي احياي

 دادن نجات امکان صورت این غير در که کرد، باز اروپا تمدن براي دیگري جانبي راههاي و مهم

 فهوظي بنابراین. نبود ممکن است، فشار تحت اروپا تمدن سوي از کرد مي ادعا که خاورميانه تمدن

 یهود به آن دادن و عثماني امپراتوري از فلسطين شدن جدا به که بود اروپایي کشورهاي تمام

 .»کنند کمک

 آن از سياسي نتایج انتظار بنابراین بود، شده مطرح بناپارت اعالميه از پس الهاران دعوت اما

 مسيحيت غيرت و تعصب بناپارت، زمان از فرانسه» صهيونيستي« یهودیت مسيحيت چه اگر. رفت نمي

 مبدل واقعيت به( بریتانيا صهيونيستي مسيحيت) آن سهم که بود برانگيخته را بریتانيا صهيونيستي

 .بود فلسطين در یهود قومي وطن صهيونيستي رویاي ساختن

 اوانجيلي مکتب رشد و بيداري شاهد.( م1811-1937) ویکتوریا ملکه دوره پایان تا انگلستان

 زمان آن صهيونيست مسيحيان ترین مهم جمله از و بود» درآمدگان دیتیهو به« پيورتانيست،

 .کرد اشاره دهندگان، بشارت سرور هفتم،» شافتسبري ارل لرد« به توان مي

 و کرد تشویق و تحریک فلسطين به مهاجرت براي را یهود تمام» شافتسبري لرد«. م1938 سال در

 به خویش توجه شد، منتشر او از» یهود مقابل هآیند وافقهاي دولت« عنوان تحت که اي مقاله در

 1یه بود، معتقد چون. داشت ابراز را یهود جذب و حل ایده با مخالفت و عبري نژاد

 :نوشتها پي 
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 ( امریکا در گرا اصول و سياسي مسيحيت)

  هالل رضا

  زعفراني: مترجم

 

 

 

 صهيون و... آمریکایي یهودي مسيح. 2 

 مسيح که یافت یهودي - عبري اي صبغه وقتي هفده قرن آمریکاي در پيورتاني، پروتستانتيسم 

 فلسطين در یهود برانگيختگي به اعتقاد هجدهم، قرن رسيدن فرا با. نمود یهودي مسيح را مریکاآ

 مسيح به اعتقاد که اي گونه به شد، آمریکایي پروتستانهاي اعتقادات از مهم و اساسي جزئي به تبدیل

 .کرد اشغال ایشان اعتقادات در را مهمي و بارز جایگاه خوشبختي هزاره و موعود

 :گوید مي آدلر سليچ که همانگونه و ترتيب نای به

 ظهور که داشت وجود اعتقاد این به گرایش جهت زیادي بسيار تمایل آمریکا، تاریخ دم سپيده از

 مسيحي روحانيون تمام نظر این. است یهود دولت دوباره تأسيس و بازگشت به وابسته موعود مسيح

 از بخشي اما نداشت، وجود مسيحي روحانيون ميان نظري اتفاق زمينه این در دیگر عبارت به نبود،

 اندیشه در خوشبختي هزاره عصر از آثاري هميشه و داد مي تشکيل را آمریکا اندیشه و تفکر تاریخ

 1.شود مي مشاهده آمریکا مسيحيان

 از برخي و تعميدیها لوتري، طوایف شد، مي یافت آنها در ميل این که طوایفي ترین مهم جمله از

 ناپذیري لغزش و عصمت اصل به طوایف این از وسيعي بخش. بودند 2ماشيحایي کليساي نپيروا

 به کردند، پيدا اعتقاد( مقدس کتاب ظاهري تفسير به اعتقاد یا) یهود مورد در تورات پيشگویيهاي

 قلمرو یا)» طبيعي اسرایيل« به اشاراتي را، یهود درباره آمده عمل به پيشگویيهاي تمام دليل همين

 .کردند تلقي» مسيحي کليساي« یا» معنوي و روحي اسرایيل« مقابل» یهود امت« یا( جغرافيایي

: است داشته خویش مدّنظر را اصلي هدف دو» تاریخ« طول در خداوند که داشت وجود اعتقاد این

 و ساکنان و آسمان با دومي و بود یهودیت که اش زميني اهداف و ملت و سرزمين به مربوط یکي

 .کرد مي پيدا ارتباط بود، مسيحيت همان که آسماني فاهدا
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 او به تاریخ پایان و مسيح ظهور از قبل ابراهيم، به شده داده» وعده سرزمين« که، این آخر در و 

 .شد خواهد بازگردانده

 و آید مي شمار به یهودیت آیين ارکان ترین مهم از یکي یهود، برانگيختگي و مسيح ظهور به اعتقاد

 .است مالحظه قابل 3حزقيال سفر و دانيال سفر در کامل طور به تقاداع این

 :خوانيم مي دانيال سفر در

 و خطا ارتکاب و نشوند مرتکب را گناه و معصيت که شده نوشته اورشليم و تو ملت براي هفته هفتاد

 و گيرند پيش رد را صالح و خير راه هميشه براي و بپردازند گناهان تکفير به و دهند پایان را اشتباه

 آگاه و بدان. نمایند تطهير را( قدس ترین مقدس) االقداس وقدس و دهند پایان دورویي و ریا به

 ميان و دهد مي را ایشان بازگشت دستور یهود، پيشواي مسيح، به که یهوه سخنان اداي ميان باش،

 و بازار و گردد ميباز او آخرالزمان در آن از پس شود، مي طي هفته هفت اورشليم دوباره ساخت

 .سازد مي بندري

 :خوانيم مي حزقيال سفر در و

 در موجود هاي خانه تمام به و گردانم بازمي را یعقوب اسيران اآلن«: فرمود چنين متعال خداوند 

 وقتي را خویش خيانتهاي و رسوایيها تمام آنها. کنم مي حفظ را مقدسم نام و نموده رحم اسرایيل

 شدند، مرتکب من به نسبت و کردند مي زندگي خاطر طيب و ميناناط با سرزمين این در

 .دهد نمي پناه ایشان به کسي اما شوند، مي خارج سرزمين این از و دارند برمي

 و( یهودي) قدیم عهد در را یهود برانگيختگي و مسيح ظهور پيرامون حزقيال رویاي و دانيال رویاي

 رویاي« بر خوشبختي، هزاره و مسيح دوباره ظهور حيمسي اعتقاد  جدید عهد که را یوحنا رویاي

 .است افکنده سایه است، آمده جدید عهد آخر در که کتابي» یوحنا

 صورت» نرون« دست به که روم امپراتوري در مسيحيان کشتار و قتل و سرکوب زمان در یوحنا

 و اذیت و رآزا معرض در روم امپراتوري سراسر در مسيحيان دوره این در. زیست مي گرفت،

 داوطلبانه مسيحيت، به خود اعتقاد و ایمان دليل به مسيحيان این از بسياري. داشتند قرار شکنجه

 ميان در اما شدند، مي مرگ پذیراي شکایتي و گله هيچ بدون و پذیرفتند مي را مجازاتها این

 دست بودند، حاضر خویش ثروت و مال و جان حفظ براي که شدند مي دیده نيز افرادي مسيحيان،

 و برگردانده روي مسيحيت دین از که بودند نيز مسيحياني که گونه همان. بردارند مسيحيت از

 آسياي یوناني شهرهاي مسيحيان ميان دست به دست تا رفت کتاب این سالها، آن در. شدند مرتد
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 به» Apocalypse« یوناني نام بعدها بود، شده نوشته یوناني زبان به چون بالطبع و بچرخد صغير

 .شد نهاده آن بر رؤیا معني

 

 

 بندگانش به تا بخشيده قدرتي او به خداوند که مسيح یسوع اعالم« عبارت با کتاب رسد، مي نظر به

 وحي یوحنا اش بنده براي که است اي فرشته خداوند و او ميان و دهد نشان است الزم که را آنچه

 را آن پاداش و دهد مي خبر ایمان به را خود برادران حنایو. شود مي آغاز» .کند مي نازل را الهي

 را پيامبران سخنان که است کساني براي و بخواند که است کسي براي فردوس«: خواند مي عظيم

 زمان که چرا کنند؛ نگهداري آن از و حفظ شده نوشته کتاب در که را آنچه هر و دهند گوش

 .»است نزدیک موعود

 اما یافت، خواهد پایان دردها و رنج آن، از پس است، نزدیک جهان امفرج کرد، مالحظه یوحنا

 .پيوست خواهد وقوع به وحشتناکي و عجيب حوادث آن از قبل

 سر به است،» اژه« دریاي در کوچکي جزیره که» بتمفس« جزیره در او«: گوید مي ما به یوحنا

 .»(8:1. )»ندببي را مسيح یسوع و دارد نگه باال را خداوند کلمه تا برد مي

 مقابلش آسمان بود،( شيدایي و سرمستي حالت)» خلسه« در یوحنا که یکشنبه، روزهاي از یکي در

 را( مسيح یسوع)» آدم پسر« منبرها این ميان در دید، خود مقابل را طالیي منبر هفت و شد شکافته

 آتشين، گوي دو سان به چشمانش بود، سفيد برف مثل و انباشته پشم سان به گيسوانش و سر شناخت،

 آب شرشر سان به صدایش است، شده گداخته کوره در که بود خالصي و ناب مس شبيه پاهایش

 شدت به خورشيد چون صورتش و بود دولبه تيز شمشير و ستاره هفت راستش دست در و کوهساران

 اما اد،افت پایش به مردگان چون دید، را» آدم پسر« یوحنا که هنگامي ،(13:1-16) درخشيد مي

 اما بودم، مرده. هستم زنده من آخرینم، و اولين همان، من نترس،«: نشاند فرو را یوحنا هيجان او

 هر بنویس، دیدي را آنچه هر. است من دست در جهنم و مرگ کليد و هستم زنده ابد تا اکنون

 (.17:1-18)» باشد این از بعد است، مقرر آنچه هر و هست آنچه

 و عرش وسط در و زده تکيه برآن خداوند که بيند مي آسمان در را عرشي خویش رویاي در یوحنا

 هر همچنين داشتند، چشم سر پشت در هم و جلو در هم که بيند مي را حيوان نوع چهار آن پيرامون

 است، منزه و پاک خداوند«: خواندند مي را ورد این روز شبانه و بودند بال شش داراي آنها از یک
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 عرش گرداگرد و پيرامون» .بود خواهد و هست و بود که خدایي تواناست، چيز همه بر که خدایي

 در و است خداوند روح هفت بيانگر که آتشين چراغ هفت مقابلش و بودند مسن مرد چهار و بيست

 چشم به بود، شده ممهور مهر، هفت با پشت از و نوشته مطالبي آن در که اي نامه راستش دست

 .خورد مي

 از و است شير که حيوان چهار این از یکي گفت، یوحنا به مسن مردان آن از یکي حين، آن در

 و بگشاید را سفر تا کرده غلبه حيوانات دیگر بر آید، مي شمار به داوود سالله یهودا، نوادگان

 قرباني که این مثل ایستاده، پا بر که دید را گوسفندي« یوحنا اینجا در. کند باز را هفتگانه مهرهاي

 فرستاده زمين به که بود خداوند روح هفت گر نمایان که چشم هفت و شاخ هفت داراي است، هشد

 اما است، محبوب بسيار مسيحيان نزد که بود مسيح یسوع از تصویري اینجا، در گوسفند. »است شده

 نماید، مي هفتگانه مهرهاي کردن باز به شروع گوسفند. است قدرت و شکوه سمبل عبرانيها نزد شاخ

 بالیاي و مصایب منادي که شوند مي ظاهر اسب چهار رسد، مي چهارم مهر گشودن به که هنگامي

 و نهایت آن شدن نزدیک وسيله بدان و پيوندد مي وقوع به جهان فرجام از قبل که هستند بزرگي

 .دهند مي خبر را فرجام

 مسيح دین خاطر به که بيند مي را کساني ارواح قربانگاه، مقابل یوحنا پنجم، مهر کردن باز هنگام

 چه درستکاران، و پاکان سرور اي کي تا زدند، مي فریاد بلند صدایي با آنها کشيدند، جان از دست

 لباس آنها از یک هر به بگيري؟ زمين روي ساکنان از را ما خون انتقام که کني مي اقتضا وقت

 سان به اند آماده که برادرانشان و انایش دربند دوستان تا بياسایند، اندکي شد، گفته و داده سفيدي

 عظيم اي زلزله« ناگهان شد، گشوده ششم مهر که همين. شوند ملحق ایشان به شوند کشته آنها

 و شد خون چون ماه. گردید تار و تيره سياه، گيسوان سان به خورشيد روي و پيوست وقوع به

 خویش جاي از جزایر و کوهها مامت... شد شکافته آسمان و... افتادند زمين بر آسمان ستارگان

 اسرایيل گانه دوازده سبطهاي از یک هر از نفر هزار 12 یا نفر هزار 144 انتخاب و خوردند تکان

 استقبال آن از و پذیرفتند باز آغوش با مسيح خاطر به را مرگ که کساني دید، یوحنا. یافت پایان

 .کند مي پاک را هاآن اشکهاي مسيح حضرت و اند ایستاده عرش جلوي کردند،

 در شيپور هفت که بيند مي را فرشته هفت یوحنا و کند مي باز را هفتم مهر مسيح، حضرت آخر در

 روي بر را آن که شد مي دیده کشنده آتش از پر مجمري هشتم، فرشته دست در. آنهاست دست

 شيپور در مالئکه و پيوندد مي وقوع به زمين در برق و رعد و زلزله لحظه این در ریخت، مي زمين
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 فرات رود طرف از که عظيمي بيگانه ارتش و گيرد مي باریدن دنيا بر مصایب و بالیا و دمند مي خود

 ماه 42 مدت تا شود مي داده مشرکان به اورشليم مقدس شهر. کند مي آغاز را خود هجوم آید، مي

 جهان سرزمينهاي تمام د،ده مي خبر بدمد، خود شيپور در هفتم فرشته که هنگامي باشد، آنها دست

 نور، در غرق زني« شود مي ظاهر آسمان در عجيبي نشانه و شد خواهد مسيحش و خداوند آن از

 دوازده که دارد قرار مرصعي تاج سرش بر او، پاهاي زیر ماه و است کرده تن به خورشيد از لباسي

 به را خود فرزند تا است قرار بي زایمان درد از و باردار او دهند، مي تشکيل را آن نگينهاي ستاره

 جهان ملل تمام آهنين عصایي با تا شده آماده که آورد، مي دنيا به ذکوري فرزند» «...آورد دنيا

» شود مي ظاهر است، شاخ ده و سر هفت داراي که بزرگي و قرمز اژدهاي« ،»کند رهبري را

 فرشته و کند مي مخفي ار خود عرشش و خداوند پس در کودک اما ببلعد، را کودک خواهد مي«

 شنود مي صدایي یوحنا. شود مي دارد، نام ابليس که اژدها با جنگ وارد ارتشي رأس در ميکائيل

 او اقتدار و مسيح حکومت آغاز و رهایي و نجات زمان رسيدن فرا و ابليس سقوط از خبر که

 .»دهد مي

 گرد و کرد خواهند بسيج يرخ نيروهاي عليه را شر نيروهاي تمام» هارمجدون« در مشرکان اما

 دم از را ملل آن با تا شود مي خارج براني شمشير دهانش از و« شود مي ظاهر مسيح. آورد خواهند

 شده نوشته نامي رانش و پيراهن بر... کند هدایت خویش آهنين عصاي با را آنها و بگذراند تيغ

 شاهان و خویش يروانپ و یاران شيطان( 11:18-16)» خدایگان خداي و شاهان شاه: است

 و آید مي فرود آسمان از اي فرشته و شود مي پيروز مسيح اما آورد، مي گرد را اوامرش فرمانبردار

 سال هزار براي تا بندد مي رویش بر را آن درب و برد مي جهنم به و گرفته را - شيطان - اژدها

 را آن جاي سال رهزا براي خداوند مملکت ترتيب این به( 1:21-3) شود محبوس همانجا

 .گيرد مي

 گمراه را زمين گوشه چهار در ساکن ملل تا شود مي خارج« و آزاد شيطان سال، هزار گذشت از پس

 خواهد فرو آسمان از آتشي اما کنند، مي محاصره را اورشليم محبوب شهر مأجوج و یأجوج ،»سازد

 را آنها جاي ابدي نعمت و آسایش حکومت زمان آن در. ساخت خواهد خود طعمه را آنها و ریخت

 نام آنها روي بر و است دروازه دوازده داراي که شود مي نازل آسمان از جدید اورشليم و گيرد مي

 به که کساني مگر شود، شهر وارد تواند نمي کس هيچ است، شده نوشته اسرایيل گانه دوازده اسباط

 .اند مانده وفادار مسيح
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 مأجوج و یأجوج. سازد گمراه برند، مي سر به زمين گوشه چهار در که را مللي تا شود مي خارج او«

 عرض از آنها. آورد مي گرد دریاست، ریگهاي اندازه به ایشان تعداد که کساني با جنگ براي را

 از آتشي زمان این در کنند، مي محاصره را محبوب شهر و قدیسيان قرارگاه و روند مي باال زمين

 است ساخته گمراه را آنها که ابليس و بلعد مي فرو را آنها و شود يم نازل آسمان از خداوند سوي

 شبانه و شود مي انداخته دارند، قرار دروغين پيامبران و وحوش آن در که گوگرد و آتش دریاي به

 (.7:21-11 رویا)» گرفت خواهد قرار شکنجه عذاب مورد ابد تا روز

. است جهان فرجام پيرامون پيشگویي و یوحنا رویاي سان به نيز حزقيال رویاي و دانيال رویاي

 حيوانات و است حزقيال و دانيال نزد یهودي مسيح اوصاف همان نيز، مسيح از یوحنا اوصاف

 و تعدیالت برخي با است، رفته آنها ذکر یوحنا رویاي چهارم اصحاح در که» چشم چند« چهارگانه

 شده ذکر نيز حزقيال سفر در هارمجدون و مأجوج و یأجوج و آمده نيز حزقيال سفر در تغييرات

 .است

 که پيامبر، پولس خالف بر وي مثال عنوان به بود، ارتباط در یهودیت با پيامبران تمام از بيش یوحنا

 اعالم و برخاست ختنه و شنبه روز حفظ مانند یهودیت مهم رسوم و آداب از برخي با مخالفت به

» مسيحي یهودي« که کساني به یوحنا ندارد، وجود يرهغ و یهودي و هلني ميان فرقي او نزد کرد،

 رؤیاي که درستي به و بود» یهودي مسيحي« او دیگر عبارت به. بود تر نزدیک شدند، مي ناميده

 را مقدس تثليث از اثري دیگري چون. کرد منعکس مسيحيت در را تحول و تغيير اولين یوحنا

 و شود مي ظاهر» یهوه« یهود خداي یا چيز همه بر ادرق و توانا یکتاي خداي آن جاي به و بينيم نمي

 مسيح؛ نه زند، مي تکيه عرش بر که است خداوند خود این بزرگ، رستاخيز روز در داوري هنگام

 گناهان تکفير براي گوسفندي سان به که اوست و است برخوردار تري پایين مقام از اینجا در یسوع

 4.شود مي» قرباني« جهانيان

 و پروتستانتيسم شده یهودي اعتقادات در اساسي رکني به تبدیل یوحنا، رویاي تيبتر این به

 .شد یهود برانگيختگي و مسيح ظهور پيرامون صهيونيستي مسيحيت

 عصر شروع و مسيح ظهور عقيده گسترش و انتشار شاهد، نوزدهم قرن آغاز و هجدهم قرن پایان

 .بود آمریکا در( هزاره عقيده) خوشبختي هزاره

 که شدند مواجه بزرگي جویيهاي ستيزه با آمریکا مذهبي سازمانهاي هجدهم، قرن یافتن پایان با

 .سازد کن ریشه را ایشان مذهبي اصلي اعتقادات بود، نزدیک
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 ایفاي از را گرفته شکل تازه دولت شد، آمریکا» استقالل اعالميه« صدور به منجر که آمریکا انقالب

 هجوم پيوست، وقوع به فرانسه انقالب وقتي بعد، سالها. کرد منع مذهبي مؤثر نقش هرگونه

 تمام در کليسا نفوذ جلوي تا شد باعث و داد انجام آن قدرت و روحانيت کليسا، عليه اي گسترده

 مانند افرادي دست به مذهبي مخالف و گرا عقل جنبش آمریکا در. شود گرفته اجتماعي مسائل

 را مسيحيان مذهبي مراکز و مؤسسات که شد تشکيل» پالمر ياهوال« و» آلن ایتان« و» پين توماس«

» خرافات امپراتوري«( پالمر تعبير به) را سنتي مذهب و برد حمله تورات احياي به و نمود تهدید

 اعتقادات عليه تهدیدي که بود مهاجراني جدید امواج شاهد روزانه دوره آن در آمریکا. ناميد

 الئيک، جویيهاي ستيزه این قبال در آمریکا واکنش. آمدند مي شمار به آمریکا سنتي و مذهبي

( مذهبي)» بزرگ بيداري مرحله دومين« وارد کشور کند، عنوان که بود این پروا، بي و مدني

 مذهبي مراکز و مؤسسات و یافت افزایش زمينه این در فردي فعاليتهاي دوره این در. شود مي

» آمریکا یکشنبه مدارس اتحادیه« و( 1916)» مقدس کتاب آمریکایي جمعيت« مانند جدیدي،

 مذهبي و الهوتي دانشگاههاي مدارس، کليساها، ساخت مقدس، کتاب توزیع و نشر جهت( 1924)

 .آمدند وجود به ها موعظه ایراد و

 جدیدي کليساهاي و شد منتشر» هزاره عقيده« مذهبي،» بزرگ بيداري دومين« حوادث سيالب در

 .گذاشتند وجود عرصه به پاي» هزاره عقيده« براساس يمذهب هاي فرقه با

 سال در یا بعد سال سه آمریکا در خوشبختي هزاره کرد، ادعا» وني چارلز« اسقف ،1935 سال در

 مارس 21 ميان مسيح کرد، پيشگویي» ميلر ویليام« اسقف وني، از پس شد، خواهد آغاز 1939

 استناد دانيال سفر به زمينه این در و کرد اهدخو ظهور دوم بار براي 1944 مارس 12 تا 1943

 جذب را نشينها واسقف ها ماشيحایي و ها مکتبي و تعميدیها از گروهي توانست ميلر پيشگویي کرد،

 در» بزرگي ناکامي و نااميدي« به تبدیل نپيوست، حقيقت به وقتي ميلر» بزرگ پيشگویي« اما. کند

 کرد، عنوان و شد ظاهر( 1946-1821)» اسکوفيلد کریس« اسقف که این تا شد، آمریکایيها ميان

 منظور - حاضر حال در جهان و گيرد مي دربر را دوره هفت خداوند، توسط جهان تاریخ زمانبندي

 هزاره تا گشت خواهد باز اورشليم به مسيح آن در که است خود آخر دوره شاهد - بود زمان آن

 5.شود شروع خوشبختي

 عليه آميز اعتراض جنبشي( هزاره) مردمي جنبش گوید، مي» بلوم هارولد« پرفسور که آنچه بنابر

 روز بودن شنبه عقيده به جنبش این بود، بيستم قرن ابتداي در آمریکا جامعه در تجددگرایي
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-1815)» وایت هارمون آلن« و کرد استناد آید، مي شمار به یهودیت اعتقادات از اصوالً که 6هفتم

 داوري دوره در جهان داشت، اعتقاد وایت. بخشيد آمریکایي اي صبغه و وب و رنگ آن به( 1927

 تاریخ آن از مسيح و دارد قرار شد، شروع( بزرگ ناکامي سال) 1944 سال از که رستاخيز روز در

 شدن ریخته داشت، عقيده همچنين او. نماید پاک را ما گناهان و اشتباهات تا شد مقدس قدس وارد

 بلکه نکرده، پرداخت را بشریت گناهان کامل کفاره او، شدن کشيده صليب هب طریق از یسوع خون

 .یابد ادامه دارد، وجود بشر آزمایش و تجربه امکان که وقت هر تا کفاره دادن زمانف است الزم

 با را کفاره دادن ظهورش، هنگام مسيح که است استوار اصل این بر هفتم، روز بودن شنبه عقيده

 که شد خواهد نفر هزار 144 شامل رهایي و نجات و کند مي تکميل کافران و طينشيا تمام بر غلبه

 7.هستند شنبه روز پيروان و یاران از نيز آنها

 بویي و رنگ و صبغه نيز( Penteastalism)» پنجاهه کليساي« هفتم، روز بودن شنبه سان به و

 اعتقاد مسيحيان نزد القدس روح لنزو اول هفته یا پنجاهم عيد به گراها پنجاهه. کرد پيدا یهودي

 جشن را( فصح عيد) پاک عيد از بعد شنبه و است یهودیان نزد برداشت عيد مطابق آن و دارند

 شکل به مسيح حواریان بر» القدس روح« که شد گرفته یهودیان از جهت این از روز این. گيرند مي

 و شدند پر القدس روح از کامالً نهاآ نشست، آنها از یک هر روي بر و شد ظاهر آتشين زبان چندین

 چارلز« را پنجاهه عقيده(. 1:2-1 الرسل اعمال) نمودند دیگر زبانهاي به گفتن سخن به شروع

 ویليام« که نگذشت اندکي کرد، مطرح نبراسکا ایالت» توبيکاي« در 1811 سال در» بارهام فوکس

 شد، همراه او با( بود فرانسيسکو انس زلزله شاهد که سالي) آنجلس لوس از 1816 سال در» سيمور

 .هستيم پنجاهه کليساي تأسيس شاهد 1814 سال در و آن از پس

 که شود، مي شده یهودي مسيحيتي اما مسيحي مکتبي گرایي، پنجاهه کنيم، مي مالحظه بعدها

 در باره این در. )گذارد مي آمریکائيان بر زیادي بسيار تأثير» سوگرت جيمز« اسقف وسيله به

 9(.گفت خواهيم سخن تفصيل به آینده فحاتص

 روز بودن شنبه) مردمي جنبش از افراطگراتر جنبشي عنوان به یهوه، رویت عقيده رسد، مي نظر به 

 و یاران و عقيده این گفت، توان مي. کند مي ظهور متحده ایاالت در و شده جدا آن از( هفتم

 .بودند دروتن و افراطي گراهاي پنجاهه از شکلي به آن پيروان

 در راسل. کرد مطرح پنسيلوانيا ایاالت در( 1952-1816)» راسل تاز چارلز« را یهوه رویت عقيده

 سال کرد، عنوان آن در و منتشر را فداکاري برنامه یا گانه سه عوالم خویش کتاب 1996 سال
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 خداوند و درس مي پایان به( تاریخ فرجام) ملل فرصت سال، این در است، جهان پایان سال ،1814

 فلسطين به یهودي دولتي تأسيس براي شود، مي الزم آنها بر ترتيب بدین و شده خشمگين یهود از

 به یهود ملت که این مگر ندارد، وجود خداوند حکومت برپایي براي راهي هيچ که چرا بازگردند؛

 .بازگردند خویش وطن

 بلکه است، نرسيده خود پایان به 1814 سال در جهان بود، کرده پيشگویي راسل که آنچه خالف بر

 بست، فرو دنيا از چشم 1816 سال در راسل که هنگامي. شد آغاز اول جهاني جنگ سال این در

 رویت« نام و گرفت دست به 1839 تا 1817 سالهاي طي» رزرفورد ژوزف« یارش را جنبش رهبري

 آن ذکر اشعيا سفر در که» بينيد مي مرا شما گوید، مي یهوه« عبارت از نام این. نهاد آن بر را» یهوه

 .گرفت دست به را جنبش رهبري» هومر ناتان« فورد، از پس. بود شده گرفته است، رفته

 راسل دست به را حقيقت مشعل( یهود خداي) یهوه دارند، اعتقاد» یهوه رویت« پيروان و یاران

 شر انسانهاي ميان آن نشر جهت یهوه، راستين رسالت به یارانش و پيروان و او چون ساخت، روشن

 .بودند آورده ایمان نادرست و

 و تثليث عقيده و مسيح الهوت آنها اما آید، مي شمار به مسيحي یهوه، رویت کلسياي که این وجود با

 و است یهوه پسر یسوع دارند، اعتقاد آن جاي به و کنند مي انکار را مسيح جسمي برانگيختگي

 اوست حاکيمت بر تأکيد و یهوه قدرت بزرگداشت بلکه نيست، بشریت تطهير و نمودن پاک رسالتش

 .داند مي ابدي مرگي را مسيح مرگ و

 که سالي) 1814 سال از رستاخيز روز در داوري پایان دارند، اعتقاد» یهوه رویت« پيروان و یاران

 شش ودیتموج یافتن پایان از پس ،(بود آورده شمار به جهان فرجام و پایان سال را آن راسل

 مریم پسر مسيح او، اما. است مسيح ظهور انتظار در همچنان جهان و شد آغاز بشریت ساله هزار

 عقيده این. دارد برپا اورشليم در را حکومتش تا کند مي ظهور که آنهاست موعود مسيح بلکه نيست،

 که خوانيم مي الداني سفر در. است استوار آمده، زمانه و عصر پيرامون دانيال سفر در که آنچه بر

 جهت منتظر مسيح به یهوه سوي از فرمان صدور و معصيت و گناهان یافتن پایان اورشليم و ملت بر

 )!!(.است شده مقدر یهوه پيروان و یاران نجات و اورشليم درباره ساخت

 اندیشه و الوهيت داد، ارائه( 1911-1992)» داربي نلسون جان« که پروتستانتي تفسير براساس

 کرد، عنوان داربي. کرد خلق» مردمي« هزاره نظریه براي اي حماسه نوزدهم، قرن در کایيآمری

 تا را بشریت تاریخ خداوند چون است؛ خداوندي اي مرحله تدبيرات به محکوم هزاره از قبل جهان
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( 24-27 نهم اصحاح) دانيال سفر در که آنچه بر ها گفته این در او کند، مي هدایت آن پایان

 شده ذکر( 16: چهارم اصحاح) حزقيال سفر در که آنچه از و کرد تکيه آمده هفته هفتاد نپيرامو

 این با و ترتيب این به. است سال یک مساوي روز هر که خوانيم مي سفر این در. کرد استفاده بود،

  دار. رسد مي  فرإ؛ تاریخ فرجام آن از پس شود، مي سال 481 هفته، هفتاد محاسبه
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  5-جهان فرجام و یهودى مسيح:عنوان

  

 آمریکا در گرا اصول و سياسي مسيحيت

 هالل رضا

 زعفراني: مترجم

 

 

 

 بالکستون ویليام

 از یکي و يافوانجيل دهنده بشارت و جهانگرد ثروتمند،.( م1941-1835)» بالکستون ویليام«

 .کردند تأسيس را جنبش این که است آمریکایي صهيونيستي مسيحي، شخصيتهاي ترین مهم

 کودکي همان از... آمد دنيا به مکتبي کليساي پيرو و مسيحي اي خانواده در بالکستون ویليام

 دهش ذکر مسيح ظهور درباره کتاب این در که بود پيشگویيهایي پيگيري و قدیم عهد خواندن شيفته

 اعتقاد بود، آورده دست به هنگفتي ثروت زمينه، این در گذاري سرمایه و ساز و ساخت با که او. بود

 ظهور هاي زمينه ساختن فراهم مسئوليت دليل همين به نشده، داده او به جهت بي ثروت این داشت،

 .گرفت برعهده را مسيح

 از قبل فلسطين به یهود گرداندنباز آن هدف که را جنبشي رهبري شده، یاد موارد به توجه با

 در که آید مي یسوع کتاب نوشتن با را خود فعاليتهاي بالکستون. شد دار عهده بود، مسيح ظهور

 اوانجيلي پروتستانيسم بر زیادي بسيار تأثير شده یاد کتاب. کرد آغاز شد، منتشر. م1979 سال

 زبان 4911 به و رسيده فروش به نآ از نسخه ميليون یک از بيش که - کتاب این. گذاشت آمریکا

 گرایي آرمان که شد کتابهایي ترین مهم از یکي به تبدیل - است شده ترجمه عبري زبان جمله از

 گفت، توان مي حتي و کرد مي منعکس خوشبختي هزاره عصر به اعتقاد درچارچوب را صهيونيستي
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 همانگونه. پرداخت موضوع این هب شده، منتشر مسيح بازگشت زمينه در که دیگري کتاب هر از بيش

 رسيده چاپ به مسيح ظهور زمينه در پيش سال ده طي که دیگري کتاب هر از بيش کتاب، این که

 افراد این جمله از. کند جلب مسيح بازگشت به را مسيحي روحانيون و رهبران توجه توانست بود،

 در.کرد اشاره آمریکا کنگره یندهنما و ایالتها استاندار و بزرگ قاضي» فولر ملویل« به توان مي

 ،»پونت دي« قبيل از سياستمداراني و داران سرمایه کاتوليک، پروتستان، روحانيون افراد این ميان

 چشم به نيز» اسکوبنر چارلز« و» زیگ راسل« ،»راکفلر ویليام« ،»راکفلر جان« ،»مورگان«

 1.خوردند مي

 و کرد مسافرت فلسطين به مقدس سرزمين ارتزی جهت دخترش همراه به 1999 سال در بالکستون

 نادرست هاي استفاده آن از یهودي صهيونيسم بعدها که بود شعاري وزایش توليد زیارتش حاصل

 که قاعده خالف و نادر پدیده این« او گفته به بنا. نمود رسوخ غرب وجدان در و کرد بسياري

 شود داده سرزمين بدون ملتي هب که این جاي به است ملت بدون سرزميني فلسطين سرزمين

 .است نموده زده شگفت را دخترش و او» است شده رها خود حال به گونه این

 در و نوشت آمریکا جمهور رئيس ،»هاریسون بنيامين« براي» درخواستي« بالکستون ،1981 سال در

 به را تدرخواس این او. شود عمل وارد فلسطين به یهودیان بازگرداندن جهت خواست، او از آن

 بزرگ امضاي افراد، این ميان در. رساند آمریکا مسيحي برجسته شخصيتهاي از تن 413 امضاي

 مجلس رئيس و عالي دادگاه قضات بزرگ و» راکفلر جان« یعني زمان؛ آن در راکفلر خاندان

 و بزرگ هاي روزنامه از تعدادي تحریریه مسئوالن و سنا مجلس نمایندگان از بسياري و نمایندگان

 .شد مي دیده نيز آمریکا مشهور

 :بود آمده بالکستون درخواست در

 غير سرزمين و» یهود قومي وطن« فلسطين ملل، ميان خداوند توسط زمين تقسيم به توجه با... 

 آنها که هنگامي. شدند رانده بيرون ددمنشانه آن از یهود که سرزميني. ماند مي باقي تصرف قابل

 در اسرایيل بني از نفر ميليونها که بود حاصلخيزي سرزمين فلسطين د،کردن مي زرع و کشت آن در

 کشت زیر را کوههایش دامنه و دشتها و ها دره خویش جبين عرق با و کردند مي زندگي آن

 بودند نيز مولد و کشاورز بودند، بزرگ تاجراني و بازرگان ملتي که اندازه همان به آنها. بردند مي

 به را بلغارستان که قدرتمند کشورهاي چرا بنابراین. آمدند مي شمار به تمدن و دین مرکز و

 را یهودیان به فلسطين بازگرداندن مسئوليت کردند، واگذار صربها به را صربستان و بلغارها
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 2!.؟...گيرند نمي برعهده

 بود، شده آغاز 1991 سال از که متحده ایاالت به روسي یهودیان مهاجرت رویه بي افزایش

 .کرد استفاده آن از درخواستش ارائه و نوشتن جهت بالکستون که بود يشرایط

 نزد آمده وجود به گرایش دو به خویش درخواست در بالکستون کنيم، مي مالحظه دليل، همين به

 گرایش، دومين و فلسطين به یهود ارسال لزوم به اعتقاد گرایش، اولين کند؛ مي اشاره آمریکایيان

 نفوذ آمریکایيان هاي اندیشه و افکار در آنجا عقيده این. آمریکا به یهودیان رویه بي ورود از ترس

 و اقتدار زمينه ساختن فراهم واقع در اسرایيل، برپایي هاي زمينه ساختن فراهم عقيده که نمود

 شرط به البته گرداند، خواهد مبارک را آن خداوند که آمریکایي. گردید تلقي آمریکا عظمت

 .کند حمایت انیهودی از که آن

 که قدیم عهد از بخشي به هاریسون، جمهور رئيس به خود درخواست در بالکستون زمينه، این در

» یهوه خداي مسيح« را او اشعيا که کسي کرد؛ استناد شده، یاد که» کوروش« پارس شاه به آن در

 در و فتگر را دستش که کسي گرداند؛ مبارک را کورش ،»خویش مسيح« یهوه که گفت و ناميد

 تمام... درآورد زانو به و گرداند پست و خوار بودند، خویش آقاي و سرور که را مللي او مقابل

 رویش به ها دروازه نگذاشت و ساخت همراه پيروزي با را جنگهایش و کرد نابود مقابلش را ملل

 3».بخشيد او به را زمين زیر مخفي گنجهاي تمام و نهفته ذخایر و شود بسته

 نماید؛ جدید خداي مسيح، به تبدیل را هاریسون قدیم، عهد به استناد با داشت، قصد نبالکستو

 .بازگرداند یهودیان به را فلسطين و کند محقق را الهي خواست خواست مي که کوروش بسان

 آن به بود داده وعده که این وجود با اما کرد، اعتراف بالکستون درخواست دریافت به هاریسون

 اي نامه آمریکا، خارجه امور وزارت اما. نشد حاصل آن از توجهي قابل نتيجه ،»کند توجه«

 به مستمند یهودیان رویه بي ورود کرد، عنوان آن در و فرستاد روسيه دولت براي آميز اعتراض

 باعث و زند مي آن به دست روسيه دولت که است» اي نسنجيده و خودسرانه اقدام« آمریکا،

. 4»کند مي سنگيني آنها دوش بر که شود سنگيني بار به تبدیل - دممر بخشش و لطف« شود مي

 فقط روسيه، یهودیان براي کشور این وساطت پيرامون آمریکا خارجه امور وزارت یادداشت

 آمریکا دولت تمایل عدم انگيزه بلکه گرفت، نمي صورت صهيونيستي - مسيحي اي انگيزه خاطر به

 .بود موردنظر نيز روسيه از شده رانده رونبي یهودیانف بار کشيدن دوش به در

 مسيح انتظار در تا فلسطين به یهود بازگشت) آمریکا در صهيونيستي - مسيحي انگيزه ارتباط
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 صهيونيستي مسيحيت تا شد، باعث آمریکا، به یهودیان مهاجرت از ترس انگيزه با( باشند موعود

 و پروتستانتيسم الهوت در یهودي صهيونيسم هبلک. شود هرتزلي صهيونيسم از تندروتر و افراطگراتر

 صهيونيسم توانست، که یافت» اعتقادي« و» اخالقي« سندي صهيونيستي، مسيحيت مردمي عقيده

 به یهود» ملت« بازگرداندن آن هدف که جنبشي. کند تبدیل» قومي جنبشي« به را یهودي

 .بود فلسطيني دولتي جاي به یهودي دولتي شدن جایگزین یا فلسطين» سرزمينش«

 دولت به یهودي دولتي تأسيس جهت را افکارش و ها ایده» هرتزل« که هنگامي دليل همين به

 را مصر، مرزهاي در عریش، در یهودي وطني تأسيس بر مبني بریتانيا پيشنهاد کرد، ارائه بریتانيا

 به هرتزل. داد ااوگاند در آن از پس و قبرس در را دولت این برپایي ایده بریتانيا سپس. پذیرفت

 در قومي وطن این نداشت، اصرار وقت هيچ او چون داد، مثبت پاسخ شده یاد پيشنهادهاي تمام

 تأکيد خاکي کره جاي هر در یهودي دولتي تأسيس لزوم بر فقط او بلکه شود، تأسيس فلسطين

 امکان ،شده متولد تازه جنبش به بریتانيا، ویژه به قدرتمند، کشورهاي خواست، مي و کرد مي

 .بدهد را یهودي دولتي تأسيس

 و کرده اتخاذ مخالفي شدیداً موضع بالکستون، ویليام آنها، رأس در و صهيونيست مسيحيان اما

 انتقاد باد به شد، منعقد» بازل« در. م1987 سال در که را صهيونيسم کنگره اولين و هرتزل موضع

 یهودي جنبش بنيانگذار) هرتزل براي را قدیم عهد از اي نسخه بالکستون که آنجا تا گرفتند،

 قطع طور به فلسطين بودند، کرده عنوان پيامبران آن در که را صفحاتي و کرد ارسال( صهيونيسم

 5.کرد مشخص» است برگزیده ملت برگزیده وطن«

 اولين انعقاد از قبل سال شش فلسطين در یهود قومي وطن ایده: که کند مي اشاره» شریف رجينا«

 که» دیروندا دانيال« روایت و بود کرده نفوذ ها آمریکایي فرهنگ در بازل در هيونيسمص کنگره

 اي گونه به شد، مواجه آمریکا در خوبي استقبال با درآورد، تحریر رشته به را آن» اليوت جورج«

 هاي اندیشه و افکار انتشار دیگر جهت از. نمایند تمرکز آن سياسي بعد بر کردند سعي مطبوعات که

 که هستند یهودیان این فقط کردند، تأکيد» کوتدر. کلوک« وسيله به آمریکا در» اوليونت لورنس«

 ناخودآگاه امري به فلسطين و یهود ميان ارتباط و سازند برآورده را فلسطين نيازهاي توانند مي

 و وعاتمطب تمام در آن انتشار نتيجه در یهود قومي شدن برانگيخته رشد روبه اندیشه و شد تبدیل

 6.شد تقویت وقت مذهبي غير و مذهبي ادبيات

 صدور زمان تا نوزدهم قرن اواخر طي آمریکا بر حاکم عمومي سياسي و فرهنگي فضاي این



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 و یهودي هاي فرقه ميان در مخالفت وجود مسئله این البته. بود 1817 سال در» بالفور وعده«

 .کند نمي در را سياسي صهيونيسم اهداف با آمریکا جامعه مسيحي

 

 

 نمایندگان شد، منعقد» بتسبرگ« شهر در 1995 سال در که آمریکا خاخامان مرکزي اجالس طي

 تشکيل را قوميتي یهودیان«: نمودند مقرر Reform) (Judaism» طلب اصالح یهودیت«

 سال در آمریکا خاخامان مرکزي اجالس طي و 7»هستند مذهبي جمعيتي و گروه بلکه دهند، نمي

 خود سخنراني طي» وایز اسحاق« خاخام( شد منعقد بازل در صهيونيسم کنگره که سالي) 1987

 و دیني رسالت با دولت طرح چون نيست، دیگري چيز باطل، خيال جز بازل توطئه«: کرد عنوان

 9.»باشد مي تضاد در است، جهاني اي گستره و ابعاد داراي که یهود مذهبي

 صادر اي بيانيه متحده، ایاالت در یهود بارز شخصيتهاي از تن سي بالفور، وعده صدور مناسبت به و

 :بود آمده آن در که کردند

 امضا ما شود، مي مطرح صلح آینده کنگره مقابل فلسطين بر حاکم آینده نظام مسئله که زماني در

 تأسيسي با را خود اعتراض یکپارچه هستيم، آمریکایي شهروندان جزو که بيانيه، این کنندگان

. کنيم مي اعالم اروپا و آمریکا صهيونيستي سازمانهاي پيشنهاد مطابق فلسطين، در یهودي لتيدو

 عنوان به آنها کردن مشخص و جوامعشان از یهود عزل و ساختن جدا به را خود اعتراض همچنين

 .کنيم مي اعالم کنند، مي زندگي که کشورهایي در اقوام سایر از متفاوت قوميتي

 اینجا در که آنها چه هستيم، آمریکا ساکن یهودیان اکثر آراء و نظرات بيانگر م،کني مي احساس ما

 این در طوالني مدتي براي اما اند، آمده دنيا به دیگر کشورهاي در که آنها چه و اند آمده دنيا به

 .اند شده آمریکا جامعه جذب اجتماعي و سياسي لحاظ از کامل طور به و برند مي سر به کشور

 کشور این یهودیان از اندکي ميزان و نسبت آمریکا، در صهيونيست یهودیان موجود، هاي دهدا طبق

 این در ساکن یهودي نفر ميليون نيم و سه مجموع از نفر هزار 151 تقریباً یعني دهند؛ مي تشکيل را

 8.کشور

 کشور نای جمهور رئيس» ویلسون وودرو« به آمریکا خارجه امور وزیر» النسنگ رابرت« یادداشت

 :خوانيم مي یادداشت این در. است مسيحيان و یهودیان مخالفت بيانگر نيز 1817 دسامبر 13 در

 عزیز جمهور رئيس
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 قبال در ما کشور موضع درباره اي بيانيه صدور خواهان که دارد وجود زیادي فشارهاي اینجا در

 سياست اتخاذ در باید ما من، نظر به گيرد، مي نشأت صهيونيسم یهودیان از فشار این است، فلسطين

 :کنيم دقت دليل سه به مناسب

 دهنده نشان که را چيزي هر باید دليل، همين به نيستيم،( عثماني) ترکيه با جنگ حالت در ما: یک

 .سازیم پنهان باشد، سرزمينها تصرف براي زور و قدرت از استفاده از ما حمایت

 فلسطين به مستقل ملت یک عنوان به ایشان جنسان هم که ندارند تمایل یهودیان تمام: دو

 .داد ترجيح دیگر گروه بر را گروه یک که است دور به حکمت از این و بازگردند،

 مطلق اختيار در مقدس سرزمين اگر مسيحيان و مسيحي هاي فرقه و ها گروه از بسياري شک بي: سه

 به و شد خواهد خشمگين ،دهند مي نسبت آنها به را مسيح مرگ که گيرد قرار خاص بشري جنس

 کافي دليل یک همان چون شود؛ توجه دیگر دالیل به اول دليل جز که دانم نمي صالح عملي، دالیل

 .کنيم پرهيز فلسطين احوال و اوضاع درباره نهایي و واضح سياستي اعالم از تا است

 ذیل نامه در و کردن توجه اش خارجه امور وزیر نامه به آمریکا، جمهور رئيس ویلسون، وودرو اما

 بالفور وعده با رسماً  کرد، ارسال» وایز تسفي« خاخام آمریکا، صهيونيسم رهبر براي را آن که

 :کرد موافقت

 دولت درخواست به بنا وایزمن کميسيون که را وسازي ساخت فعاليتهاي ریا بي و بسيار توجه با

 خشنودي تا کنم مي استفاده فرصت زا. دادم قرار نظر تحت است، داده انجام فلسطين در بریتانيا

 اعالن زمان از دوست کشورهاي و متحده ایاالت در صهيونيسم جنبش پيشرفت نتيجه از را خویش

 بر مبني او وعده و فلسطين در یهود براي قومي وطني تأسيس بر مبني دولتش نام به بالفور آقاي

 ابراز کند، مي بذل هدف آن تحقق تسهيل جهت را خویش تالش و سعي تمام بریتانيا دولت که این

 مذهبي و مدني حقوق به نوعي به که زد اقداماتي به دست نباید که داشت توجه باید البته. دارم

 کشورهاي در ایشان سياسي احوال و اوضاع و یهودیان حقوق یا فلسطين در ساکن یهودیان غير

 11.کند وارد ضربه دیگر

 - مسيحي اعتقاد از بالفور وعده از ویلسون حمایت و همراهي کند، مي عنوان شریف رجينا

 پيرو که مادري و پدر از ویلسون که است این امر واقعيت. گيرد مي سرچشمه او صهيونيستي

 اسطوره به که آمریکایي پروتستانتيسم هاي آموزه و تعاليم از و شد زاده بودند، ماشيحایي کليساي

 غير اي مایه دست تعاليم و ها آموزه این. گرفت هبهر داشت، اعتقاد روحي بعد از ولو صهيون،
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 جنبش قبال در موضعش بر آینده در که آوردند وجود به او در را ها اندیشه و احساسات از مستقيم

 بازگرداندن در او که بود خوشبختي مایه بسي ویلسون براي و گذاشت تأثير آن اهداف و صهيونيسم

 پسر که کسي« عنوان به کند، مي اعتراف او خود. شدبا داشته نقش» سرزمينهایشان« به یهود

 کمک آن صاحبان به مقدس سرزمين بازگرداندن به بتواند باید اسقفهاست، شده بزرگ و خوانده

 او خود که است حالي در این. بود موافق صهيونيسم اندیشه با او علني غير و علني سخنان. 12»کند

 احساسات از صهيونيسم و فلسطين درباره او سوي از شده اتخاذ اقدامات و تصميمات کرد، مي تأکيد

 .گيرد مي سرچشمه متحده ایاالت سياسي ارزشهاي از نه و دروني

 با بودنش صهيونيست رسد، مي نظر به چه اگر. بود پذیرفته وجودش اعماق از را صهيونيسم ویلسون

 تضاد در گردیدند، طرحم پاریس صلح اجالس در او سخنراني در که معروفش گانه چهارده اصول

 و ها موافقتنامه انعقاد و قدرت و زور از استفاده با زمين به دستيابي اصل اصول، این که چرا است؛

 فرصت دادن و خود دست به ملل سرنوشت تعيين حق خواستار و کرد مي محکوم را سري پيمانهاي

 .بود خویش الاحو و اوضاع بهبود جهت عثماني امپراتوري در ترک غير اقليتهاي به

 برابر در» ویلسون« آمریکا جمهور رئيس موضع کرد، اشاره» النسنگ« آمریکا خارجه امور وزیر

 .است تضاد در بود، کرده وضع ملل سرنوشت تعيين حق درباره خود که اصلي با آشکارا صهيونيسم

 تناقض و تضاد رد عنوان هيچ به سرنوشت تعيين اصل با صهيونيسم اصول صهيونيستها، دیدگاه از اما

 تعيين حق اصل نتيجه در و یهودیان عثماني، امپراتوري در ترک غير قومهاي آنها، دید از. نيست

 .اجراست قابل قوم دو این درباره فقط سرنوشت

 جامعه بر بالفور وعده اعالم هنگام که فراگيري صهيونيسم ادامه جز نبود، چيزي ویلسون صهيونيسم

 آن به» گولدبات اسرایيل چارلز« توسط شده انجام تحقيق که است طلبيم این و بود حاکم آمریکا

 کرد، ثابت زمان آن در آمریکا مطبوعات مضامين بررسي و تحليل طریق از وي. کند مي اشاره

 که حدي به کرد، مي حمایت آن از و تأیيد را بالفور وعده شدت به آمریکا عمومي آرا و افکار

 اعتراضات و ها گفته فقط بودند، یافته را مطبوعات در انعکاس مکانا که صهيونيستي ضد احساسات«

 13.»جامعه افراد از گروهي نظرات و آراء نه بودند، صهيونيسم ضد و مخالف یهودي شخصيتهاي

 و مضمون و عجيب و آور شگفت بالفور وعده با کنگره موافقت نحوه که کند مي اشاره ،»ونک روبن«

 14.داشت يعبران - صهيونيستي مفهومي

 کنگره صهيونيستي منش و بافت بيانگر که کند مي اشاره کنگره در اي نمونه به ونک زمينه این در و
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 :بود گفته که جوید مي استناد» ایندیانا« نماینده» کوکس آي ویليام« سخنان به او است،

 ترکهاي دست از ار یهود، اکنون نيز متفقين داد، نجات بندگي از را اسرایيليها موسي، که همانگونه

 امت عنوان به بایست مي یهود. است جهاني جنگ این براي خوبي پایان این و دهند مي نجات پست

 آرمانهاي به و نمایند پيشرفت و کنند حکومت برخود که باشند قدرتي داراي و برپاخيزند مستقلي

 و هستم آمریکا ملت هاي اندیشه و افکار بيانگر کنم، مي احساس من. یابند دست زندگي در خویش

 بایست مي متحده ایاالت که این پردازم، مي وگو گفت به باره این در آنها با که کساني افکار بالطبع

 قدیم یهوداي اصول و تعاليم براساس یهودي دولتي تا نماید، تالش دوست و متحد کشورهاي با

 15.کند تأسيس

 هنري« نمایندگان مجلس خارجي روابط کميسيون رئيس سخنراني به همچنين» شریف رجينا«

 :بود گفته وي کند، مي اشاره نمود، ایراد بوستون در 1822 سال در که» لودک کابوت

 دارند، تمایل جهان سراسر در یهود ملت که است ستایش قابل و خوب بسيار اي مسئله این من نظر به

 هزاران و بود شده مهيا و آماده ایشان براي که را سرزميني به بازگشت حق خود همنوعان به نسبت

 افتادن ایده با توانم نمي اصالً  من... شود گرفته نظر در کردند، مي فعاليت و زندگي آن در سال

 فلسطين و قدس افتادن یهودیان براي... کنم موافقت ها محمدي دست به فلسطين و قدس

 آنهم ترکها، تدس به مقدس سرزمين افتادن غرب در مسيحي بزرگ ملل تمام براي و... مقدس

 16.کرد پاک را آن بایست مي که بود بشري تمدن پيشاني بر ننگي لکه بسان سال، چندین براي

 نيز( محمدیها) مسلمانان دشمن بلکه است، صهيونيست تنها نه او پيداست لودک سخنراني متن از

 .باشد مي

 نيز کنگره مجلس در زمانهم موافقت اعالم باعث بالفور، وعده از دهنده تکان تأیيد و حمایت این

 :کرد اعالم 1882 ژوئن در و کرد موافقت وعده این با کلي طور به سنا مجلس ابتدا در. شد

 شرط به کند، مي تشویق را فلسطين در یهود ملت براي قومي وطني برپایي آمریکا متحده ایالت

 نوامبر دوم در دهش صادر بریتانيا، دولت وعده که شود تشکيل اصولي براساس دولت این که آن

 .است کرده مشخص را آن شده، معروف بالفور وعده به که 1817

 بيانيه مقدمه در کرده موافقت وعده این با تر صهيونيستي اي صبغه با نمایندگان مجلس ماه همان در

 :خوانيم مي نمایندگان مجلس سوي از 1822 ژوئن 31 در صادره

 به و بودند خویش قدیمي و قومي وطن بناي تجدید تاقمش و انتظار چشم یهود، ملت پيش قرنها از
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 به است، الزم نمودند، ایفا آن در یهود که نقشي و آمد دست به جهاني جنگ از که نتایجي دليل

 فراهم اجدادیشان و آبا سرزمين در را ایشان قومي وطن بناي تجدید و ساخت امکان یهود ملت

 آن از بسيار سالهاي که فرصتي شود، مي داده لاسرایي خاندان به که است فرصتي این نمود،

 .است یهود قدیمي سرزمين در یهودي پربار فرصت و زندگي بناي و ساخت آن و اند بوده محروم

 را صهيونيستي مواضع همان او از پس جمهور رؤساي نمود، موافقت بالفور وعده با ویلسون وقتي از

 .شدند فلسطين در اهدافش و يونيسمصه جنبش پشتيبان و یاور و یار و کردند اتخاذ

 چنين 1821 ژوئن سال در را خود صهيونيستي موضع آشکارا» هاردینگ وارن« ویلسون، جانشين

 :کرد اعالم

 آنها که نياید وجود به او در اعتقاد این کند، مي مطالعه را یهود ملت خدمات که کسي است، محال

 در را بيشتري سهم حتي و آغاز را جدیدي لهمرح و گشت خواهند باز ایشان قومي وطن به روزي

 17.کرد خواهند ایفا بشري تمدن و پيشرفت

 ساز و ساخت صندوق از را خود شدید و شائبه بي حمایت 1822 سال در 19»هاردینگ« آن از غير

 .کرد اعالم یهود

 ميقو وطن« به خویش اعتقاد و ایمان بر« 1824 سال در او رسيد،» کوالک کالوین« نوبت سپس

 18.کرد تأکيد» فلسطين در یهود

 در که بزرگي موفقيتهاي بابت صهيونيسم، جنبش به 1829 سال در» هوفر هربرت« او، از پس

 تکرار را فلسطين در یهود برانگيختگي ایده هميشه و گفت تبریک بود، کرده کسب فلسطين

 21.کرد مي

 منافع که کرد، توجه پراگماتيک مواضع به ابتدا» روزولت فرانکلين« آمریکا، دیگر جمهور رئيس اما

 مسيحي) صهيونيستي فشارهاي تسليم پایان در اما گرفت، مي نظر در را عربي کشورهاي با آمریکا

 .شد( یهودي و

 نمودن فراهم و تأمين: شد مي تقسيم بخش دو به روزولت زمامداري دوره طي صهيونيستها اهداف

 ولث کامن تأسيس یا یهودي مستقل دولت ایيبرپ آن از پس و فلسطين در یهودي اکثریتي

 شد، چاپ 1838 سال در که بریتانيا سفيد کتاب انتشار از دليل همين فلسطين در( المنافع مشترک)

 صهيونيستي صددرصد اولویتي که شد فلسطين به مهاجرتها کردن محدود خواهان و کرد جلوگيري

 .آمد مي شمار به
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 که» فلسطيني - آمریکایي هيأت« تشکيل از پس ویژه به( يیهود و مسيحي) صهيونيستي فشارهاي

 عضویت آن در سنا مجلس نمایندگان از تن 69 و نمایندگان مجلس نمایندگان از تن دویست

 وضع 1842 سال در که» بالتيمور برنامه« از حمایت جهت هيأت و یافت افزایش روزولت بر داشتند،

 .نمود نفوذ اعمال بود، طينيفلس - یهودي ولث کامن تأسيس خواهان و شد

 :کرد اعالم ،1844 سال در خودش جمهوري ریاست انتخابات برنامه در روزولت دليل همين به

 حمایت آنها اسکان و یهود شرط و قيد بي مهاجرت روي به فلسطين درهاي شدن گشوده از او

 شود، آزاد و کدمکراتي یهودي، ولث کامن تأسيس به منجر که سياستي هر از همچنين. کند مي

 به دوباره او اگر و کرد خواهد تأیيد را هدف این آمریکا ملت که دارد اطمينان و کند مي حمایت

 21.کرد خواهد بسياري تالش هدف این تحقق براي شود، انتخاب آمریکا جمهور رئيس عنوان

 محقق» ترومن.اس هاري« جمهوري ریاست زمان در( یهودي - مسيحي) صهيونيستي هدف این اما

 ترومن که همين. نمود احراز روزولت درگذشت پي در 1845 آوریل 12 در را پست این او شد،

  آمده آن در که کرد منتشر اي بيانيه گرفت، دست به را قدرت
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 تورات ميراث ما بنابراین... دهند مي تشکيل پيشاهنگ مهاجران را آمریکا و اسرایيل ساکنان تمام«

 .»کنيم مي قسمت شما با را

 »کارتر يجيم« آمریکا جمهور رئيس سخنان از

 اسرایيل کنست مقابل

 به اسرایيل معنوي و روحي پایتخت عنوان به را اورشليم مقدس، کتاب که... داریم ایمان و«

 .»گشت خواهد باز آن به یهودي مسيح و شناسد مي رسميت

 »ایوانز مایک اسقف«

 

 شصت و پنجاه دهه در مذهبي احياي. 1

 جنبشي« توان مي بيستم قرن اول نيمه در را آمریکا اصولگراي و صهيونيستي مسيحي جنبش

 پروتستانهاي از اي گسترده و وسيع بخش در توانست، اینکه رغم علي و کرد توصيف» پساسياسي

 قوه در چه و مقننه قوه در چه قدرت به رسيدن جهت تالشي هيچ حال این با کند، نفوذ آمریکایي

 در و شد آشنا اصولگرایي با خویش نماي و ونش زمان از آمریکا. نکرد هفتاد دهه از قبل تا مجریه

. داد ادامه خود حيات به اصولگرایي احياي با مذهبي بزرگ بيداري از پس نوزدهم قرن چهل دهه

 از ظاهري برداشت یا» مقدس کتاب عصمت« به که است جریاني اصولگرایي، از اینجا در ما منظور

 اعتقادات در که است صهيونيستي اصولگرایي همان واقع در این دارد، اعتقاد قدیم عهد و انجيل

 ایمان نيز فلسطين در یهود برانگيختگي به تورات هاي پيشگویي و مقدس کتاب پيرامون خویش

 اصطالح. شد نهاده تدبيري جریان نام جریان، این بر نوزدهم قرن هفتاد دهه در دارد،

 کليساها ميان و آمده وجود به گيدست دو و جدایي دليل به بيستم قرن بيست دهه در» اصولگرایي«

 مسئله به را عمومي افکار توانستند، اوانجيلي اصولگرایان و شد شایع» داروین« نظریه پيرامون

 ممنوعيت حصار توانست که بود تنسي ایالت معلمان از یکي اسکوبز. نمایند جلب» اسکوبز جان«
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 داشت وجود اعتقاد این چون د،بشکن را انسان خلقت پيرامون داروین نظریه تدریس جهت دولت

 .است تضاد در انسان الهي آفرینش با نظریه این که

 سود به دادگاه نتيجه اما شد، کشانده محاکمه ميز به ایالتي قوانين گذاشتن پا زیر اتهام به اسکوبز

 نامع بدین این، اما شدند، متهم پيشرفت با مخالفت و فرهنگي بي تعصب، به آنها و نبود اصولگرایان

 بودن مسري ادعا، این دليل. باشد آمریکا جامعه در اهميت بي جریاني اصولگرایي جریان که نبود

 شده گذاشته اجرا مورد به متحده ایاالت در 1833 تا 1818 سال از که بود» خمر شرب منع« قانون

 شمار به آمریکا اجتماعي سيستم در اصولگرا پروتستانيسم گرایي اخالق از تعبيري این و بود

 1.آمد مي

 و مدارس و کردند استفاده 1828 سال اقتصادي بزرگ رکود از حاصل شرایط از اصولگرایان

 تأسيس را» جونز پاپ« دانشگاه و داالس در» الهوت مدرسه« جمله از چندي مذهبي دانشگاههاي

 .شتافتند مدرن تمدن و پيشرفت یاري به و کردند

 رهبري به و شده جدا متحده ایاالت ماشيحایي ليسايک از اصولگرایان از گروهي 1833 سال در

 .کردند تأسيس را مقدس کتاب ماشيحایي کليساي» تایر ماکن کارل«

 نژادپرستان مسيحي، راستگراي گروههاي با را خود ابتدا در تایر ماکن که بود اینجا در تفاوت

 و یهود با ضدیت و دشمني بر را خود فعاليتهاي سپس و ساخت مرتبط ساميان مخالف و نازیسم

 2.نمود متمرکز سوسياليسم با مخالفت

 انتقال بر منفي تأثيري که شد مي تفسير اي گونه به آمریکا جامعه در اصولگرایي احياي زمان آن در

 پایان با که است اي پدیده( اصولگرایي احياي) این و گذاشت مي نوین نظام به قدیم نظام از جامعه

 3.رفت خواهد بين از آن، آمدن وجود به اجتماعي علل و اسباب رفتن بين از و فرهنگي انتقال

 ميان جنگ از تعبيري را اصولگرایي احياي آمریکایي، مورخان از یکي» ساندین.آر ارنست«

» گرایي هزاره« و» تدبيرگرایي« را آن هاي پایه و اساس که داند مي عقيدتي نظام و مدرن جامعه

 تا دارد وامي حرکت به مسيح ظهور مسير در را تاریخ خداوند، دیگر عبارت به دهد، مي تشکيل

 را مسير و است اطالع بي حرکت این جهت از انسان اما کند، حکومت جهان بر سال هزار و ظهور

 .داند نمي

 که کنند مي عنوان» داربي نلسون جان« نام به ایرلندي روحانيان از یکي و» ساندین«

» ارادگي بي« جریان و شد مستقلي جریان و مکتب به تبدیل دهنوز قرن پایان در» تدبيرگرایي«
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 مسيحيان نجات جهت منجي مسيح ظهور مرحله مرحله، آخرین. کرد تقسيم مرحله چند به را تاریخ

 و خير نيروهاي ميان آرمگدون نبرد با که است( قيامت) تاریخ فرجام از قبل بهشت به آنها بردن و

 حکومت جهان بر کاميابي با سال هزار پيروانش و مسيح حضرت آن از پس شود، مي شروع شيطان

 و برد مي سر به آن در حاضر حال در جهان که است اي مرحله آخر، ماقبل مرحله اما کنند، مي

 به یهود بازگشت به مقدس کتاب هاي پيشگویي که آنجا از و است مسيح ظهور از قبل مرحله

 مقدمه را اسرایيل دولت تشکيل نيز آمریکا رایاناصولگ کند، مي اشاره هيکل ساخت و فلسطين

 4.آوردند شمار به مسيح ظهور

 رکود از حاصل احوال و اوضاع گوید، مي اجتماعي علوم دانشمندان از یکي» هنتر دیوسون جيمز«

 آمریکاي الهي کيفر کساد، و رکود که را اعتقاد این و مسيح ظهور شدن نزدیک توقع اقتصادي،

 5.بخشيد قوت آمریکایي اصولگرایان ميان در است، رگشتهب دین از و مرتد

 کليساهاي با مقابله جهت را خود فعاليت پنجاهيسم و ماشيحایي اصولگراي کليساهاي دليل همين به

 کننده منعکس که مستقل حرکتي در بودند، ترقي و پيشرفت مدافع که پروتستانيسم عمومي جریان

 کارل« کردند آغاز بود، مدرنيزه زندگي از گيري ارهکن و فردي نجات و سنتي گرایي اخالق

 فدرال مجلس« مقابل در را 6»آمریکا مسيحي کليساهاي مجلس سازمان« 1841 سال در» تایر ماکن

 کرد، مي معرفي مدرنيسم مخالف و تندرو بشارتي را خود که آمریکا کليساهاي مجلس و» کليساها

 .نمود تأسيس

 هاي برنامه پخش زمان تا آورد، فشار فدرال ارتباط کميسيون بر آمریکا مسيحي کليساهاي مجلس

 .شود تقسيم کليساها فدرال مجلس و اصولگرایان ميان پروتستاني

 مجلس با مقدس کتاب ظاهري تفسير در و شد تأسيس» ها اوانجيلي ملي اتحادیه« بعد، سال یک

 درشيکاگو، اتحادیه مقر ستأسي از پس سال یک 1843 سال در. شد عقيده هم آمریکا کليساهاي

 نفوذ جهت راهي کردن باز و خارج به مبلغ گروههاي ارسال جهت ها اوانجيلي ملي اتحادیه

 7.شد افتتاح مسلح نيروهاي کشيشان ميان در اوانجيليسم

 9گرفت مي دربر را کليسا 111 و کليسایي تجمع 43 ها، اوانجيلي ملي اتحادیه چهل، دهه اوایل در

 افزایش مسيحي راستگرایان نمو و رشد در آمریکا کليساهاي مجلس نفوذ و تأثير ترتيب بدین و

 کليساها، ملي مجلس آمریکا، در اش شعبه افتتاح و کليساها جهاني مجلس تأسيس هنگام و یافت

 8.کرد تلقي جهاني کمونيسم پرداخته و ساخته را اتحادیه دو این
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 آمریکا در آمده وجود به اقتصادي رکود از ناصولگرایا شد، گفته باال سطور در که همانطور

 زمان این در. داد دست آنها براي چهل دهه طي تاریخي و مناسب فرصت اما کردند، استفاده

 رکود با مقابله جهت روزولت آمریکا، وقت جمهور رئيس که اجتماعي سياستهاي به اصولگرایان

 با مخالفت و دشمني اما. ردندک حمله بود، کرده وضع» جدید پيمان« عنوان تحت اقتصادي

 .شود مردمي جنبشي به تبدیل اوانجيليسم جنبش شد، باعث که بود بستري کمونيسم،

 داد قرار خویش توجهات رأس در را مسئله سه ها، اوانجيلي ملي اتحادیه دوم، جهاني جنگ از پس

 .گنجاند هایش برنامه چارچوب در را آن اتحادیه و

 اصل به حمله مسئله دومين. بود واتيکان و آمریکا دیپلماتيک وابطر به اعتراض مسئله اولين

 با سنا مجلس موافقت از جلوگيري جهت فشار مورد، سومين و» الیيک« دولت و کليسا ميان جدایي

 بر( دولت) واشنگتن حاکميت باعث امر این چون. بود عمومي مدارس به دالر ميليون سه اختصاص

 الیيک و ليبراليسم اصول براساس آنهم آینده نسلهاي رورشپ و آموزش هاي شيوه و جریان

 11.شد مي

 زمان آن متحده ایاالت بر حاکم دید با که کرد اتخاذ را اي ایدئولوژي ها، اوانجيلي ملي اتحادیه

 جهت دولت موافقت کرد، سعي همچنين. نباشد تضاد در بود، کمونيسم با مخالفت همان که

 ترتيب بدین. کند جلب را مذهبي هاي برنامه پخش براي ستقلم رادیویي امواج به دستيابي

 از تن 151 داراي اتحادیه این آورد، وجود به را» مذهبي مجریان اتحادیه« شد، موفق اتحادیه

 به اقدام سپس کند، مي منعقد خود به مخصوص همایشي ساالنه 1856 سال از و بود واعظ مجریان

 و ها کنگره در نيز جمهور رئيس شخص مواقع برخي در. نمود کنگره با افطار نماز خواندن

 11.کرد مي شرکت اتحادیه این ساالنه همایشهاي

 را کميسيون این فدرال، ارتباطات کميسيون دادن قرار فشار تحت با شدند موفق ها اوانجيلي

 بيمذه پخش مراکز تغييرات این موجب به. دهد تغيير را سياستهایش 1861 سال در نمایند، مجبور

 را فرستنده ایستگاههاي از زمان خرید اجازه خویش دلخواه به سابق، اي سهميه سيستم جاي به

 هاي شبکه در پخش زمان خرید به اقدام نيز( ها اوانجيلي) مذهبي مجریان اتحادیه. کردند دریافت

 پت« کشيش شبکه که آورد روي وگو گفت و ميزگرد هاي برنامه به سپس نمود، بومي و محلي

 جهاني ها برنامه این که اندازه همان به. کرد آغاز را آن پخش شصت دهه ابتداي در» برتسونرا

 تبدیل مسيحي راستگراي جنبش در مهمي محرک عامل و منبع به نيز مذهبي هاي شبکه شدند،
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 حرکت به را آن و بدهد تکاني جنبش به تا بود تبشيري گروههاي تشکيل نوبت سپس. 12شدند

 واقعاً  کسي چه متحده ایاالت در اینکه تبيين و تبليغ به را خویش توجه تمام روههاگ این. وادارد

 گروهها، این مهمترین جمله از. نمود متمرکز هستند، کساني چه واقعي مسيحيان و است مسيحي

 نسلهاي آموزش و شمالي آمریکاي جوانان ميان بيشتر رسالت که است» مسيح جوانان« سازمان

 آن به کوتاه امواج بر را خود هاي برنامه که پخشي مراکز در کار و فعاليت جهت مجریان بعدي

 ميان در گراهام بيلي شهرت اما. نمودند متمرکز کردند، مي ارسال( کشور از خارج) دریاها سوي

 کرد آغاز چهل دهه اواخر در را خویش تبشيري سفر او بود، دیگري چيز» مسيح جوانان« مبشرین

 ویليام« آنها، اولين. نماید جلب خود به را آمریکا ارتباطات جهان بزرگان از تن دو توجه توانست و

 مطرح را گراهام«: زد تلگراف هایش روزنامه و مجالت نویسندگان براي که بود» هرست راندولف

 به کرد، الست جذب را او کمونيسم با گراهام دشمني که بود» الست هنري« نفر دومين اما. »کنيد

 یک او اینکه عنوان به گراهام به را» تایم مجله« 1854 اکتبر 25 شماره جلد صفحه او دليل همين

 کرد، پيدا مردم ميان در بسياري محبوبيت گراهام و داد اختصاص است،» جدید اوانجيلي«

 به نيویورک تا گرفته آنجلس لوس از آمریکا بزرگ شهرهاي ساکنان از نفر هزاران که اي گونه به

 تا بخشيد ها اوانجيلي جنبش به را الزم فرصت گراهام، محبوبيت. کردند مي گوش وا هاي موعظه

 تلویزیون که زماني در و دهند گسترش را موجود منابع و آورند دست به جدیدي درآمد منابع

. کنند ایفا زمينه این در مهمي نقش توانستند، مطبوعات بود، نشده حاکم ارتباطات عرصه بر چندان

 اقتصادي، آزادي تا شد تأسيس( اکونوميست کریستين)» مسيحيت اقتصاد« مجله 1851 سال در

 مسيحيت« مجله» گراهام بيلي« 1856 سال در. 13کند تبليغ را کمونيسم با مبارزه و داري سرمایه

 این مقدمه در که همانگونه امروز، مسيحيت رسالت. کرد تأسيس را( تودي کریستيانتي)» امروز

 ساختن آماده و زمانه اجتماعي مسائل تمام در مقدس کتاب فرامين اجراي ست،ا آمده مجله

» سرخ چين« به حمله به مجله، دوم شماره. است زندگي مراحل تمام در اوانجيلي رسالت مفاهيم

 کمونيسم با مبارزه در ها اوانجيلي رسالت از بخشي این چون یافت، اختصاص متحد ملل سازمان در

 ادگار« و» گراهام بيلي« از هایي مقاله چاپ به اقدام» امروز مسيحيت« آن از غير. آمد مي شمار به

 جمله از نمود، مختلف عنوانهاي با کمونيسم با مخالفت در فدرال تحقيقات دفتر مدیر» هوفر

 مارکسيست کافران تبليغات هدف بود، شده گفته آن در که» مسيحيت جوهر و کمونيستي تبليغات«

 بودن اخالقي بودن، الگو در تشویشي و آشفتگي ایجاد و مسيحيت جوهر به زدن ضربه لنينيست -
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 را مسيحي راستگرایان اذهان که اي مسئله مهمترین و بيشترین. 14آمریکاست بودن فاضله مدینه و

 است اي مسئله این و بود کمونيسم با مبارزه مسئله کرد، مشغول خود به شصت و پنجاه دهه دو طي

 .ساخت فراهم را اتحادیه این پيشرفت و گسترش هاي پایه و مشروعيت عمنب بعدها که

× × × 

 

 با ها اوانجيلي ملي اتحادیه را حمله این شد، آغاز کمونيسم با مبارزه صليبي حمله با شصت دهه

 پروتستاني ميليون دهها و جمعيت 141 از که اش کليسایي گردهمایيهاي براي هایي برنامه تدارک

 سلسله که» اوانجيلي مشترک کار« 1861 سال در. کرد هدایت و رهبري رفت،گ مي دربر را

 مباحث این بعدها. شد منتشر بود، کمونيسم به مسيحي جواب عنوان تحت پژوهشهایي و تحقيقات

 جوانان« سازمان و توليد را» نقشه روي کمونيسم« فيلم سپس. شد کتاب به تبدیل و آوري جمع

 .کرد منعقد کمونيستي ضد همایشي» مسيح

 گاه تکيه به تبدیل کمونيسم، به خود صليبي حمله سایه در مسيحي راستگرایان گفت، باید درستي به

 فعاليتهاي و قدرت به یافتن دست جهت ها اوانجيلي براي را راه این و شدند دولت براي مهمي

 انتخابات در» يکند جان« کاتوليکها، نامزد پيروزي احتمال مقابل در. 15.ساختند هموار سياسي

 آمد، جوش به آنها خون و شد تحریک ها اوانجيلي انقالبي احساسات 1861 سال جمهوري ریاست

» نيکسون ریچارد« به خطاب اي ویژه سخنراني» مسيح جوانان« مبشر» گراهام بيلي« شد، باعث این

 آراء به» ديکن« دمکراتها نامزد که است مطمئن دهد، هشدار آن در و انجام جمهور رئيس معاون

 - مردمي اي چهره جمهوریخواه، حزب داد، پيشنهاد دليل همين به یابد، نمي دست کاتوليکها

» والترگاد« جز نبود، کسي نامزد این و کند معرفي جمهوري ریاست پست احراز براي پروتستاني

 آنچه. کرد مي فعاليت چين در مفبَلّفغ عنوان به کنگره به ورودش از قبل که کنگره اعضاي از یکي

 دو این ميان کمونيسم به نسبت صليبي دشمنيف وجود شد، مي نيکسون و او ميان نظر اتفاق باعث که

 .بود

 اصل به پایبندي و توجه خویش هاي برنامه در» کندي« کاتوليک، دمکراتهاي نماینده دیگر، جهت از

 و دولت توسط ذهبيم مدارس بودجه تأمين نوع هر با مخالفت و دولت از( کليسا) دین جدایي

 و پروتستانها شد، باعث وسيله بدین و کرد اعالم را واتيکان به دیپلماتيک هيأت فرستادن با مخالفت

 نامزد عليه اي حمله مقابل در ها اوانجيلي ملي اتحادیه. 16شوند کاتوليکها جذب ليبرال یهودیان
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 کاندیدا کرد، عنوان و دید ارکتد شد، منعقد واشنگتن در 1861 سال در که همایشي در کاتوليکها

 عنوان به کندي و آمریکاست سياسي عرصه در واتيکان خطرناک دخالت مثابه به کندي شدن

 .شد خواهد کاتوليک کليساي» قرباني« جمهور رئيس

 را احوال و اوضاع کرد، سعي شد، انتخاب آمریکا جمهور رئيس عنوان به» کندي« اینکه محض به

 سفيد کاخ در دستيارانش همراه به او. ببرد بين از را ها اوانجيلي سهايهرا و ترس و کند آرام

 از قبل و یافت حضور ها اوانجيلي ساالنه افطار نماز در( یافت مي حضور آیزنهاور که آنچه از بيش)

 با و کرد دعوت سفيد کاخ به را گراهام بيلي کشيش 1862 سال در التين آمریکاي به مسافرتش

 .17»بود خواهم پيامبر یوحناي تو براي«: گفت او به مزاح

 راستگرایان نفع به تصویب جهت را خود قانوني طرح اولين( 1862) سال همان در ها اوانجيلي اما

 رقابتهاي و حمالت آموزش طرح این هدف. دادند ارائه» مسيحي شهروند« عنوان تحت مسيحي

 و بررسي جهت ایالت هفده در را نفر هزار توانستند، وسيله بدین و بود ها اوانجيلي به انتخاباتي

 .بگيرند خدمت به سازمان یک در انتخاباتي هيأتهاي درباره تحقيق

 شد، سياست ميدان وارد» واتر گولد« کردن کاندیدا با مسيحي راست جناح 1864 سال در

 زمينه در عالي دادگاه حکم لغو جهت قانون دو اصالح جهت تالش بر واتر انتخاباتي هاي برنامه

 در را انعطافهایي واتر، حمله شکست اما. بود یافته تمرکز مدارس در نماز خواندن از جلوگيري

 با مبارزه روي بر تمرکز دوباره تا کرد ایجاد شصت دهه دوم نيمه طي مسيحي راستگراي جنبش

 امهاد -» ویتنام« باتالق در 19»جانسون« زمان در آمریکا گرفتاري از پس ویژه به - کمونيسم

 و مخالف که شود جمهوریخواه حزب در نيکسون زمان در جدیدي راست ظهور به منجر و یابد

 .بود کمونيسم صليبي دشمن

 راست جناح تحول و تغيير طي را انعطافهایي شصت دهه در سياسي و اجتماعي تحوالت و تغيير

 جامعه در بزرگي شکاف ویتنام جنگ به آمریکا ورود و شهروند حقوق جنبش. کرد ایجاد مسيحي

 آمریکایي مسيحيت در تر عميق و تر بزرگ شکاف ایجاد باعث نيز آن خود که کرد ایجاد آمریکا

 که حالي در کردند، مي حمایت راهپيمایي و اعتصاب مانند مستقيم تالش و کار ایده از ليبرالها. شد

 تحوالت و تغيير د،رس مي نظر به. داشتند تأکيد فرد وجدان بر مذهب تأثير بر کاران محافظه

 فریبانه عوام جویيهاي ستيزه به تا شد ها اوانجيلي آگاهي و بيداري باعث آمریکا در اجتماعي

 سقط اجازه جنسي، آزادي مرد، و زن ميان مساوات قبيل از جویيهایي ستيزه دهد، پاسخ اجتماعي
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 .غيره و بازي جنس هم جنين،

 و سياسي تحوالت و تغيير با رویي در رو جهت مسيحي راست دار و گير این در که بود طبيعي

 وارد هفتاد دهه در مسيحي راست جناح گردد، باعث این و آورد روي سياسي راست به اجتماعي

 .برسد قدرت به و شود سياست ميدان

 صهيونيستي مسيحيت احياي و 1867 جنگ. 

 صهيونيسم« احياي در بسزایي سهم آن، در اسرایيل جنجالي نظامي پيروزي و 1867 ژوئن جنگ

 صهيونيسم« سازمانهاي ميان همکاري روابط تحکيم و گسترش و آمریکا اصولگراي» مسيحي

 مسيحيت. داشت یهود دولت و یهودي صهيونيسم سازمانهاي و آمریکا اصولگراي» مسيحي

 درباره تورات هاي پيشگویي بر تأکيدي را 1849 سال در اسرایيل تشکيل آمریکا، صهيونيستي

 شمار به مقدس سرزمين به یهود بازگشت از پس مسيح ظهور با جدید دولتي تشکيل و جهان فرجام

 باقي اسرایيل تأسيس از پس خداوند برنامه یافتن پایان انتظار به صهيونيستي مسيحيت و 18آورد

 فلسطين، سرزمين مابقي اشغال و 1867 ژوئن جنگ در اسرایيل پيروزي اینکه آخر در و ماند

 خداوند برنامه که بود نکته این بر تأکيدي اسرایيل، توسط عربي سرزمينهاي دیگر و سقد ویژه به

 .است نزدیک تاریخ پایان و محقق تورات هاي پيشگویي و تکميل

 :کرد تعبير چنين را حادثه این 1867 سال ژوئن 21 در 21»امروز مسيحيت« مجله

 و است یهودیان دست در کامل طور به ناکنو قدس بيشتر، حتي و سال هزار از پس بار اولين براي

 .دهد مي اش درستي و صحت در نوین و عميق ایماني تورات، پژوهندگان به این

 دومين از پس مسيح که است شهري قدس است، معتقد اصولگرا و صهيونيستي مسيحي جنبش

 هودی کردن یاري به جنبش این اینکه وجود با و کرد خواهد حکومت جهان بر آنجا از ظهورش

 جنبش حال این با شود، آنها شامل ظهورش دومين هنگام مسيح رهایي و نجات تا دارد اعتقاد

 ساله هزار مملکت برپایي همان که تورات پيشگویيهاي تکميل زمان تا را یهود به کمک مسئله

 و شناساندن رسميت به متوجه را خویش تالش و توجه تمام و اندازد مي تعویق به است، خوشبختي

 باختري کرانه در ویژه به اسرایيل سرزمين در آن حق احقاق و یهود دولت بخشيدن روعيتمش

 معبد ساخت آخر گام بلکه نيست، تاریخ فرجام از قبل گامي قدس اشغال بنابراین. نماید مي

 حاضر حال در که است مکاني همان این و... است آن کهن و تاریخي جایگاه روي بر قدیمي

» فندلي پل« گفته به بنا آمریکایي، مسيحيت براي یهود ميراث. دارد قرار نآ بر» قبةالصخره«



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 1849 سال در اسرایيل دولت تأسيس و برپایي کنند، احساس که واداشت را آمریکایيان از بسياري

 و آسماني هاي برنامه در مهمي نقش همچنان یهود دولت و است بوده تورات هاي پيشگویي نتيجه

 بر تأکيدي قدس اشغال و 1867 جنگ در اسرایيل نظامي پيروزي و کرد خواهد ایفا خداوند زميني

 .است مسيح ظهور دومين جهت آخر ماقبل گامي و تورات پيشگویيهاي

 تا واداشت را آمریکایي مسيحيان از بسياري توراتي ميراث به توجه و تمرکز: گيرد مي نتيجه فندلي

 تصویر به را آن قدیم عهد که حوادثي انعکاس عنوان به منطقه این در دایر جنگهاي و خاورميانه به

 قهرمان که شوند مي» هایي فلسطيني« بيستم، قرن اعراب و ها فلسطيني بنابراین کنند، نگاه کشيده

 .21رود مي داوود جنگ به که است» جوليات« آنها

 اشغال و 1867 جنگ در اسرایيل پيروزي از تأثير با صهيونيستي مسيحي جنبش رسد، مي نظر به

 دهه در بنيادین تحوالت شاهد هفده، قرن در اصولگرا مسيحيت احياي از تأثير با آن از پس و قدس

 .بود آن شاهد بالکستون ویليام زمان در نوزدهم، قرن آخر ربع در که تحوالتي سان به بود، هفتاد

 را 22زمين جرمها بزرگ سياره عنوان تحت خویش مشهور کتاب» ليندسي هال« 1871 سال در

 شد، تبدیل سينمایي فيلم به بعدها و رفت فروش به آن از نسخه ميليون دهها سرعت به و کرد منتشر

 :است آمده کتاب این در

 سرزمين به سال هزاران از پس یهود بازگشت مسيح ظهور دومين و تاریخ فرجام نشانه ترین مهم«

 .23»است اسرایيل

 :کند مي یادآوري و

 به تا کردند همکاري آن با پيمانانش هم و ارباب که است یأجوج همان شوروي جماهير اتحاد«

 بر اسرایيلي نيروهاي فلسطين، در مجدل دشت در آرمگدون جنگ از پس و... کند حمله اسرایيل

 .24»است منجي مسيح ظهور دومين مقدمه این و شد خواهند پيروز شرّ نيروي

 از حمایت به را 25آخرالزمان درام نام به خویش کتاب» رابرتس اورال« نيز 1873 سال در

 حاضر حال در که خداست ملت اسرایيل، ملت« که داشت عقيده وي ساخت، منتشر اسرایيل

 .26»کند تأسيس امپراتوري یک خواهد مي

 توليد را 27»خداوند سرزمين« فيلم( مسيح جوانان سازمان)» گراهام بيلي« کشيش 1875 سال در

 ساخت جهت خداوند وعده به فيلم. کردند مشاهده را آن آمریکایي ميليون 21 از بيش که کرد

 ساختن آباد و شهرها ساخت از باشکوهي تصویر و کرد مي اشاره فلسطين سرزمين در اسرایيل
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 29.داد مي نشان موعود سرزمين در بيابانها و صحراها

( ها اوانجيلي الس) 1867 سال در آمریکایي مسيحي اصولگرایان رسيدن قدرت به با

 او و» است شده زاده دوباره مسيحي یک او« بود، گفته که گذاشت سفيد کاخ به پاي جمهوري رئيس

 :بود گفته خویش انتخاباتي سخنرانيهاي در که آمریکا جمهور رئيس» کارتر جيمي« جز نبود، کسي

 .است تورات هاي پيشگویي تحقق اسرایيل، کنوني تأسيس

 محکوم کند، ساميان با دشمني و مسيح قتل به متهم را یهود کس هر«: کرد اعالم کارتر چنين هم

 هولوکاست مسئله بررسي جمهوري ریاست کميسيون که بود جمهوري رئيس اولين او. »نماید مي

 President's) (Commission of the نام به 1897 سال در را( نازیها توسط یهود سوزاندن)

Holocaust پيمان امضاي مناسبت به کرد، دیدار 1878 مارس در اسرایيل از که هنگامي و تأسيس 
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  سفيانى شورش سازان زمينه یا القاعده،:عنوان

  

 جوار در عزادار شيعيان از تن صدها شدن کشته به منجر که کربال شهر در اخير گذاریهاي?بمب

 عناد مسئله دیگر بار شد، القاعده گروه توسط آن مسئوليت پذیرش و( ع)سيدالشهداء رتحض حرم

 این به مندان?عالقه توجه جهان رخدادهاي در القاعده مبهم نقش و شيعيان به نسبت وهابيون

 .است کرده جلب خود به را موضوع

 و القاعده برجسته اعضاي از الزرقاوي، مصعب ابو به ملقب ،»الخالیله نزال فضيل احمد« نامه در

 شده منتشر سيا توسط قبل چندي که - القاعده رهبران به خطاب کربال، انفجارهاي عمليات طراح

 جنگ اعالم شيعيان به صراحتاً  آن در و تبيين آینده سالهاي در القاعده حرکت استراتژي - است

 1.است شده داده

 کارشناس - است کرده تعيين جایزه ردال ميليون 11 وي دستگيري براي آمریکا که - زرقاوي

 داشته، روابط برقراري و سازماندهي امر در باالیي بسيار توانایي و است منفجره و سمي مواد

 مقاومت ميداني فرماندهي نيز و( فارس)خليج اروپا، در ناشناخته و زميني زیر گروههاي ریاست

 .دارد برعهده را عراق

 برشمرده فرصت بهترین و الهي اي?هدیه عراق در را مریکاآ نظامي حضور اش،?نامه در زرقاوي

 خبر کشور، این در خارجي نيروهاي و عراق پليس شيعيان، عليه شبکه این بزرگ عمليات 251 از و

 .است داده

 :گوید?مي و کرده توصيف استراتژیک و ضروري عراق در را القاعده حضور او

 عرصه این که هستيد جریان در و است واجب( قعرا) رافدین سرزمين در خدا راه در امت جهاد

 دیگر هاي?عرصه در که دارد وجود منفي و مثبت نقاط آن در زیرا نيست، ها?عرصه دیگر همانند

 آن بين که - عرب سرزمين اعماق در جهاد ميدان، این مثبت نکات بزرگترین از. شود?نمي یافت
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 .باشد?مي - است نزدیکي فاصله مسجداالقصي، و حرمين سرزمين تا

 را سوریه منطقه در القاعده حضور لزوم و اشاره( سوریه) شام منطقه اهميت به دیگر قسمتي در وي

 :کند?مي بيان

 دارد؛ وجود سرزمين این در اسالم و کفر بين فاصله و واقعي معرکه که گرفتيم یاد خدا دین از ما

 مبذول فراواني سعي و تالش سرزمين، این در پا جاي تثبيت براي باید پس آن، اطراف و شام یعني

 با تا ماست بر! بزرگواران اي حقيقت در. کند ایجاد تغييري خداوند آن از پس که شاید داشت،

 این من. بنگریم مسئله این به خود، معيشتي واقعيت و شریعت از گرفته نشأت و عميق اي?دیده

 .گویم?مي شما به و بينم?مي خود چشم با را واقعيت

 دولت برپایي در تسریع راه در تالش به آنان اعتقاد را عراق در آمریکایيان حضور دليل او

 :داند?مي شود،?مي مسيح ظهور موجب که اسرایيل

 عراق به فرات تا نيل از اسرایيل، دولت برپایي براي آمریکایيها نيست، پنهان شما از که طور?همان

 موجب اسرایيل، دولت برپایي در تسریع که است معتقد آمریکا صهيونيستي دولت و اند?آمده

 اند؛?آمده عراق به خود امکانات همه و افتخار و عزم همه با پس شود،?مي مسيح خروج در تسریع

 با مغایر که واقعيتي با ليکن بود، خواهد ساده عراق اشغال موضوع کردند،?مي گمان که حالي در

 .اند?شده روبرو بود، آنها گمان

 سر?به قومي و مذهبي اختالفات در که سياسي فضاي یک صورت به را عراق وضعيت زرقاوي

 و قوي حاکم و نيرومند مرکزي دولت یک از جز عراق مردم که کند?مي اضافه و توصيف برد،?مي

 روزهاي و. کنند?نمي پيروي - یافت پایان حسين صدام به و آغاز ابيه بن زیاد از که - مستبد

 نامه استراتژي ارایه قسمت در زرقاوي. کند?مي بيني?پيش نسرزمي این آینده براي را، سختي

 به را شيعه شيعيان، و عراق پليس کرد، آمریکایي، گروه 4 به» القاعده« دشمنان تقسيم با خود،

: است آورده خود نامه از قسمتي در او. است کرده معرفي» القاعده« دشمن ترین?بزرگ عنوان

 پليس، آنها، نظاميان و آمریکایيها نيز و آنها مظاهر و يعيانش عليه بر عمليات سلسله 25 تاکنون«

 2.»شد خواهد بيشتر آینده در شاءاللَّه?ان و است گرفته انجام ائتالف نيروهاي و سربازان

 و توصيف کرده تن بر دوست لباس که دشمني و نشسته کمين در دشمنان عنوان به را شيعيان او

 حقيقي و آشکار خطري و اند?برده ميراث به را دروني اختالف ارث آنان که کند?مي اضافه

 .است تر?واجب خوارج از آنان قتل و هستند



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 سفره سر بر که است کرده تشبيه غافالني و لوحان ساده به را سنت اهل هاي?توده وي، طرفي از

 حرکت مانع را علما کاذب پوشش مخدر، مواد به سنت اهل علماي تشبيه با و اند?نشسته لئيمان

 کساني سنت، اهل ميان در شایسته گروه تنها زرقاوي، نگاه از. داند?مي نبرد و جهاد سوي به مردم

 .اند?آورده روي» القاعده« با همراهي و مسلحانه درگيري به که هستند

 منظور به مذهبي جنگ ایجاد و شيعيان دادن قرار حمله مورد را القاعده جدید استراتژي زرقاوي

 :کند?مي بيان القاعده، با نتس اهل ساختن همراه

 افراد این به زدن ضربه و دادن قرار هدف که است این من منظور. تغييرند کليد شيعيان ما نظر به

 کشاندن به موفق ما اگر و شد خواهد آنان تحریک موجب آنها، نظامي و سياسي دیني، عمق در

 احساس هنگام در را غافل ننتس اهل توانيم?مي آنگاه شویم، گرایي?فرقه جنگ ميدان به آنها

 .کنيم بيدار افراد این دست به حتمي، مرگ و موجود خطر

 ناخن کردن کوتاه معني به رفته، خواب به افراد کردن بيدار به نسبت اميد ایجاد بر عالوه امر این

 مردم امر، این رود?مي اميد همچنين. است حتمي جنگ آغاز از پيش افراد این دندانهاي کندن و

 نسبت مردم، این به باید شما و کند تحریک - اند?مصيبت و نابودي عامل که - آمریکایيها عليه را

 دهيد، هشدار بودند، محروم آن از کنون تا که امکاناتي به دستيابي و عسل نوشيدن در اقدام به

 .کنند?مي پشت دشمن با رویارویي به و دهند?مي ترجيح را سالمت روش، این با زیرا

 توصيف اینگونه را او شخصيت کرده، تهيه گزارشي زرقاوي، درباره االوسط?الشرق خبرنگار

 همان با هجري اول قرن از را او تاریخ، که است مردي او گفت، توان?مي مجموع در«: کند?مي

 3».است کرده پرتاب ،21 قرن به آرزوهایش و قيافه اخالق،

 زیرا شيعيان، براي است خطري زنگ و القاعده رهبران فکري مشي خط دهنده نشان مطلب این

 سکوالریزم به آلوده نوعي به یک هر شيعيان مختلف گروههاي اخير دهه دو طي که حالي در

 بردن ميان از نقشه گذشته، هاي?کينه و دیني تعصبات بر تکيه با القاعده، چون دشمناني اند،?شده

 .کنند?مي طراحي را شيعيان

 شدیدي عناد( ظاهر در حداقل) سو یک از که بنيادگرا، گروه یک عنوان به القاعده گروه امروز

 گوناگون عمليات سازماندهي حال در و دهد?مي نشان پيمانانش?هم و آمریکا سياستهاي به نسبت

 ترین?دهنده تکان از یکي که مادرید، در مارس 11 گذاري?بمب نظير - است، آنان منافع ضد بر

 العربي القدس روزنامه به اي?نامه ارسال با القاعده و یدآ?مي حساب به اروپا تروریستي وقایع
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 و است وهابيت اعتقادات وامدار سو دیگر از و گرفت برعهده را انفجارها این مسؤوليت لندن چاپ

 ایفا آتي، جهاني بحرانهاي در را مهمي نقش و آید?مي حساب به شيعيان اصلي دشمنان عنوان به

 .کرد خواهد

 نيست تردیدي احادیث، با جهان جاري حوادث تطبيق و بزرگان موجود شواهد و قرائن به توجه با

 کنار و گوشه از که نيست ساعتي و لحظه. بریم?مي سر?به آخرالزمان از برهه آخرین در ما که

 آخرالزمان، پيشگویيهاي از یکي پيوستن حقيقت به یک هر که اي?تازه وقایع و اخبار شاهد جهان،

 .شيمنبا دهد،?مي نوید را

 از که است سفياني عثمان نام به شخصي شورش( ع)مهدي حضرت ظهور حتمي عالیم جمله از

 :فرمایند?مي( ع)صادق امام. کند?مي قيام شام ناحيه

 گانه?پنج مناطق بر وقتي. کند?مي شورش رجب ماه در و است حتمي( هاي?نشانه) از سفياني

 4.کرد خواهد حکومت شود?نمي ربيشت هم روز یک حتي که ماه نه دقيقاً  یافت سيطره

 منطقه، فرمانروایي مراکز که قنسرین حلب، حمص، اردن، دمشق،: از عبارتند پنجگانه، مناطق آن

 5.باشند?مي لبنان و اردن سوریه،

 به کنند،?مي بيان را سفياني استراتژیک و سياسي فرهنگي، فکري، خطمشي که احادیثي بررسي با

 القاعده گروه هاي?برنامه و سياست و سفياني استراتژي و فکر طرز ميان مشترکي نقاط

 .برد نام سفياني شورش ساز?زمينه عنوان به القاعده از بتوان شاید دیگر بيان به خوریم،?برمي

 مذهبي جهت در بسياري تالش و دارند مذهبي شدت به ظاهري یارانش و سفياني احادیث طبق بر

 :است آمده 75ص حماد ابن خطي نسخه در چه?چنان. کنند?مي خود جنبش دادن جلوه

 6.رسد?مي نظر?به رنگ زرد بسيار عبادت اثر در سفياني

 خط عنوان?به سرانجام اما دهد?مي نشان یهودیت و غربيان دشمن را خود شدیداً  چه اگر سفياني

 جنگ وارد( ع)مهدي حضرت ارتش با غربي، نظامي نيروهاي و یهودیان نفع به دفاعي، مقدم

 7.گریزند?مي غربي لشکریان سمت به نيروهایش مانده?باقي شکست، از پس و شود?مي

 سياسي نقش که آید?برمي چنين روایات از و است یارانش و سفياني صفات بارزترین از توزي?کينه

 سنت اهل یاري شعار تحت شيعيان، عليه تسنن تحریک و مسلمانان ميان در مذهبي فتنه ایجاد او

 سفياني. است یهود و غرب زمامداران مزدور و هوادار پرده پشت در که است حالي در این و. است

 :فرمود که است شده نقل( ع)باقر امام از. شود?مي عراق وارد شيعيان کشتار هدف با



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 بانگ منادیش و افکنده اقامت رحل کوفه در هایتان?کوچه در که هستم او رفيق یا سفياني با گوئيا

 اش?همسایه به همسایه. گيرد?مي( جایزه) درهم هزار بياورد را علي شيعه سر که هر که زند?مي

. گيرد?مي درهم هزار و زند?مي را گردنش و آنهاست از هم این گوید?مي و برد?مي هجوم

( چفيه) روبند صاحب به که گویا. است زنازادگان آن از تنها زمان آن در شما بر فرمانروایي

 مردان یک به یک شناسيد?نمي را او شما و شناسد?مي را اشم و آید?مي شما سوي به که نگرم?مي

 9.نيست بيش اي?زنازاده او که چرا کند؛?مي بدنام را شما

 :فرمود که است شده روایت( ع)مؤمنان امير از

 آنچنان کشد،?مي را او که?آن مگر کند?نمي رها را کسي و شود?مي کوفه وارد سفياني ارتش

 آن به نماید برخورد عظيمي و گرانبها گوهر به آنان از ديمر وقتي که دارند کشي?آدم خوي

 .رساند?مي قتل به و کرده دستگير را او ببيند را خردسالي کودک اگر ولي. کند?نمي توجهي

 و غربي ضد شعارهاي بر تکيه و عربي کشورهاي در وسيع تبليغات با القاعده گروه حاضر حال در

 این طرفداران بر روز هر و کرده جلب خود سمت به را تسنن اهل از بسياري جماعت یهودي، ضد

 .شود?مي افزوده عربي کشورهاي ميان در گروه

 هجوم مورد سو هر از شيعيان جامعه که شرایطي در: که است باقي پرسش این جاي پایان، در

 تحقق در تسریع منظور به که) آمریکا، صهيونيست دولت و یهود چون سرسختي دشمنان

 منظور به و فرات تا نيل از اسرایيل، دولت ایجاد آرمان و عقيده با و خرالزمانآ پيشگویيهاي

 ما نظامي تهدید به آشکارا و شده خاورميانه منطقه وارد مسيح ظهور به بخشي سرعت

 اي?خورده قسم دشمنان توسط مذهبي جنگ بروز روزافزون خطر دیگر سوي از و(. پردازد?مي

 موظف که جهان، شيعي حکومت تنها عنوان به ایران، اسالمي هوريجم. دارد قرار القاعده، مانند

 دشمنان این با مبارزه براي و دهد?مي ارائه وقایع این از تحليلي چه است، شيعيان از حمایت به

 است؟ اندیشيده اقتصادي و فرهنگي نظامي، سياسي، استراتژي و برنامه چه آشکار
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 ! تخيل زایيده کيشي 1رایيليان:عنوان

  

 :اشاره

 طریق از( Raelian)« رایيليان» ساختگي، کيش پيروان عنوان تحت اي?عده که است سال چند

  وسيعي تبليغات به دست اینترنت جمله از گوناگون هاي?رسانه

 مسائل و تکنولوژي نيز و مردم فرهنگي - دیني باورهاي از استفاده با دارند سعي آنان. اند?زده

 .کنند القا را خود افکار سياسي، و علمي

 پدیده از او است،( ویریلون)« ویریلهون کلود» نام به فرانسوي نگاري?روزنامه اینان پيشواي

  اصطالح?به غربيان اکثر متأسفانه که - معاصر زدگي?علم و پرنده اشياي

 مکاتب و الهي مذاهب دیني ارزشهاي و باورها از حتي و - است رسانده پوچي نوعي به را متمدن

  گرفته بهره خود واهي ادعاهاي اثبات براي مختلف، فکري

 .است

 نام به موجوداتي سوي از پيامي حامل کند?مي ادعا نامد،?مي( Rael)« رایيل» را خود که وي

  آنان کيش، این یافته انتشار هاي?نوشته براساس. است« الوهيم»

 از« خدایاني» که چرا کند؛ فراهم زمين به را شان?بازگشت هاي?زمينه که اند?خواسته رایيل از

  انسانهاي از تکنولوژي و علم جهت از سال هزاران و بشرند جنس

 .هستند( کلونينگ) ژنتيک دهپيچي علم وسيله به موجودات خالق و جلوترند زميني
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 .شوید?مي آشنا خودساخته کيش این ویژگيهاي با مقاله این در

 

 هستند؟ چه« الوهيم»

 ما از سال هزاران علمي نظر از که است دیگر کرات انسانهاي نام الوهيم»: است مدعي رایيل

  با زمين کره در را انسانها و زنده موجودات تمام و جلوترند

 الوهيم رهبر نام است عالم و مدبر که« اهلل» گروه، این نزد در. «اند?کرده لقخ ژنتيک مهندسي

 .باشد?مي

 کرده دیدار آتشفشان کوه فراز بر مذکور فضایي انسانهاي با بار شش کنون تا کرده، ادعا« کلود»

  چهار»: است کرده توصيف گونه?این را آنها از یکي وي. است

 اي?سياره» در نيز را آنها زندگي محل زیتوني، پوست و يبادام چشمان مشکي، موهاي قد، فوت

 .داند?مي« شمسي منظومه از خارج اما زمين، به نزدیک

( است رایيل خاص توجه مورد که ژنتيک علم خصوص?به) تکنولوژي و علم در پيشرفته خدایان این

  در»: اند?داده توضيح گونه?این زمين در خود حضور علت درباره

 وارد ما ریخت، درهم را ژاپن هيروشيماي شهر اتمي بمب که هنگامي 1845 سال آگوست شش

  1873 سال تا سال آن از شدیم؛ آشکارسازي و پدیداري عرصه

 آنها براي و کند منتشر را پيامشان که خواستند رایيل از که بود آن از پس و نفرستادند، پيامي

  طور?به يزمين انسانهاي یعني آنها، مخلوقات تا بسازد سفارتي

 «.گویند آمد?خوش درآنجا را خود پيشرفته علمي خالقان ورود رسمي

 از خارج دیگري منظومه و« الوهيم» خالق اول،: کند?مي خطور ذهن به ساده پرسش چند اینجا در

  است؟ کسي چه کهکشانها کلي، طور?به و شمسي منظومه

 جنایت از قبل مگر سوم، بيایند؟ نزمي کره به پيشرفته انسانهاي این که دارد لزومي چه دوم،

  چهارم، بود؟ نداده رخ بشر دست به دیگري جنایت هيچ هيروشيما

 در سفارتخانه این دارند، اصرار چرا اینکه تر?جالب و باشند؟ سفارتخانه یک داراي باید آنها چرا

  در هم آن شود، ساخته( المقدس?بيت) فلسطين اشغالي سرزمين

 (.فرانسه) متشانحکو حيطه از خارج محلي
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 المقدس?بيت و رایيليان

: دارد آنان جانب از توجهي جالب توجيه المقدس?بيت در سفارت ساخت براي الوهيم اصرار

  است؛ عاطفي احساس دليل به فقط المقدس?بيت براي ما ترجيح»

 آمدگویي?خوش خواهان و گذارند?مي احترام ما به و دارند دوست را ما مردم آنجا در که چرا

 «.هستند شایسته احترامات ابراز و ما به

 این« الوهيم» حال عين در! نيست مشخص کرد، اثبات را مذکور ادعاهاي شود?مي چگونه حال

  را گذارند?مي احترام آنها به و دارند دوستشان که را مردمي

 به داریم لاسرایي مردم با ما که ارتباطي»: اند?کرده رفتن بين از و پراکندگي به تهدید گونه?این

  نزدیک خود پایان به جدید پيمان و عهد و شد خواهد قطع زودي

 صورت?این غير در کنند، درک را خود اشتباه تا است مانده اندکي زمان ایشان براي شود،?مي

 «.شد خواهند پراکنده

 

 دیني ادبيات از برداري?بهره

 بهره خود افکار نفع به نيز ینيد ادبيات از کند?مي تالش« رایيل» دهد،?مي نشان باال قول نقل

  المقدس?بيت یهودیان به خطاب که پيامي ادامه در که?چنان گيرد،

 کشور وقتي»: است نوشته فرستاده، سرزمين آن در سفارتخانه ساخت لزوم خصوص در( اسرایيل)

  اسرایيل به کند، تصویب را سفارت ساخت اجازه دیگري

 و داده دست از را ما حمایت داوود امت صورت?این غير در. شد خواهد داده آخري شانس

 «.شد خواهند پراکنده

 بوده هراس در سرزميني?بي و پراکندگي این از پيوسته یهود قوم دانيم?مي که است حالي در این

 .است کرده سرزنش را خود و

 ندمان کلماتي چند هر اندازد؛?مي مسيحي ادبيات و انجيل یاد به را ما نيز زیر جمالت خواندن

  دیده نيز دیگر ادیان ادبيات در... و ما عزیز پسر نور، عشق، پيامبر،

 هدایت را شما ما نور و ما عشق( ویریلون کلود) عزیزمان پيامبر دهان از حاضر حال در»: شود?مي

  بينيم،?مي را شما دائماً ما چه اگر که نکنيد فراموش و کرد خواهد

 با بيند?مي او که را آنچه زیرا کنيم؛?مي مشاهده را شما بيشتر ما نگرد?مي شما به او که بار هر



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

  او به بيشتر چند هر. شود?مي زیباتر دارد شما براي که عشقي

 ما به توانيد?نمي... زمين در است ما از جزیي او زیرا اید؛?ورزیده عشق ما به بيشتر بورزید، عشق

  پدر هب کس?هيچ که چرا کنيد؛ فراموش را او همزمان و بورزید عشق

« الوهيم» ما از دائماً  که است زیاد حدي به شما به او عشق... پسر طریق از مگر رسد?نمي

 . ببخشيم است، بخشش قابل غير ما نزد که را چيزهایي خواهد?مي

 آن در بخشایش و عشق دم هر که تان?سياره در و خالقانتان چشم در شماست حامي بهترین او

  روز هر ارزشها نبود دليل به که اي?جامعه در شود،?مي کمتر

 هدایت ما سوي به را شما او نور که باشد... شماست موهبت ترین?ارزش با او شود?مي تر?خشن

 «.کند

 الوهيم،»: گوید?مي او هستند، او کيش از اي?زیرمجموعه گذشته ادیان است مدعي رایيل

  بودا، چون مختلف مذاهب و مکاتب بنيانگذاران و گذشته پيامبران

 به را ما تا برگزید زمين در خود نمایندگي به بشریت هدایت براي را دیگران و بهاءاهلل رتشت،ز

 «.کنند راهنمایي پيشرفت و علم کنوني دوران

 سوره 91 آیه شده تحریف نقل از پس و کرده استناد قرآن آیات به خود ادعاهاي توجيه براي او

  و برادران»: گوید?مي آن ناقص و نادرست ترجمه و عمران آل

 آیه در که آوري?پيام) رایيل که برسانيم شما اطالع به دهيد اجازه! مسلمان عزیز خواهران

  راه کردن آماده مشغول و ماست ميان در امروز( آمده ظهورش قول مذکور

 در رایيل به بتوانيم اگر است افتخار نهایت. است زمين روي بر الشأن?عظيم پيامبران بازگشت براي

 ) محمد آفرین?جالل بازگشت و مقدس هدف این به يدنرس راه

 .«دهيم یاري دست بزرگوار( ص

 اهلل» گوید?مي و است خوانده« زمان امام» صریحاً  را خود و آمده جلوتر جسارت با اما رایيل

  یاري را( زمان امام) مصدق رسول تا بست پيامبران همه با را پيمان

 یاري راه این در را رایيل آورش، پيام و برخيزیم اهلل حکم سوي به که است متدینين ما بر کنند،

 .«کنيم

 آنها از رایيل که اي?پيشرفته اصطالح به انسانهاي براي« الوهيم» واژه جعل: است ذکر به الزم

  یهودي، ادبيات به توجه با او است نبوده دليل?بي گوید،?مي سخن
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 الوهيم مفرد اسم» است، برده بهره خود اعتقادات جهت در موردنظر واژه از اسالمي و مسيحي

  آسمان از که آنها» معناي به عربي زبان به که است الوها

 عبري زبان در است، شده استفاده مفرد غلط به و خداست معناي به هم انجيل در و است« اندآمده

 .است اهلل یا یهوه همان الوها، نيز

 صریحاً  زیرا ندارد؛ خوشي دل مذاهب دیني انرهبر از الوهيم، گویا تخيلي، کيش این ادبيات در

  ?مي رایيليان دشمن را پاپ شخص ویژه?به و واتيکان اسقفهاي

 آنان آورند فرود آنان بر را خود قدرت دست تا کنند?مي ناچار را الوهيم که دشمناني نامند،

  بر که دید خواهند را ما قدرت دست( رایيليان) شما دشمنان»: گویند?مي

 ما، اسم به که کساني تمامي و اسقفهایش و رم گر?سوءاستفاده خصوص به. آید?مي ودفر سرشان

 .«کنند?مي عمل ما فرمان بدون ولي

 انجيل و قرآن چون مقدسي کتب مهم مضامين از یکي که است مهم نکته، این به توجه اینجا در

  وظایف و معتقدات به که است اي?دیني علمان به حمله

 .کنند?مي تحریف را خود دین و ستندني متلزم شان?دیني

 

 مذهب جایگزین علم

 علم،» شعار تعيين با رایيل. باشد شده مطرح تازگي به که نيست اي?مسأله« خدا جاي به علم»

  مردم از گروهي دل در تا است کرده تالش« مذهب جایگزین

: است آورده ودخ اعالميه در وي. کند باز جا دهند،?مي نشان دلبستگي شعارهایي چنين به که

  زندگي کنوني شرایط با دیگر سنتي، مذاهب اصول و اخالقيات»

 کيش) این و است هستي از عرفاني و اساسي دید یک نيازمند همچنان انسان ولي ندارند، همگوني

  الوهيم درباره حقيقت کردن آشکار با که است رایيل( خيالي

 «.است برآورده جدید اندور در را نياز این زمين کره در زندگي علم خلق و

 اشاره سخنرانيهایش در و است گرفته قرار الوهيم توجه مورد بسيار بودا مذهب اساس براین

  و است موفق زمين در بيشتر و بيشتر بودایي مذهب»: کند?مي

 براي که روحانيت و علم بين تعادل به و حقيقت به که است مذهبي که چرا است؛ خوب این

  روست این از هم و« است ترین?نزدیک است، الزم نوین عصر انسانهاي
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 .داند?مي جدید کيش به پيوستن براي افراد مستعدترین را بودایيان کيش، این طلب?جاه رهبر که

 شده یاد او از ابراهيمي ادیان در که معنایي آن به خدا، به بودایيان که است الزم نکته این ذکر

  نظر به غيرمعقول ندانچ نگاهي چنين بنابراین ندارند؛ اعتقاد

 به فرهنگي و تاریخي پشتوانه آن با بودایيان که کند تضمين تواند?مي کسي چه اما رسد،?نمي

 بپيوندند؟ کيش این به و شده رایيل عبارات مفتون سادگي

 

 اقتصادي - سياسي ابعاد

 نقل با داریم قصد اینجا در. رسيد توجهي جالب نتایج به پراکنده خبرهاي ميان از توان?مي گاهي

  پدیده اقتصادي سياسي، ابعاد به را خواننده اخبار، گونه?این

 .دهيم توجه رایيليان

 است، وابسته تخيلي کيش همين به که« کلوناید» آمریکایي شرکت ،2112 دسامبر 26 تاریخ در

  و کرده خلق را شده سازي?شبيه انسان نخستين کرد، اعالم

 به فرانسه جمهور?رئيس شيراک، ژاک فوق خبر اعالم از پس. است نهاده( حوا) ایوا را او نام

 .شد 2«کلونينگ» عليه نهضتي تشکيل خواستار و برخاست مخالفت

 و است اخالقي مالحظات فاقد آزمایشهایي چنين اینکه بر مبني شد فرستاده پيامي نيز پاپ سوي از

 .دانست رحم?بي ذهنيت یک نتيجه را آن

 جنس?هم زن یک از شده سازي?شبيه انسان دومين تولد خبر« یدکلونا» شرکت سال همين در

  انسان اولين توليد از پس نيز رایيل. کرد اعالم را هلندي گراي

 ،2114 سال»: کرد اعالم 2113 سال پایان در وي. کرد قلمداد خود معجزات جزو را آن کلوني

 .«خداست وجود انکار سال

 دليل همين به و هستند یهود ضد نوعي رایيليان ضد»: کرد اعالم 2114 فوریه 24 در همچنين او

  علم از دفاع به سخنراني یک در وي. «جنگيد آنان با باید

 ادامه و برسد جاودان زندگي به دهد?مي اجازه بشریت به علم این»: گفت و پرداخت کلونينگ

  ساله هزار 25 تجربه با الوهيم که گونه همان بعدي، قدم دهد،?مي

 و رشد روند کردن دنبال به نياز بدون بالغ شخص یک مستقيم تکثير دهد،?مي انجام خویش علمي

  ما صورت این در. است شخص این به شخصيت و حافظه انتقال
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 خوب خواب یک از بعد که وقتي مثل دقيقاً نو، بدن یک در خيزیم،?برمي خواب از مرگ از بعد

 .«شویم?مي بيدار خواب از شبانه

 تولد خبر اعالم از پس تأمل، قابل اي?کنایه و طعن با رویتر گزارشگر که بود مسائل این از بعد

  و ورزشي نویسنده پيش دهه سه»: نوشت کلوني انسان اولين

 که کرد آغاز را دعوتي آتشفشان کوه یک فراز از« ویریلون کلود» نام به اي?حرفه اتومبيلران

 .«بود بشریت همه با متفاوت کودکي شدن زاده فرجامش

« ویریلون کلود» دیگر، عبارت به یا و است داده نيز را خود شکست احتمال الوهيم همه این با

 . نرسد نتيجه به هيچگاه تالشهایش شاید که است داده احتمال

 شما او نور که باشد»: است آورده شد نقل قبالً آن از بخشهایي که اي?اعالميه ادامه در رو این از

  هر در که زیرا نه؛ چه و بازگردیم ما چه کند، هدایت ما به را

 .«هستيم شما منتظر جاودانگاهمان بين در ما صورت

 .است تأمل قابل تخيلي کيش این اعتقادات جاي جاي در صهيونيزم پنهان و پيدا ردپاي: نکته

 .است« israel» اسرایيل نام شبيه بسيار گروه این نام ضمناً 

 .مرتبط وبالگهاي و سایتها و یاناد سایت رایيل، اختصاصي سایت: منابع

 

 

 

 :نوشتها?پي

.1.Raelian 

 زنده موجود اي،?زنده موجود هر بدن سلولهاي از استفاده با آن در که است فني کلونينگ.  2

  اصلي نمونه با ژنتيکي نظر از کامالً  که شود?مي خلق دیگري

 نام به گوسفندي آن، نمونه و شد گرفته کار به حيوانات مورد در این از پيش شيوه این است، یکسان

 .شد متولد گویند?مي اسکاتلند در که بود« دالي»

 

 .93/8/31 ،65 شماره حوزه، افق نامه?هفته: از نقل به

----------------------------------------------
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  است کرده کمونيسم جایگزین را اسالم غرب،:عنوان

  

 : اشاره

 دشمن یک آمریکایيها و غربيها سرد، جنگ دوران پایان و کمونيسم و شوروي فروپاشي از پس

 آنها هجوم مورد مسلمانان و اسالم گذشته دهه در ترتيب بدین و کردند معرفي خود براي فرضي

 به دیگري هواژ عراق و افغانستان به آمریکا حمله و سپتامبر 11 حمالت زمان از اما اند شده واقع

  وجود به اسالمي تروریسم نام

 کارشناس« ژانتيف دیميتري» با را اي مصاحبه خصوص این در مرزي برون روسي رادیو. آمد

 الملل بين مدیربخش و مسکو دولتي دانشگاه در آفریقایي و آسيایي کشورهاي تحقيقات مؤسسه

 :کنيم مي جلب آن به را شما نظر که داده انجام« دلتي یه روسکي» فدرال نامه هفته

 

 که است تروریسم با آن ارتباط و اسالم بحث واقع در جهاني، روز مسائل از یکي ژانتيف، آقاي

 اسالمي، غير کشورهاي در ویژه به و روسيه هاي رسانه غربي، گروهي هاي رسانه در امروزه

 صحبت خصوص این در لطفاً . است یافته گسترش و مطرح« اسالمي تروریسم» اصطالح متأسفانه

 رجال و علما از بسياري که چرا است؛ منطقي واقعاً تعبيري چنين کلي طور به بگویيد، و بفرمایيد

 دستورات و اسالمي تعليمات از که هستند افرادي تروریستها واقع در که دارند مي اعالم اسالمي

 چيست؟ خصوص این در شما نظر. اند کرده تمرد قرآن

 حل راه یک عنوان به که است اي کليشه اصطالح واقع در اسالمي ریسمترو اصطالح من، عقيده به

 و تاریخي علمي، لحاظ از و است شده رایج و شنيده بيستم قرن نود دهه در تنها و است شده مطرح

 باسک، تروریستهاي از صحبت که زماني. نيست درست وجه هيچ به اسالم، خود نظر نقطه از ویژه به

  آمریکاي یا ایرلندي

 ولي شود، نمي برده کار به« مسيحي تروریسم» مثل اصطالحاتي هرگز آید، مي ميان به التين

 در غربي هاي رسانه سوي از خصوص به و تيراژ پر هاي روزنامه در« اسالمي تروریسم» اصطالح

 .است شده تزریق مردم اذهان

 حتي که چرا است؛ فتهگر صورت شده تعيين ایدئولوژیکي محاسبه یک براساس کار این من، نظر به
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 و فلسطيني تروریستهاي مثل خاص، صورت به تنها و نبود، مطرح اصالً چيزي چنين هشتاد، دهه در

 .شد مي اشاره غيره

 قبيل این از و تروریستي اقدامات اسالم، خود که چرا ندارد؛ واقعيت مسئله این گفتم، که همانطور

 .کند مي محکوم را

 خودي به اصطالح این خود که چرا نمود؛ استفاده اصطالحي چنين از ایدنب که کنم مي فکر بنابراین

 به اسالمي تروریسم اصطالح بردن کار به و است جهاني ادیان به نسبت توهين نوعي واقع در خود،

 ضد بر که است متجاوزانه خصوصيات با و افراطگرا دیني اسالم که کند مي القا چنان عمومي افکار

 که حالي در. ندارد تحملي هيچ دهد، مي رخ اطرافش در آنچه به نسبت و رفتهگ جبهه ادیان سایر

 .است غلط اساساً فکر طرز این

 

 از اي هاله در خود آنها ماهيت که القاعده مثل تروریستي گروههاي که هستيم شاهد ما امروزه

 تروریستي تاقداما همواره است، آمریکا جاسوسي سازمان پرداخته و ساخته و دارد قرار ابهام

 و آن کنوني شکل در تروریسم ميان ارتباطي چه شما نظر به. دهند مي انجام اسالم نام با را خود

 دارد؟ وجود آمریکا متحده ایاالت

 ثمربخش مسئله این و باشد مي مرتبط« اسالمي تروریسم» با که است القاعده اقدامات حقيقت در

 از یکي را الدن بن شود، مي سعي که است غرب تبليغاتي تالشهاي نتيجه این و است بوده نيز

 .دهند جلوه اسالم جهان در معروف و مهم شخصيتهاي

 سياستمداران حتي و اسالمي شعراي یا و بزرگ دانشمندان و رهبران از صحبتي هرگز ميان این در

 ميان در اند، داده انجام خود کشورهاي در و جهاني سطح در زیادي خدمات و فعاليتها که اسالمي

 هاي رسانه و تلویزیوني هاي شبکه تمام در وي نام و شود مي صحبت الدن بن از جا همه ولي نيست،

 .شود  مي شنيده جهاني

 تعداد. نيست دست در چنداني اطالع هم القاعده سازمان اقدامات از که است حالي در مسئله این

 اسالمي وجهه پشت را خود و باشند مي تروریستي خصوصيات داراي که گرایيافراط سازمانهاي

 القاعده به چيز همه وجود این با ولي است، رسيده سازمان دهها به دیگر امروزه سازند مي مخفي

 دسترسي، قابل غير که است شده تبدیل سمبليک دشمن یک به سازمان این و شود  مي داده نسبت

 .باشد مي خطرناک بسيار حال عين در ولي
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 حادثه پشت در کسي چه واقع در که است نشده مشخص هنوز که است حالي در همه این

 است؟ داشته قرار سپتامبر یازدهم تروریستي،

 در الدن بن خود طرف از دقيقي اعتراف حتي یا واقعي متهم هيچ و کننده قانع دليل هيچ کنون تا

 .است داشته دست حادثه این در وي که نداشته وجود خصوص این

 .گيرد مي صورت آن درباره زیادي صحبتهاي ولي است اندک بسيار بطهرا این در حقایق واقع در

 شناخته حاضر حال در که جهاني تروریستي شبکه یک عنوان به القاعده که نيست شکي من نظر به

 و افغانستان در سيا سازمان ویژه به خارجي، جاسوسي سرویسهاي با ارتباط در واقع در است، شده

 .است بوده کشور این در شوروي جماهير داتحا حضور با مقابله براي

 مبارزان اقدامات از که کنند ایجاد المللي بين سازمان نوعي که کردند مي تالش آنها زمان آن در

 خارج کنترل از بعدها سازمان این که دارد وجود احتمال این. کنند مالي حمایت افغانستان، در

 حدودي تا هم هنوز سازمان، این که است آن ،دارد وجود رابطه این در که دیگري نظر. است شده

 استفاده مورد فرضي دشمن یک از کلي الگوي یک آوردن وجود به جهت در آمریکائيان سوي از

 جماهير اتحاد همان که داشت بزرگ دشمن یک غرب سرد، جنگ دوران در حقيقت، در.بگيرد قرار

 تالش و بود اي تازه دشمن به نياز وي،شور جماهير اتحاد فروپاشي از بعد. بود کمونيسم و شوروي

 در ميلوشوویچ مثالً تر، کوچک دشمن چند صورت به البته. آید وجود به دشمني چنين که شد

 .شمالي کره در ایل جونگ کيم و عراق در حسين صدام یوگسالوي،

 آن براي نامي چنين خود که« شده طرح کشورهاي» این جاي به کردند، دیگري فکر بعد ولي

 و ساخته المللي بين تروریسم یا نامرئي نيروي عنوان به را دیگري دشمن یک کردند، خابانت

 واقع در آن با مبارزه و پرداخت مبازره به آن با جهان، کجاي هر در شد مي که کردند پرداخته

 موشکي ضد دفاع سيستم و توليد جدید سالحهاي شد مي بهانه این با بود، اقدامي هر کننده توجيه

 با مبارزه با ارتباطي هم مستقيم صورت به شاید که داد انجام دیگر اقدامات بسياري و کرد تکميل را

 .باشند نداشته تروریسم

 نظر. شد مي محسوب آمریکا متحده ایاالت براي مناسبي بسيار آویز دست القاعده راستا، این در

 تمام و مبهم القاعده با یکاوآمر غرب مبارزه که است این بر دیگر کارشناسان از بسياري و من

 .است نشدني

 به جاسوسي ضد و جاسوسي سرویسهاي قدرتمندترین شد، صرف دالر ميليون صدها سو، یک از
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 بتوانند تا دادند هم دست به دست کشورها سایر و پاکستان انگليس، آمریکا، در و افتادند تکاپو

 این و نتوانستند اما سازند، آشکار را تروریستي شبکه این اصلي ماهيت و کنند پيدا را الدن بن

 دهند مي نشان فقط بلکه کند، نمي مبارزه الدن بن با کس هيچ حقيقت در که دهد مي نشان مسئله

 .باشد داشته ادامه سال سالهاي است ممکن مسئله این و هستند وي با جنگ حال در که

 کشور این جدید نظامي دکترین و آمریکا متحده ایاالت یکجانبه اقدامات براي توجيهي مسئله این

 .باشد مي ضروري بسيار آمریکا براي که بود خواهد

 

 غرب ایدئولوژیکي برنامه از بخشي را اسالم عليه اقدام این توان مي کلي طور به آیا ژانتيف آقاي

 در اسالم اینکه بر مبني دارد وجود زیادي اخبار که هستيم شاهد امروزه ما که چرا دانست؟

 اسالم به اروپا در که افرادي تعداد و است گسترش حال در اروپایي کشورهاي از بسياري

  شاید. باشد مي افزایش به رو اند، گرویده

 از ناشي را مسئله این توان مي آیا بنابراین باشد، مي مسئله این نگران نوعي به غرب گفت بتوان

 ست؟دان اسالم گسترش با مقابله براي غرب ایدئولوژیکي استراتژي

 خود که اینجاست موضوع. بگيرد قرار توجه مورد آن دليل باید البته و است طور همين من نظر به

 مطرح را مسئله این علناً کشور، این پيشين جمهور رئيس کلينتون، بيل جمله از آمریکایي، مقامات

 يبرا جایگزیني که - کمونيستي ایدئولوژي جهاني، کمونيسم نابودي از پس که کردند مي

 به و غرب ایدئولوژي جایگزین که است اسالم این اکنون - رفت مي شمار به غرب ایدئولوژي

 .است شده مطرح غرب و آمریکا ایدئولوژیک دشمن عنوان

 داشت، وجود شوروي جماهير اتحاد که زماني. است توضيح قابل بسياري هاي جنبه از مسئله این

 جایگزیني عنوان به سوسياليستي، جامعه به تماعياج گروههاي و جهان کشورهاي از بسياري اميد

 و شود مي آورده اسالم به رو دیگر موارد، از بسياري در کمونيسم، نابودي از پس بود؛ غرب براي

 واقع در آنها.باشد نمي شوند، مي شناخته مسلمان مرسوم طور به که مللي به مربوط تنها مسئله این

 جوامع در مطرح روزافزون هاي خواسته و شدن جهاني وندر براي جایگزیني عنوان به اسالم به

 نوعي به: گشاید مي بشریت روي به را دیگري واقعيتهاي واقع در اسالم ولي. نگرند مي غربي

 جهان با انسان توازن و هماهنگي تر، عالي ارزشهاي و اهداف بودن مطرح جدید، بيني جهان

 .باشد مي اسالمي دین ولاص جزو که خدا و انسان ميان آشتي و پيرامونش
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 و شدن جهاني راه سر بر ایدئولوژیک مانع نوعي اسالم هستند، متفاوت کامالً  راهي واقع به اینها

 ویژه به غرب قطعاً  دليل، همين به. است غربي استانداردهاي اساس بر اجتماعي، نيازهاي افزایش

 راههاي از هم آن با مبارزه رايب و بردارد خویش راه سر از را مانع این تا دارند سعي آمریکا

 .شود مي عمل وارد ایدئولوژیکي طریق از هم و مستقيم سياسي

 صورت این در که چرا کنند؛ مي استفاده اي رسانه و اطالعاتي جنگ نوعي از امر این در واقع در

 طرح نوعي دهنده نشان واقع در کنند،  مي معرفي را اسالم غربي گروهي هاي رسانه که طوري آن

 به گفت توان مي و گيرد مي صورت وسيع و گسترده سطحي در که است ایدئولوژیکي و تبليغاتي

 .است اسالم با حمله نوعي

 منظور این براي را مختلفي طرحهاي عمالً ولي. کنند مي تکذیب را اي مبارزه چنين وجود البته

 .کنند مي اجرا و ریزي طرح

 این و دهند مي نشان مردم به را خاص اسالم گروهي، هاي رسانه توانایي کمک با آنها واقع در

 دیده نود دهه طي که است چيزي این و است ميان در اي برنامه و طرح که است آن گویاي مسئله

 .است شده

 رو پيش در را دیگري ایدئولوژیک دشمن واقع در غرب و نبود مطرح چيزي چنين آن، از پيش

 .کند مي ایفا اسالم را نقش این اکنون و بود کمونيست قبالً داشت،

 

 و غرب مردم دید در تنها نه صددند در مایلند خود که اي گونه به اسالم، دادن نشان با حقيقت در

 راه این از را امتيازاتي و سازند دار خدشه جهاني عرصه در را اسالم اعتبار بلکه مسلمان غير جوامع

. ببرند بهره شود، مي تأکيد آن بر اکنون که غربي ایدئولوژي گسترش براي آن از و آورند دست به

 .کنيد ذکر تروریزم و اسالم کردن متمایز براي را مواردي نوعي به توضيحاتي با شما لطفاً حال

 با که کساني تمام باشد، مذهبي و ملي تعلقات و گرایشات داراي هم نباید و تواند نمي تروریسم

 از چه و مسلمانان خود چه دارند، آشنایي دین نای رسوم و آداب و اصول اسالم، تعاليم ماهيت

 مذاهب سایر مقابل در زیاد تحمل و درک با دیني اسالم، که کنند تأیيد توانند مي دیگر، ادیان

 با مخالف و مالیم است دیني اسالم داند، مي جنگ از بهتر هم را ناپایدار صلح که است دیني. است

  و رویارویي با مخالف و کند مي تالش جامعه در توازن و امنيت صلح، برقراري جهت در که خشونت

 .است آن نابودي براي گشتن دشمن دنبال به حتي
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 و مشترک وجهه هيچ تواند نمي خود، خاص ویژگيهاي و ماهيت براساس تروریسم، دليل همين به

 .باشد داشته اسالمي روحيات با تشابهي

 را تروریسم و اسالم توان نمي وجه هيچ به که شود درک درستي به مسئله این که است مهم بسيار

 .گرفت درنظر یکدیگر به نزدیک حتي و یکسان

 .نمود تشریح ملل سایر و مسلمانان خود براي را اسالم اصلي ماهيت باید واقع در

 

 

 ،265 شماره اسالمي، جمهوري سيماي و صدا مرزي برون معاونت خبري بولتن از برگرفته× 

 .1393 دي،15

----------------------------------------------

 ---------------------------------------
  

 

تخریببرايچينيتوطئه در ،یهوديهايفرقه ومسيحيبنيادگرایاننظامي اتحاد:عنوان

 مسجداالقصي

  

 

 

 

  

 

 

که داردبرعهده راازمانيسمدیریتکه جو،ستيزهاسرایيلي ، 1« سلومونگرشون» اخير،دههسهطي

افراطيون متعددمسلحانهیورشهاي ،شدهدادهاختصاصمسلمانانزیارتگاهترینمقدسنابوديبه

 .استکردههدایت راالصخرهقبّة ومسجداالقصيشریفحرماسالميمناطقبهصهيونيست

مسلمان ميلياردیکبرايکهيمسجدبهشدهانجامتجاوزهايعليه ،اسرایيليسياسيمقامهيچکنون تا
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ایناسرایيليخاخامهاي ازهيچيکاین برعالوه. استنکردهاعتراضي ،استمقدسجهان سراسر

هدایت با ،1867سال درشانشروعزمان از یورشها، ازبسياريواقع در. اندنکردهمحکوم را عملياتها

 .گيرندميصورتیهوديخاخامهاي

براياسرایيليطلباننزاع نيت ازکردممسافرتاورشليمبه ،1878سال درکهزماني باراولينمن

اسرایيلبهکه ،بروکليناهلسومنسلآمریکایي ،2« براون بابي» با ساعتها. شدمآگاه مسجدنابودي

قانوني غيرمناطق تا کردغصب رافلسطينيانزمينهاي و گردید کشورآنتبعة وفوراً کردمسافرت

 درننگيلکهمحلاین شود، نابود باید مسجد»: گفتمنبه او. کردمصحبت کند برپا رانشينیهودي

 «.ماستسرزمين

 ازیک هر حضور ازعاري ،خالصاورشليمي خواستار ،سلومون وبراون مانند ،طلبجنگیهودیان

مسيحي ميليونهاکهینجاستاشگفتيجاي. هستند آنهازیارتگاههاي یاالهيادیان دیگرپيروان

 .کنندميحمایتآن ازمالي نظر از و موافقندیهودينقشهاین با آمریکا، درپروتستان

بلندمدتهايبرنامه اما متحدند یکدیگر باهدف درگرچه ،هواخواهمسيحيان وطلبنزاعاسرایيليان

 .دارندآنبهرسيدنبرايمتفاوتي

کينگ»هتل 1846سال انفجار درفعالعوامل ازیکي ، 3« گلدفوتتنلياس»چونگرایيماديیهودیان

دالیلبه ـ گردیدنظامي غيریهودي ومسلمان ،مسيحي یکصد حدودشدنکشتهبه منجرکه ـ« دیوید

اماکنخاکروي بر معبدساختکه معتقدندیهودیان دیگر. باشندمي مسجدتخریب خواستارسياسي

 .است موعودمسيح هورظطليعه ،اسالمي

 مرکز درتاریخطولتمام در اسرایيل»: که اندپذیرفته را تفکراینمسيحيان ازگسترشيبه رو شمار

تجمعجمله از. استکرده تدبير رامتعدديزمانيمراحل خداوند گویندمي آنها. «دارد قرارصحنه

 ،است« مقدّرات»آن ازیکيمشمولکنونيزمانآنانگفتةبه. کنعانباستانيسرزمين دریهودیان

اینبهعمل آنها. گيرند سر از راقربانيآیين وساخته بنا رایهودي معبد بایدیهودیانکهزماني

 در تقدیرگرامسيحيان ،کهاینجاستجالب. دانندميضروریات ازمسيحبازگشتبراي را« مقدرات»

نسبتچونحتي وگزاردهاحترامیهودیانبه شناسند،مي دنيامتماقومترینمهم رااسرایيلکهحالي

محلي» در تواندمي تنهامسيح معتقدندچونحالعين در. دارندميدوست را آنها یهود و یهودميان

 وکاملحمایتبنابراین. اندآورده وجودبه راسرزمينفرقه بياید، فروداورشليمنزدیک« امن

 .دارندميارزانياسرایيلبه راتردیدناپذیري
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کهمحلي. هستندسلومون وگلدفوتچونافراديپذیرايگرميبه آمریکا درشماريبيتریبونهاي

تأمينبراي را خودجواهرات وازدواجهايحلقه ،ماليهدایايانبوهسخاوتمندانهصهيونيستمسيحيان

 درنظر را مسجدتخریب ازناشيحتمالياپيامدهاي آنها. بخشندمي مسجد،نابودسازيماليمنابع

آنميلکمال با باز اما. شودختم« آرماگدون»به شایدکه متعددجنگهايچونپيامدهایي گيرند؛مي

مسيحيان)« شده متولد نو ازمسيحيان». ندارندايواهمهآرماگدون از آنها. خواستارند را

بهزمانيبرهةآن درچون. بود خواهندامان دريسخت ورنج هر اززمانآن در معتقدند( صهيونيست

 ،«فالولجري». نشست خواهندزمينفجيعکشتارهاينظارهبه باال از و کرد خواهند صعودآسمان

نخواهم اینجاچون چرا؟ دانيدمي. نيستمنگرانمن»: کشدمي فریادتلویزیونيهايموعظهگردانندة

 .«!بود

بزرگمجامعبه ـ گذردميآن عمر ازسالدویست از کمترکه ـ« انهتقدیرگرای» تفکر طرزاین

انجيلي شماربيکليساهاي وتعميدشدگانمجمع عضوميليون 16همچنين ومهمکليساهاي ومذهبي

 .استجنبشاین هوادار نفریکحداقلآمریکایيده هر ازکه شودميزده تخمين. استکردهرسوخ

 درخاموشيتوطئه ،گرفته قرارطلبانجنگ وجویاننزاعمحاصره درجداالقصيمسکهحالي در اما

 یامتحدهایاالت در ـمذهبي یا ـسياسيمقامهيچکنون تا. داردحکومتاسرایيل ومتحدهایاالت

این سر بر خود اگرکمدست یهود،خاخامهاي. استنياوردهميانبهسخنيموضوعایندربارهاسرایيل

رهبران. اندکرده اختيارسکوت باشند،نداشتهبرعهده راحمالتریزيبرنامه و نکنندمساعدتوعموض

 اگر ـ رسندميگوشبهمقدسسرزمين سرتاسر درکهنواهایي ـمتحدهایاالتبزرگکليساهايتمامي

خاموشيهتوطئاین باارتباط در اما نکنند،آوريجمعپول مسجدنابوديبراي خوداستممکنچه

 .اندگزیده

روياتفاقيچنين اگر اما ـ مسجدتخریب ـندارمموضوعاینبهايعالقهمن»: گفتمنبهمسيحيیک

 .«کنمنميحمایتآن ازکهنيستمعنياینبه دهد،

 

  

 

 مسجدبهحمالت

مؤمنانگرایانهستيزه اتحاد: دارنداختصاصمسلمانانزیارتگاهترینمقدستخریببهگروه دو منحصراً
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مذهبيمؤسسه و شود؛ميهدایت« لوینگرموشه»چونخاخامهایيتوسطکه 4« اميونيمگاش»گروه یا

 .آنهاخاخامهاي ویهوديطلبجنگشاگردان ازترکيبي با 5« آترت»

 وداینبه خواهانند نيز را مسجدنابوديکه آمریکا ثروتمندیهودیان و بنيادگراطلبجنگمسيحيان

 .سازندمي مندبهره خودحمایت از را آنها و کنندميماليکمکاسرایيليسازمان

تروریستیهودیان ربودند،اعراب از رااورشليمشرقاسرایيلينظاميانکهزماني ،1867سال آغاز از

ینا ازتعدادي اینجا در. اندکردهحملهمسلمين مسجد به ،تهاجماتيموقعيت صد ازبيشقالب در

 :برممينام را یورشها

 شداسرایيلاصليخاخام بعدهاکه ـ 6« اشلوموگورن» ،مسلحنيروهاياصليروحاني: 1867آگوست

به ورودحين درگورن. گيردميعهدهبهشریفحرمبهحمله در رامسلحافراطيپنجاهفرماندهي ـ

رونلاتي« ».استمقدسحملهفرماناین»: گفت نامندمي« معبدکوه» راآنیهودیانکهمسلمينخاک

اصليخاخامهايمجمعاعضايعالوهبه خاخامها ازبسياري»: دهدميگزارشاسرایيلياينشریه در« 

 .«کنندميپشتيباني مسجد بر یهودسلطةحق ازیهودي

 سياربمنبرينابوديباعثکهیهوديافراطيانتوسطمسجداالقصيسوزيآتش: 1868آگوست 21

این. گردید ـ بودفرستاده راآن آلپو ازمسلمانفرماندهالدینصالحکه ـعاج وچوب از ارزشمند

 ازجلوگيري در رااسرایيلشکست تاواداشتفعاليتبه رامللسازمانامنيتشوراي ،عمديحریق

جنگ ازگروهي( 1868 دسامبر 18) بعدچهارماه. کندمحکوممسلمانانزیارتگاهبهتروریستيحمالت

 .برندميیورششریفحرماینبه معبدبازسازيدرباره خوددعاهايسازيعمليادعاي بایهوديطلبان

 از بعد آنها. گيردميدستبه را« معبدایمان باپيروان»گروههدایتسلومونگرشون: 1871مارس 3

دوبارهسلومون( 1874مارسسوم) بعدلساسه. شوندميراندهبيرونفلسطينيپاسداران بادرگيري

ميدستبه راطلبجنگیهودیانرهبري 1879جوالي 14 در دیگر بار او. شودمي ورحمله مسجدبه

سرکوبيبه آوراشک گازپرتاب بااسرایيليسربازان و کنندمياعتراضفلسطينيانمرحلهاین در. گيرد

 .پردازندميآشوب

غلبهفلسطينپليس برسنگينسالحهاي با« امونيمگاش» پيرویهوديتعصبم سيصد: 1891آگوست 11

این( 1891 سپتامبر 15) بعدماهیک. گردندميمتفرق بعد اما. برندميیورشمنطقهبه و کنندمي

 از بعد و شوندمي مسجدمناطق وارددوباره معبدمؤمنانگروه وگلدفوتاستنليهمدستي باگروه

 .گردندميراندهبيرونپليس باشکشمک ونزاع
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به 16.امتفنگ با ،آمریکایيپاسپورت بااسرایيليتبعه ،«گودمنآلن»: 1892آوریل 11

 رادیگران وکشته رافلسطيني دو و دهدمي قرارهدف رانمازگزاران و کندميحملهمسجداالقصي

هيچگونهبدون نيزگودمن. ساخت آزاد راگودمناسرایيلدولت ،1887 نوامبر در. گرداندميزخمي

 :کرداعالمتأسفي اظهار

 «.دادمانجام رامأموریتممن»

بهالصخرهقبةتخریب وافروزيآتشهدف با 9« کچ»جنبش عضو ، 7« لرنریوئل»: 1892جوالي 25

 .کردحملهمنطقهاین

 از مسجدامنيتينگهبانان برغلبهبرايتالش در« اموینمگاش»مسلحافراطيان: 1893مارس 11

 تيرهفت ومسلسل ،منفجره موادزیادي مقادیر آنها. کنندميتصرف را مسجد ورفته باالآندیوارهاي

 .پذیرفتند راعملياتاینمسؤوليت نفرنه وبيست. داشتند اختيار در

 بودندکردهحمله مسجدبهقبلماهششکه ـ راتروریستیهودي 28اسرایيلدادگاه: 1893 سپتامبر 21

 .کردتبرئه ـ

 مسجد،نابودي وسوزيآتشبرايگرفتهصورتهايتوطئهترینبزرگ ازیکي در: 1894ژانویه 27

 12 ودیناميتجعبه ،نارنجکچندینشاملمنفجره موادکيلوگرم 114به مجهز ،یهوديتروریستهاي

موشه»خاخامرهبريتحت آنها. سازند نابود و بکشندآتشبه را مسجد تا کنندميتالشخمپاره

 .بودندرادیکالیهودیان از ،«لوینگر

مؤسسه درمقامباالتریندارايکه ـ رااسرایيلمجلسنماینده ،«دیویدسون» ،اسرایيلدولت: 1884

 مرااین. کندميانتخابفلسطينياناموالزمينة درشهرداري مشاورعنوانبه ـ باشدميآترتمذهبي

 .باشدمي مسجدنابوديآناصليهدفاستسازماني بااسرایيلدولتتنگاتنگرابطةدهندهنشان

 ،ميامياهل ميليونر مانند آمریکا، ثروتمندیهودیاندالرهايطریق از ،آترتمؤسسه: 1886 سپتامبر

مجموعهکل وشدهاحداثمخفي طوربهشبانهعملياتهايطي درکه راتونلي« موسکوتيزایروینگ»

به منجرکهبرافروخت راسختي نبردشعله برانگيز،جدالتونلاین. گشود گيردمي دربر رااالقصي

رهبران و نتانياهوبنيامين ،اسرایيلوقت وزیرنخست. گردیداسرایيلي سرباز 15 وفلسطيني 61مرگ

 .کردند بازدیدتونلاین ازمفتخرانه بنيادگرا،مسيحيان

 در و دهندميتکان رااسرایيلپرچمهايکهحالي درهمراهانش باسلومونگرشون: 1889 اکتبر 19

رسيده فرا یهود معبدبازسازيزمان»: گفتسلومون. رودمي مسجدنواحيمناطقبه دمندمي شيپور
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پارک جدید معبدساختبراي را مرمرسنگتن 4حاملکاميونيگفتهاین بر تأکيدبرايوي. «است

 .بودکرده

 

 

 

 

 

 :نوشتهاپي

1 .Gershol Solomon. 

2  .Bobby Brown. 

3  .Stanley Goldfoot. 

4 :.Gush Emunim استسامریه ویهودیه دریهودیاناسکانحاميکهیهوديجنبشي. 

5 .Ateret Cohanim. 

6  .Shlomo Goren. 

7  .Yoel Lemer. 

9 .Kach Movement ، به و شدریزيپي« مایرکهين»خاخامتوسطهکراستجناحافراطيجنبش

افراطيسياستهاياجرايبه وگرفت قرارحمایت مورداسرایيلپارلمانسوي ازقانوني غيرصورت

 .پرداختگرایانه

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 وعاتمطب اتاق:مربوطه قسمت نام 

 موعود ماهنامه:اصلي شاخه موضوع

  غرب درغربت:عنوان

  

 بونویحيي دکتر با وگوگفت
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 :اشاره

 خودمجذوبعالمنقاطاقصي از رابصيرتصاحبان ازبسياري ،اسالميتمدن وفرهنگ واسالمحقيقت

 وآمدهایرانبهپيشسالسيزده ازکهاستاالصلفرانسويمسلمانیک نيز بونویحيي پروفسور ،نموده

کرده خودآن از راقرآنخادمانویژهجایزةقرآنترجمه باوي. استگزیدهاقامتمقدس مشهد در

 رانظراتشان« دینياندیشهاحياي وغربتمدن»دربارةایشان باوگویيگفتضمندیدیمآن بهتر. است

 .شویم جویاخصوصاین در

 

 

 .بگویيد مابرايخودتان از ،بشناسيم بيشتر را شماخواهيممي ابتدا در

بهکهاستسالسيزدهن´اال وشدمشيعه ومسلمانسالگي دو وبيست حدود در. دارمسنسال 46بنده

الدینجالل سيدآقاي محضر از آنجا در. کنمميزندگي( ع)رضاحضرت جوار در وامآمدهایران

خمينيامامعرفاني وفلسفي آثاردربارةکه راالهياتمدکترايمهناپایان. امکردهفيضکسبآشتياني

تحقيق و تفسيرهمراهبهقرآنترجمةمشغولهم حاضرحال در. کردمدفاعفرانسهسوربن در بود،( ره)

خادمانویژهجایزةآن خاطربه و شدچاپپيشسال دومجموعهایناول جلدکههستمآیاتدربارة

کهدادیمميانجامهمکمک باحدیدي جوادآقاي ومن را کاراینالبته. کردمریافتدهم راقرآن

سال دو هرکنمميسعي ودهمميادامه را کاراینخودم شاءاهللانولي شدندمرحومایشانمتأسفانه

 .کنم منتشر رامجموعهاین از جلدیک

 غيربه وکنمميهمگویندگي ونویسندگيفرانسهیونتلویز و رادیومذهبيهايبرنامهبراياین برعالوه

 وبهترینکهایمکردهتأسيسشيعيسایتیک آیدميپيشگاهي چند از هرکهايپراکندههايترجمه از

 .آیدمي شماربهفرانسويزبانبهشيعيانپایگاهمعتبرترین

 

 

اسالميسرزمينهايميان درفلسفيباحثمجديپيگيري شمااهتمام ومطالعات بيشتراینکهبهتوجه با

 واستکردهدفاعاشرساله ازفرانسهسوربندانشگاه در وزندگيغرب درکهکسيعنوانبه واستبوده
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موضوع کنيدمي فکر ،استبودهغرب معاصرتحوالت ازبسياري مبدأهمفرانسه کشورکهاینبه نظر با

 ؟چيست کندميمنفکزمينمشرق از راآنهکغربيتمدن وفرهنگاساسي ومحوري

انسانکلي طوربهولياستشدهخالصه« محوريانسان» ازبيش« محوري فرد» درمدرنتمدن

آن درکهمحوري خدابينيجهانیک از آنهاواقع در ؛استاصل آنجا در دو هرمحوري فرد ومحوري

هدف و معيارانسان خودآن درکه اندرسيدهوريمحانسانجامعهبهبودههدف واساس واصل خدا

 وغربيتمدن شاهدکهاستمبنایيچنينبه اتکا با. اندرسيدهمحوري فردبهتحول چند از گذر با وشده

 مرزهاتمامن´االليکن شدشروعغرب از چند هرتمدناینکه چرا ؛هستيممدرنتمدن بهترعبارتبه یا

 .شودميدیده جاههم در ودرنوردیده را

 

 آنهاهمهمقابل در قواتمام باولي رودمي شماربه تمدنهاتماميميان در استثنایک چند هرمدرنتمدن

 هستند چيزهمهارزشبودننسبي ونسبيتبهقائلغربيان چند هرکهبدانيماستجالب واستایستاده

حساببه رامختلفيتمدنهايکهنيست تکثّر ازصحبت و دارندقبول راتمدنیک تنها اینجا دروليکن

 حجر، عصر در آفریقا دراقوامبعضي مثالً کنندمي تعبيرچنينهمغيربشريتمدنهايبراي. بياورند

ایمرسيدهبيستمقرنبهکههستيم غربيها ما تنهااین ووسطيقرون در ،مسلمانانمثل بعضيها و اندمانده

بيستمقرنبهقدم وآمدهبيرون دارند قرارآن درکهفضایيآن از تاکنيمکمکدیگرانبه باید و

احترامآنبرايکه ندارندقبولمختلفتمدنهايبراي راواحديجان وروحیک اینها اصالً. بگذارند

 .کنندفراهم را آنهاميان وگوگفتهايزمينه و باشندقایل

 

 

این درگویي وگفت اند،داشتهشناسيغربمطالعات درسعينایرا در اخيرسالهايطيکهکسانيميان

آنچه هرکهاین یابریزیمبخواهيمچه هرآن درتوانيممي واستظرفیک صرفاًتمدن آیاکهبودهباره

 ازمنفکصورتاینوجههيچبه واستاشاوليهماده وباطن ازگرفتهنشأت شودميمتجليآنصورت در

 و فکرآن با دهدميسامان رامردممناسبات واستماديصورتکهتمدنميان آیا دیگربيانبهنيستآن

 خير؟ یا دارد وجودنسبتي ،گرفتهشکل جدیددورهابتداي درکهاعتقادي

یکروح واصلبهکهنيستچيزيتکنولوژیکي ومادي ظواهریعني. دارد وجودنسبتي حتماً ! بله

 .باشدهنداشتارتباطفرهنگ
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نيفتاده بخارماشينساختن فکربهکسهيچولي جوشدميدیگ درآبکه دیدندميمردمسالهزاران

آنغربيهاي. کندميماشينساختنبهشروعانسانکه شودميشروعزماني ازتکنولوژیکيانقالب. بود

 و خداتجليعنوانبه گزهر خوداطرافدنياي وطبيعتمحيطبه بخارماشينمخترعجمله از وزمان

 وطبيعتکه بوداین ازسخنبلکه کردندنمينگاهوحينوعيخالصه و اهللالي سير ومطالعهبرايکتابي

تصرف مقصدواقع در. شوند تسخير مادستبه بایدکهاستقدرتهایي و استعدادهامعدن ،خارجعالم

انرژيمختلفمعادنمجموعهبزرگترینطبيعتعلمياصطالحبه واستقدرتافزایش وکسب وطبيعت

 .کنيمبرداريبهرهخودماننفعبهتوانيممي واستممکنکه آنجا تاآن ازبایستميکهاست

 

مردم ،کهاینهمآن وداشتهاساسيتفاوتیکپيشينتمدنهاي درمردمروحيه بازمانآنمردمروحيه

ميکه اندنگریستهميخدایي وآسمانيکلمات وکتابیکتجسم و خداتجليعنوانبهطبيعتبه سابقاً

هايبهره وماديهاياستفادهبرايکهایننهجستبهرهبشریتتعالي وتکاملراستاي درآن ازبایست

 .کرد تسخير راآننفساني

 

 

 استکبار ویيجوتسلطعرصه دریکي: باشيم شاهدغرب درتوانيممي راابتذالنوع دو حاضرحال در

 وفرهنگآن فرزندتوانيممي رااین آیا. اخالقيانحطاط وابتذالدیگري وامپریاليسمهمان یا وورزي

 ؟بدانيمروحيه و فکر

تمدن وفرهنگیک تنهاکه تفکر طرزاین خصوصاً اند؛گرایي فردزادهطلبيسلطه وابتذالشکبدون

 آنهاوقتي. بدهيم آنها خوردبهشدهکههم زوربه راآن ،مردم خودرفاه خاطربه باید و دارد وجود

 آنهاطبيعيمنابعکهداریمحقپس ،داریم قرارجهانمردم دیگر از باالترپلة ومرتبهیک در ما معتقدند

آن بر رابيستمقرنبه صعودبرايکمکعنوان ،فریبيعوامبراي چند هرکنيماستفادهخودماننفعبه را

 درکهاستعماري یا وصليبيجنگهاي باحتيشبهيوجههيچمدرنامپریاليسم و استعمار لذا گذارند؛مي

توانميوجوهي در ظاهربه چند هر. ندارد ،داشتهجریانالتينآمریکاي دروسطيقرون

 .اندنداشتهنظريمبنايچنين مغولهاحتينظريبناي زیر درليکن دید،اشتراکهایي
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 ؛استمرتبطآنبينيجهان با صد در صدکه داردمدرنزیربنايیک طبيعتاًمدرنامپریاليسم و عماراست

باعثطبيعي طوربه وداشته تأثير امراین بر کليساگيریهايسخت نظير دیگر عناصربرخي چند هر

کهاستبراین بنابلکهبرسيمتعاليبهکهنيستاین بر جدیدمبنايحال هربهولي باشدشدهواکنشيچنين

 وممکنصورت هربه و بيشترچه هرمذلتکسب صرفاً هموادياینغایتکه شودمنتهيمادهبه چيزهمه

 از را محدودتعریفآن بایدباشيم معيار وميزان و حدبهقائلآنبراي اگرکه چرا ؛است تصور مورد

 .باشيمگرفتهجایي

 

کهاستطبيعي شدپذیرش مورد وشدهشناختهواقعيت تنهاهمماده وگرفت را خداجايانسانوقتي

 وجاذبه حداکثر باهمآن ،نزولیعنيمادهقانون. نباشدشخصقبولقابلمقياسي و معيارهيچ دیگر

نميماديقوانينزمرة در دیگرمطلباین دارد،حقوقي وحقهمضعيف ،بگویيبخواهي اگر. سرعت

که باشدالهي وحياني و مبدأیکبه معتقدکه براندزبان بر رامطالبيچنين تواندميکسي تنها و گنجد

چنينکهگراهایيمادي. رودمي شماربهمادي غيراخالقيارزشهاي مبدأ ،مبدأیيچنينواقع در

 جدیداصول ومباني با واال کنندمي تکرار راشانگذشته ازهایيماندهباقيواقع در زنندميحرفهایي

 .نيستقبولقابل حرفهااین اصالً که

 

اینبراي اگر و بچرخد باید اقتصادماشين کند، پيداغلبهضعيف بربایستميقوي گویدميمادهقانون

 زیادتر سرعتهاکهاستاینمهم. نيستمهم اصالً بشوند،قرباني نفر هزار هفتصدکه باشدالزمچرخيدن

. داشتگرایانهمادينظریات برمبتنياخالقيتواننميکهلذاست و شوند نابود هاضعيف و کوچکترها و

ندارمقبول را آنهامن بگوید جا هر ووقت هر تواندميکس هرکهتوافقي وقرارداديارزشهاي جزبه

 و نداردلهيامبنايکهاستاینهمآناصليعلت. کنم رفتار ترضعيف و ترقويقوانين بنابرخواهممي و

 .استقرارداديمبدأش

 

 

مسایلبهگرایش ودینيهاياندیشهاحياينوعي شاهدغربجهان در ماطرفاینبهقبلدهه دو از

 وغربفرهنگ وتمدن سرآمد راآنتوانميتعبيريبهکه آمریکا در خصوصاً هستيمدیني ومعنوي

 خودبهتريجديشکل روزبه روز رویکرداینکهاستجالب ودانست کشورها دیگرفرهنگيالگوي
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خویش هماورد رااسالم ،غرب امروزشوروي جماهير اتحادفروپاشي وشرقبلوکشکست با وگرفته

 ؟چيست جدید رویکرداینعلت شما نظربه. شمردمي

 

مطلباین ازمحکم وشدهتئوریزهتحليلیککهکسياولين ظاهراً. کردیداشارهمهمي بسيارمطلببه

تمسک باهم ومختلفادیانمطالب استنادبههمالبته ؛استبوده« گنونرنه» ،کردهبيانوقوعش ازپيش

 .عقلياستداللهايبه

 

 تواندنميمحدودیتاینکهنکنيمفراموشوليبست اورويبه راآسماندرهاي بشرگرایيمادي

درهاياصطالحبه و ننشيند بيکارشيطانبایستميآنردنک پيدا استمراربراي لذا و باشدهميشگي

 واستدین ضدکهاستگرایيماديهمان ،دجالمفهوم. کند باز راسفليملکوت یا ومعکوسادیان

همين از. کندميعملمعکوس پيامبریکعنوانبهعدالت وامام برابر در و داردهمراهبهمعکوسدین

کهگرایيماديبعديمرحله. دانست اوانحطاطمرحلهآخرینتواننمي را شربگرایيماديمرحله رو

 همانند. استبشري ترپایينچه هردرهايتمامانفتاح وگشایشمرحلهپرداختهآنبه مفصالًگنونرنه

 .کرد ایفاقبليمرحله درزدگيعلمکهنقشيهمان

 

هماناساس برالبته) شوندميعرصه واردمأجوج ویأجوجهمکهاست معتقدگنون ،انفتاحمرحله در

هيچ( New age)سومهزارة درن´اال. آیدمي وجودبهزیاديالتقاطيادیانهم و( توراتي تقریر

تمسکبدونکهآنیکي ندارند؛اشتراکي مطلقاًهم بانقطه دو جزبه همدیگر باالتقاطيادیان ازکدام

 .هستندتناسخبهقائل آنهاهمه تقریباًکهتناسخدوم ،کنيمجمع رامعل ومعنویتشرعيمسایلبه

 

 یا و( پاراسایکولوژي)روانشناسي فرابه هستند آمریکا وفرانسه در تعدادحيث ازکهادیاناینعمده

 درروزنامه ومجلهدویست حدود اینها. مشغولندآنامثال وبينيطالع وارواح احضاربه دیگرعبارتبه

 و کليسا ازخارج ودینيشبهحرکتهايدستاین ازکهپروتستانمحيطهاي در خصوصاً. دارند اختيار

ن´اال. باشندداشتههم جدید پيغمبرسي ،بيست اینها بساچه و شودميدیدهسابقرسميدینيتشکيالت

درهایي ازیکيهماینبتهالکه دارند؛پيامبريادعايکه هستندمسيحي نفرسي ،بيست آمریکا درفقط

 و یوگا اند،شده گراشرقاصطالحبهکههمگروهي. کندمي بازمردمکردنگمراهبرايشيطانکهاست
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اینعمدهاینکهخالصه. کنندميعرضه ومخلوط جدیددینیکعنوانبههم با راپوستيسرخهايآموزه

ميمحکوم را حرکتهاگونهاینسنتيکليساهايتيح و اندنشدهساختهآسمانيادیان در گرایيهادین

 .اسالمبه رسدچه کنند

 

دهندةنشانبلکهنيستخاصيمطلب نوید اصالًمن نظربهدینبهمردماقبال واستقبالنوعاینحال هربه

داده خبرآن ازعقلياستداللهاي ازاستفاده باپيشاپيشگنونرنهکهاستجدیديمرحلةهمانبهرسيدن

 .بود

 

 

 یا دانيدميغربگرایيمادي ازناشيابتذاالت واغتشاشاتهمانادامة در رادینبهگرایش شمایعني

 بينيد؟ميدینبهبشریتبرگشتنقطهیک راآنعکسبهکهاین

 

طهنقواقع در واستگرایيمادي وانحطاط از ترپایيناينقطهبلکهنيستبرگشت اصالًکهمن نظربه

خالصه. آیندمي شماربهابزاريعقلمرحلة ازپسکهاستچيزهایي درشدنذوب واضمحالل وتالش

 .نيستبالندگي و اعتالنشانة اصالً

 

 

 ؟چيست شمااستدالل

 وصحيحنيتطبق براعمالدادنانجام یا وتعقلبرايجایيهيچ و اندالتقاطيادیاناینهمةکه اوالً

 و هابرنامهاینرؤساي وپيامبرانهم و شودميتکيه افراداحساساتروي صرفاً و داردن وجودمشروع

به بخواهندکه رسدچه رسندنميتعقلمرتبهبه اصالً  و مانندميباقيحسمرحله درهمگيپيروانهم

 .کنند سير باالترمراتب

 

 

 دانيد؟نميغربتاریخپایانمعنيبه راجریاناتاین شما آیا

 چرا ؛نيستمعلوم باشد،ماندهباقيغرب عمر از چقدراینکه امااستکرده پيداسوقسمتاینبه قطعاً
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بزرگ پيامبر وپاپ و بشودهمشمولجهان اینهادروغين ومقلوب ومعکوسدینکه برسدروزي شایدکه

 اصالًمطلباینکه کند سخيرت را اینهاتمام بشودموفقدروغين ومعکوسجریاناتاین ازیکيبهمتعلق

 .نيست بعيد

 

 

 دانيد؟ميدجالنوعي ظهور وتجلي را جدیدگرایيدیننوعاین شماواقع درپس

 .کنندميچينيمقدمهبزرگدجال ظهوربرايکه هستندکوچکيدجالهاي اینهاهمهبله

 

 

 درکهفضایياین از و کنندنميسرخوردگياحساسگرایيماده ازغرب امروزمردم آیا شما نظربه

 اند؟نشدهخسته هستندآن

برايدامهمهاینکهاستجهتهمينبه و اندشدهخستگينوعي دچارغربمردمکهاستواضح کامالً

 و گذاشتند راآن از انتقادبنايکه بودندغربمردمبهترین هيپيها ،مثالعنوانبه. اندگسترانده آنها

 .کردند مخدر موادمبتالي و اسير را آنهامدتي ازپس

 

 

 ؟استشدهجديخلجان وبحرانیک دچار وگرفته قراربستبن درغرب معتقدیدپس

دروغينمعنویت هستند،معنویت نيازمندکهافراديبهکهاستاینمسئله منتها. نيستشکيکهاین در

 .دکننميعرضهنفس اند،روحطالبکه آنهابه و کنندميعرضه

 

 

 شود؟ميهدایتجایي ازمطلباین کنيدمي فکر آیا

 .بله مسلماً

 

 

 کجا؟ از
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 .هستندشمارشبيهايواسطههمانکه اوایادي وشيطان از

ماديدستهسهبهبلکه کنندتقسيممادي غير وماديبه را امورکهنبوده اینطورقدیميفرهنگهايتمام در

بودن منحصر ومشغولمدتي ازپس جدیددورة درآنکهحال دند؛کرميبنديدستهروحي ونفسي ،

« معنویت» راروحبهنامربوط ومربوطمادي غير چيز هر ورفتهبين ازروح ونفسبينتشخيصماده در

 .است« معنویت» آنهاتعریفطبقهمجادوگري نظيراموريحتي کنند؛ميگذارينام

 

 

 تااستشدهبابآنبرايسازيزمينه ومسيححضرتآمدنموضوعگيريفراشکلبه آمریکا در اخيراً

 در امروزهمين. کردمشاهدهتوانميهمحکومتيرفتارهاي و گزاریهاسياست در رانگاهاینکهجایي

. بوسدمي راندبه دیوار ورفتهالمقدسبيتبهنيویورک شهردارکه بودآمدهخبريسایتهاي ازیکي

 ؟چيست دهند،ميانجامآندنبالبهکهاقداماتي و جریانهاگونهاینبهعراج شما نظر

 .بقبوالنندمردمبهمسيحجايبه را اوکهدجالیکآمدنبراي کنندميسازيزمينه اینها

 

 .استاستکباريجنگ آميزشيطنتحرکتادامةواقع دراین و

این انفجار وبزرگتحولاصلوليداشتریشههمنآ ازقبلکه چند هر شد،شروعفرانسهانقالب باکه

 .استبودهزمانهمان درقضيه

 

حيث از دواینليکن آیدمي شماربهاولجریان فرزندنحويبهدومجریان چند هرکهاستبدیهيالبته

حيتمسيفرهنگ ،فرانسهجامعة برحاکمدینيفرهنگکه چرا متفاوتند کامالً همدیگر بادیني منشأ

 آمریکابه آنهاهجرتاشنتيجهکهداشت پروتستانها بامستقيمي و حاد و تند بسيار نبرد و بودکاتوليک

ایندینيهايانگيزهتواننميکهروستهمين از بود؛پروتستانتيزمبراساس آمریکادینيفرهنگبناي و

 دردینيتمدنگيريشکل اصالً. باشد آمریکادهندهخطفرانسه مثالًکهدانست همدیگرمکمل را دو

 ووسطایيقرونکليسايدیکتاتوريحکومت ودینيفرهنگبهکجيدهننوعيواقع در آمریکا

 مجدد ظهوربه آنهانگاهحتيکهاستجریان دوایندیني منشأ در تفاوتهاهمينجهتبه. استکاتوليک

ميان درکهخشني بسيار وگرایانهاطيافرهايجنبهیعني ؛استمتفاوتهم با( ع)مسيححضرت

ميان در هرگز دهدسوقجهانيجنگهايسمتبه قواتمام با را آنها تا شودميدیده پروتستانها
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 .نداردجایگاهي کاتوليکها

این ابعاد ازیکيپروتستانتيزم خود. بازگرددآنسنتينهادهاي و کليسابه عيبهاتمامکهنيست اینطور

استبودهپاپمرجعيتعليهقيامیکواقع درپروتستانتيزم بود،فردگرایيراستاي دررنمدتمدنتحول

 .باشدیکي بایدپاپ چراکه مشترکنداین در اینها باهم ارتدوکسهاالبتهکه

 وآلمان درداريسرمایهفرهنگ باتنگاتنگي ونزدیک بسيارارتباطپروتستانتيزم اندنوشتهکه همانطور

 .داردنانگلستا

 

 

هایيریشه و هارگهپروتستانمذهب وپروتستانتيزمادبيات در ما. کنيمملموس رابحثکمياست بهتر

 .کنيممشاهدهتوانيمميوضوحبه راقدیم عهدالهوت ویهودیاندیانت از

 .دارد کاتوليکهانسبتبهمهمتريجایگاه پروتستانها نزد درقدیم عهد! بله

 

 

 ؟چيستعلتش

 بناکهخصوصبه دارد وجودتوجهيقابل طوربهچيزيچنينکهدانممي قدرهمين. دانمنمي راعلتش

 .استیافته تشدیدمدرنتمدن بارویکرديچنينکهگفتتوانميقرایني و شواهد بر

شدنالهيمنتخب وبودن خدا نظر موردنشانةبودن ثروتمندسنتيادیان ازکدامهيچ درمثالعنوانبه

کهشدهاشارهروحيهاینبهطالوتجریانضمنقرآن در. دارنددیدگاهيچنينیهودیانولينيست

گفت آنهابهجواب درهم خدا و و باشد مافرمانروايپولبيطالوتاستممکن چطور گفتندیهودیان

ميان دربدانيمکهاستجالب. نيستبرتري معيارپول وبودهاحسنانتخاب وانتخابحسن بر بناکه

نشانه باشد پولدارکه هر واست خداوندمغضوباست فقيرکه هرکه دارد وجود نظراینهم پروتستانها

 .استالهيرحمت وعنایت موردکهاستاین

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 

  يسياقرق نبرد:عنوان
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 در وآخرالزمان درفراوان وگستردههايآشوب و هافتنه ها،جنگوقوع از خبراسالميهايروایت

 در رابسياريهايسرزمين و رسندميپي درپيکههایيفتنه دهند؛مي( ع)مهديامام ظهورآستانه

 .گيرندبرمي

 : کنندمي ادیچنين هاآشوب و هافتنهاین از( ص)اسالمگراميرسول 

فتنةذلک بعدیکون ثمّ... السيفذباب یتبعهاالسوطکثمرةاالخرةفياالولي: فتنة بعدهافتنةتکون 

 .بيتهفي قاعد هو واالرضأهل خيرالخالفةتأتي ثمّ. کلّهاالمحارم فيها تستحلّ

 هماننددومي بامقایسه درياولفتنه. خيزدبرمي دیگرايفتنهآندنبالبه و شودمي پابهايفتنه 

 درمحرماتهمهکه آیدمي پدیدايفتنهسپس! شمشير تيزلبهضربات بامقایسه دراستخوردنتازیانه

اشخانه در اوکهحالي در رسدميزمينرويمردمبهترینبهخالفتآنگاه! شودشمردهحالل آن

 . باشدنشسته

 :فرمایندمي ،کردهاشاره هافتنهاینتنوع وگستردگيبهدیگريروایت درحضرتآن 

الثالثة واالموال و الدماء فيهاتستحلالثانية و الدماء فيها تستحلّاالولي: فتنأربعبعديلتاتينّکم 

 الحتي البحر،فيالسفينة مور تمورمطبقة عمياء صماءالرابعة والفروج واالموال و الدماء فيها تستحلّ

 البالءاالنامیعرک رجلها، و یدهاالجزیرةتخبط والعراقتعشي وبالشام تطير ملجأ،لناسامن أحد یجد

ناحيةمنانفتقت إالّناحيةمن ترفعونها ال!!! مه ،مه: فيهایقولأن أحدیستطيع ال ،االدیمعرک فيها

 .أخري

 هاثروت و هاخوندومي در ود،شميمباح هاخوناولي درکه آید فرود شما برفتنه چهارمن از بعد 

 کر و کورآشوبيچهارمي در و شودميمباح هاناموس و هاثروت و هاخونسومي در گردد،ميمباح

 را شمافتنهاین کند،مضطرب را مجاورهايآب پيکرغولکشتيآنچنانکه سازدميمضطرب راجهان

آشوب فشار وحوادثتلخيمردم زند،مي پا ودستجزیره در و پوشاندمي راعراق و گيردمي پر زیر

یکقدرتکسي. کندميلمس راوارده فشارشدندباغيهنگامبهپوستآنچنانکه کنند،ميلمس را

 دیگراينقطه درآنکه ازپس جز یابدنميآراماينقطه درفتنهاین! داشت نخواهدگفتنسخنکلمه

 . کند بيداد

منطقه درکهاستنبردي ودرگيري ها،فتنهاینبزرگترین ازیکي آید،يبرمروایات ازکهآنچنان 

 خبرآنجزئيات از واشاره نبرداینبهسنتاهلمنابع درهم وشيعيمنابع درهم. دهدميرخ« قرقيسيا»
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ئهارا ،آمدهمنابعاین درآنچه ازاجماليگزارشيکهاستآنپي در تنها حاضرمقاله. استشدهداده

 .گيریمميپي دیگرفرصتي در را رویداداین ترجامعتحليلاهلل شاءان و. نماید

 نبردبزرگي وگستردگيبه آنها درکه راسنتاهل وشيعهروایات ازايپاره ابتدامقالهاین در 

زمينه والیلد ،منطقهاینجغرافيایيموقعيتبررسيبه نيزادامه در وکنيممينقلشدهاشاره«قرقيسيا»

 : پردازیمميآنوقوعزمان و نبردطرفين نبرد،این بروزهاي

     

 اسالميهايروایت در قرقيسيا نبرد. 1 

  

سخن رویداداینبودن نظيربي وبزرگي از وکردهاشاره قرقيسيا نبردبهسنتاهل وشيعههايروایت

به قرقيسيا تا اواقامتمحلفاصله ازپرسشضمن« رميسّ»بهخطابروایتي در( ع)باقرامام. اندگفته

 : فرمایندمي ،کردهاشاره داد خواهدرخمنطقهاین درکهنبرديبودنسابقهبي وبزرگي

سيکونأنّه أما: فقال. الفرات ءشاطيعليقریبهي: قلت ؟)  قرقيسيا(  قرقيسابين وبينککم! ميسرّ یا 

السماواتمادامت مثلهاوالیکون ،االرض والسماواتتعالي وتبارک اهللخلق منذ مثلهایکنلموقعة بها

 !  السماء طيور واالرضسباع منهاتشبع للطير،مأدبةواالرض

 در ،است هانزدیکيهمين: کردمعرض ؟استراه چقدر)  قرقيسيا(  قرقيسا تا اینجا از! ميسراي 

زماني ازآن مانندکه داد خواهدرخايواقعهناحيهاین در امّا: دفرمودنپس. دارد قرارفراتساحل

زمين و هاآسمانکههمزماني تا ونيفتادهاتفاقآفریده رازمين و هاآسمان ،تعالي وتبارک خداوندکه

 رسيآن ازآسمانپرندگان وزميندرندگانکه استايسفره. افتاد نخواهداتفاقآن مانند هستند برپا

 .شوندمي

 : کهاستشدهنقلایشان از نيز و 

یوحي و النصرعنهماللّهیرفع و الحرورالغالم فيهایشيب بقرقيسيالوقعةوالمروانيالعباس لولد إنّ 

 . السفيانيیخرجثم. الجبارینلحوممناشبعي ،االرضسباع و السماء طيرإلي

آن درنوجوان پسرکه داد خواهدروي قرقيسيا درنيمروا وعباسفرزندانبرايايواقعه همانا 

زميندرندگان وآسمانپرندگانبه و برگيردایشان از رایاريگونه هر خداوند و گردد پير پيشامد

 . کرد خواهدخروجسفيانيسپس. کنيد سير را خودستمگرانتنگوشت ازکه کندالهام

 :فرمایندمي ،کردهاشارهسفيانيخروج و قرقيسيا نبردارتباطبهدیگريروایت در( ع)باقرامام 
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 جيشاءالسفيانيیبعث و. الفمائةالجبارینمنفيقتل بهافيقتتلون بقرقيسيا،( السفياني)جيشه یمر...  

 ... الفاسبعونوعدتهمالکوفهالي

 نفر هزار صدپس ،اختپرد خواهند نبردبه آنجا در و کرد خواهند عبور قرقيسيا ازسفيانيسپاهيان 

که سازدميروانهکوفهسويبه راسپاهيسفيانيآنگاه. رسيد خواهندقتلبه)  آنجا در(  ستمگران از

 . رسدمي نفر هزار هفتادبه آنها تعداد

 : فرمایندمي ،کردهاشاره نبرداین درشدگانکشته شماربههمچنينحضرتآن 

التيالوقعة وهيتنجليثم بمثلها،الزمانذلکأهلیسمعلموقعة فيهاکونیالمشرقیلي ممّامدینةتبني 

 . رایةله التردذلک أثرفيالمهديیخرجثمقتيلألفمائةأربععنالشامفي

آن نظيرزمانآنمردم هرگزکه دهدميرويحوادثيآن درکه شودميساختهشرقطرف درشهري 

کشته هزار صد چهار مجموعاً دهدميرويشام درکه دیگرحادثهیک وادثهحآنآنگاه. اندنشنيده را

 . خوردنميشکستسپاهش هرگز و شودمي ظاهرمهديحضرتآندنبالبه و گذاردميبرجاي

 

 :فرمایندميچنين قرقيسيا نبرد مورد در ،روایتي در نيز( ع)صادقامام 

 یا و السماء طير یافينادي السماءمنمطلعیطلع بقرقيسياء( ادبةمالروایةهذه غيروفي)مائدةللّهإن 

 . الجبارینلحوممنالشبعإلي هلمّوااالرضسباع

 کندمي نداپس دهد؛مي خبرآن ازآسمانيسروشکهاستايسفره قرقيسيا در خداوندبراي همانا 

 . کنيدشتابستمکارانگوشت ازگشتن سيربرايزميندرندگاناي وآسمانپرندگاناي

 :نویسدميآنذیل وکردهاشارهحدیثاینبه خودکتاب در نيز معاصرمحققان ازیکي 

 خودکشتگان اجساد آنها واستگياه وآببي وخشکبيابان نبرد،عرصه کند،مياشارهروایتچنانکه 

گوشت اززمينيدرندگان وآسماننپرندگا رواین از نيستند، آنهادفنبه قادر یا و کنندنميدفن را

سربازان آنهاکه زیرا ستمگرند؛ نيزشدهکشتهسربازاناینکه و کنندمي سير را خودشکم آنهاهايالشه

 از ستمکارفرماندهان وافسران اززیادي شمار آنهاميان دراینکه یا. باشندميپيشگانستم وجباران

 . دارد وجوددوطرف

روایتجمله از ؛است قرقيسيا دردرگيريشدت بيانگرکه اندپرداختهروایاتينقلبه نيزسنتاهلمنابع 

 : کندمينقل راآن حمادابنکه زیر

 . لحومهامناالرضسباعتشبعحتي بقرقيسياالروم والترکفيقتل ،عليهمبجيشهالسفياني ظهر...  
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اینکه تا رساندميقتلبه قرقيسيا در راروم وترک و شودميغالب آنها برسپاهيانش باسفياني 

 .شوندمي سير آنهاگوشت اززميندرندگان

وقعةبينهمیکونثم ،الشامعليالسفياني یظهر: که کندمينقل( ع)عليامام ازدیگريروایت در او 

 ... جيفهممناالرضسباع و السماء طيریشبعحتّي بقرقيسيا،

 وآسمانپرندگاناینکه تا دهد،ميرخ آنهابيننبردي قرقيسيا درآنگاه شود،ميالبغشام برسفياني 

 .شوندمي سير آنهاهايکشته اززميندرندگان

 

 قرقيسياجغرافيایيموقعيت. 2 

 

. استگرفته قرار« فرات» با« خابور» رودالتقايمحل درکهاستسوریهشمال درشهري« قرقيسيا» 

 و شدفتحمسلماناندستبههجرينوزدهمسال در وداشتنام« کيرکسيون»اسالم ازپيش شهراین

 . گرفتنام قرقيسيا

 :استشدهدادهتوضيحچنين قرقيسيادربارهشرقيخالفتهايسرزمينتاریخيجغرافياي کتاب در 

جایي ،دجلهچپساحل در ،استقدیمکرکيسيومهمانکه قرقيسيا ،رقهپایينميليدویست حدود در 

 گوید قرقيسيادربارهحوقلابن. استواقع ریزدميآن در را خودزیاديهايآب خابوررودخانهکه

محلي راآن دو هرمستوفي  حمداهلل ویاقوت. داد قرارباغستانيآغوش درکهاستقشنگشهري

 . استفراتغربيجانب در و قرقيسيافرسخيششکهرحبه از کوچکترکه انددانسته

معرفيجزیرهناحيههايحوزه از وچهارماقليمشهرهاي از را(  Qarqisiya) قرقيسيا«  رستهابن»  

 . کندمي

 کندميتوصيف رافراتساحل بر قرقيسياموقعيتآنکه ازپس الممالک والمسالک  در« خردادبهابن» 

دیگري ازیک هرفاصلهبه وبردهنام را دواینميانمنازليتمام و پردازدمي بغداد تاآنفاصلهبيانبه

 . استفرسخ چند و نود حدود در یکدیگر از شهر دواینفاصلهويمحاسبهاساس بر. کندمياشاره نيز

 : استشده ذکربطلميوس ازنقلبه شهراینجغرافيایيعرض وطول البلدانمعجم  در 

درجه 35آن عرض ودقيقه 45 ودرجه 64 قرقيسيا شهر)  جغرافيایي(  طول: گویدميبطلميوس 

 . استچهارماقليم جزء شهراین. است

 : نویسدمي قرقيسياجغرافيایيموقعيت مورد در معاصرمحققان ازیکي 
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ـ سوریهمرزهاينزدیک قرقيسيا. دارد قرارسوریه« زور دیر» شهرنزدیکآنهايخرابهامروزه 

 . باشدمينزدیک نسبتاًسوریه ـترکيهمرزهايبه واستعراق
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ابن. شودمي پيدافراتناحية درکهاستگنجي سر بر قرقيسيا نبرد آیدمي بر وروایات ازکهآنچنان 

 : دهدميگزارشچنينگنجاین از( ص)اکرم پيامبر ازنقلبه حماد

 .تقربوه فالأدرکتموه فإذا ،تسعةسبعة کلّمنعليهفيقتلفضّة وذهبمنجبلعنفراتال تحسر 

 نفر،نه هر ازکهطوريبه شودميجنگآن سر برسپس داردمي برپردهنقره و طال ازکوهي ازفرات 

 . نشویدنزدیکآنبه کردیددرک راآنهرگاهپس شود،ميکشته نفرهفت

 ؛استآمده ،شدهنقل( ص)اسالمگرامي پيامبر ازکهدیگريروایات درمشابهالفاظي بامضمونهمين 

 : کرداشاره زیرروایتبهتوانميجمله ازکه

یريکلّهمتسعةقال أوتسعينمائةکلمنعليهفيقتلعليهالناسفيقتتل ،ذهبمنجبلعليالفرات تحسر 

 . ینجوأنّه

 نفر، صد هر از و خيزندمي بر نبردبهآن سر برمردمسپس دارد،مي برپرده طال ازکوهي ازفرات 

نجاتکه کنندميگمانمردمانآن ازیک هر شوند،ميکشته نبرداین در(  نفرنه:فرمود یا و) نفر نود

 .یابندمي

 : استشدهاشارهگنجشدن پيدابه( ص)خدارسول ازنقلبه نيز کثيرابن المالحم والفتن  در 

 . شيئاًمنه یأخذ فالحفرهفمن ،ذهبمن کنزعن یحسرأنالفراتیوشک 

 . گيرد برآن ازچيزي نباید ،یافت راآنکس هرپس دارد،مي برپرده طال ازگنجي ازفراتزوديبه 

 : که کندميروایتحضرتآن از نيز دیگرجایي در کثيرابن 

یقول ،تسعون وتسعةمائة کلّمنفيقتل ،الناسیقتتلذهبمنجبلعنلفراتا یحسرحتيالساعةتقوم ال 

 . أنجوالّذي أناأکونلعلّي: منهمرجل کلّ

 یکدیگر بامردم)  زمانآن در(  گيردمي برپرده طال ازکوهي ازفراتاینکه تا شود،نمي پا برقيامت 

: گویدميمردمانآن ازیک هر شود،ميکشته نفرنه و نود نفر، صد هر از ،پس. خيزندبرمي نبردبه

 .یابممينجاتکهباشمکسيمن شاید
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اشارهفرات در طالکوهماجراي به الزمان آخرمهديعالماتفيالبرهان  در نيزجونپوريحسامابن 

 : دارد

 . أعشارهمتسعةیقتل والناسعليهیقتتلذهبمنجبلعنالفرات یحسرحتيالساعةتقوم ال 

 نبردبهگنجآن سر برمردم سازد،مي آشکار را طال ازکوهيفراتاینکه مگر شود،نمي برپاقيامت 

 .شوندميکشته آنهادهمنفه و خيزندبرمي

 : استآوردهچنينسفيانيجنبش ازبحث در  ظهور عصر کتابنویسنده 

ایرانينيروهاي برابر درمقاومت ایجاد و کشورآن بریافتنسلطهعراقجنگ ازسفيانياصليهدف...  

 درولي. بود خواهد روندميپيشقدس وسوریهسويبهعراق مسير ازکه ،حضرت ظهورسازانزمينه و

 وفراتمجراي درگنجيشدن پيداحادثهآن و دهدميرخ قرقيسياجنگعجيبيحادثة اثر درعراقراه

ميتالشبهدست ،آنبهیافتندستبرايمردم ازايعدهکهطوريبه. استفرات رودمجراينزدیک یا

بهیکهيچ و شوندميکشته آنها ازتن صدهزار ازبيش و شودمي ورشعله آنهابينجنگآتش و زنند

 دیگرمسایلبه وشدهمنصرفآن ازهمگيبلکه. یابننميدستگنجآنبه و رسندنميقطعيپيروزي

 . شوندميمشغول

نسخه درکه زیرروایتجمله از کنند،مينقلگنجشدن پيدا مورد درروایاتي نيزایشانکه نماندناگفته 

 : استشده وارد( ص)پيامبراکرم ازنقلبه حمادابنخطي

فرات نهر تحقيقاً و پذیردميپایان بایدکههنگامآن درسپس انجامد،ميطولبهسالهجدهچهارمفتنه 

تننفه هر از و افتندمي یکدیگرجانبهآنبهرسيدنبرايمردم و داردمي برپرده طال ازکوهي از

 . شوندميکشتهتنهفت

 .هستندضعيف سند نظر ازروایاتاین بيشترکهاست ذکرقابل 
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 لشکر وروميان ،ترکان قرقيسيا، نبرد در درگيرطرفين آیدميدستبهسنتاهلروایات ازآنچهبنابه 

 : کنيممياشاره اندشده واردزمينهاین درکهروایاتي ازبرخيبه اینجا در. هستندسفياني

 ...  .بقرقيسياوالرومالترکفيقتل ،عليهمبجيشهالسفياني ظهر...  

 .کشدمي قرقيسيا در راروم وترک و شودمي پيروز آنها برسپاهش باسفياني 
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 : استآمده دیگرجایي در و 

حتيالسفيانيیقاتلهمثم ،بالشام رایاتثالثترفع و جميعاًیقاتلونوالرومالترکتجتمعذلک فعند...  

 . قرقيسياءبهمیبلغ

شام درمپرچسه و خيزندبرمي نبردبه یکدیگر با وکردهاجتماعروميان وترکانهنگامآن درپس...  

 .رسدمي آنهابه قرقيسيامنطقه در تا کندميجنگ باآنهاسفيانيآنگاه شود،ميبرافراشته

 : استآمدهچنيندیگريروایت در 

 ... بقرقيسياءوالرومالترکیقاتل ما بعدالکوفة( السفياني)دخوله 

 .است قرقيسيا درروميان وترکان با او نبرد از بعدکوفهبهسفيانيشدن واردزمان 

 درآنانسپاه وعبداهلل دو حضور از نيز کندمينقل( ع)عليامام از زبيربنعبداهللکهروایتي در 

 :استشدهگفتهسخن قرقيسيا

 . النهرعلي بقرقيسيا جنودهمایلتقيحتيعبداللّهعبداللّهیتبع 

 رودرو یکدیگر با نهر کنار در قرقيسيا در آنهاسپاهياناینکه تا خيزدبرميعبداهللدنبالبهعبداهلل 

 .شوندمي

چنينزمينهاین در  ظهور عصر مؤلف دهند،مي خبرترکان باسفياني لشکردرگيري از نيزشيعيمنابع 

 : نویسدمي

 اینجا درترکان از منظورولي هستندترکانروایات اکثر نظر از نبرداین درسفيانيمقابلطرف اما 

 هستند؛زبانترکسپاهيان آنهااینکهاست ترنزدیک امرطبيعتبه و رسدمي نظربهآنچه ؟چيست

 ... دار وجودترکيه وسوریهمرزهاينزدیککهاستدارائي سر برنزاع ودرگيريچراکه

 درترکفتنةکه شودمي تأکيد وشده ذکرترکاندربارةمتعددياحادیث نيز رهایي روزگار کتاب در 

 .   پذیردميانجام قرقيسيا

اشارهاست قرقيسيا نبرد باارتباط در ظاهراً وآمدهشده یادکتاب درکهاحادیثي ازبرخيبه اینجا در 

 : استآمدهچنين( ص)اکرم پيامبر ازنقلبهروایتدرنخستين  ؛کنيممي

الحجالذواتیخيفونزیرةالجفيیخرجونخرجة وآذربيجانخراب فيهاخرجة ،خرجتانللترک 

 .االعظماللّهذبحفيهمالمسلميناهلل فينصر

 جزیره وارد دیگري در و شودميویرانآذربایجان آنها ازیکي درکهاستخيزش دو هاترکبراي 

 کشتارکه گرداندمي پيروز رامسلمانان خداوند. اندازندميوحشتبه رانشينانپرده و شوندمي
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 . است روزآن درالهيبزرگ

 :خوانيمميچنين نيزدیگريروایت در 

منهم ینجو فالفيقتلهمالطاعونعليهماهللفيبعث. الفراتمنخيلهمتسقيحتي ،الجزیرةالترک ليردنّ 

إليالمسلمونفيرجع... خامدونهم فءاذا وحبيدوریح صرّ  فيها ثلجاًعليهماهللیبعث و. واحدرجل إال

 . شرّهمکفاکم وأهلکهم قداهلل ءانّفيقولونهمأصحاب

 بر خداوندآنگاه شوند،سيرابفرات ازهایشاناسب تا شد خواهندجزیره واردترکسپاه تردیدبدون 

نميباقي آنها از نفریک جزبه و روندميبين ازطاعونوسيلهبههمگي و کندميمسلط راطاعون آنها

 و فرستدمي فرو براندازخانمانطوفان وسوزانسرماي باهمراهتگرگ وبرف آنها بر خداوند. ماند

 شر و کردهالک را آنها خداوندکه دهندمي نوید یکدیگربهمسلمانان. شوندميزمين برنقشهمگي

 . نمودکوتاه شما از را آنها
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(. ع)مهديامام ظهوردوم وسفيانيخروجنخست د؛گيرميصورتمهمواقعه دوميان قرقيسيا نبرد 

 : کنيممياشاره آنها ازیک هربه اختصاربه دراینجا

 سفيانيخروج. 5ـ1 

 : استفرمودهچنيننخستواقعه مورد در( ع)باقرامام 

 ثمّکرهوهمأرضوهأمره یخالفوا الأنعليالناسیبایع ودمشق منبر فيصعد ،جمعةیومالسفيانيیخرج 

 والعجم والترکفرایة. الثالثالرایاتتختلف ثمّ. مقاتلألفخمسونءاليهفيجتمع. الغوطةإليیخرج

 ألفاًستينمنهمیقتلأن بعدالسفيانيفيغلبهم. حمراءالسفيانيرایة و صفراءالعباسلبنيورایة. سوادهي

 . باس وبالرّقة مروراًالفراتفإليحمصإلي یسير و

که گيردميبيعتمردم از و گيردمي قراردمشق منبر فراز بر و کندميخروججمعه روز درسفياني 

« غوطه»سويبهآنگاه. دارندناخوش راآنچه و بپسندند راآنچه نکنند،مخالفت او امر با هرگز

ترکپرچم: آید در زازاهتبهپرچمسهآنگاه گردآیند، اواطراف در جنگجو هزار 51 و کندميحرکت

. استرنگسرخکه ،سفيانيپرچم. استزردرنگکهعباسبنيپرچم. استرنگسياهکه هاعجم و ها

بهآنگاه گذارند،مي شمشيردم از را آنها از نفر هزار 61آنکه ازپس شود،ميچيره آنها برسفياني
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 . شودمي« سبا» و«   هرقّ»عازم و کندمي عبورفرات از و رودمي« حمص»سوي

 :  دهندمي خبر« اصهب» و« ابقع»سپاه باسفيانيجنگ از نيز( ع)عليالمؤمنين امير 

 محمدآل إلّا هَمّلهیکون الثم. أتباعه واالصهبیقتلثم. معهمن والسفيانيفيقتلهباالبقعالسفيانيیلتقي 

 ... بقرقيسياشهجي یمرّ  و. العراقاليالمثول وشيعتهم و

 را اویاران و« اصهب»سپس. کشدمي راسپاهيانش و اوسپس شودمي درگير« ابقع» باسفياني 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

  صهيونيستى مسيحيت المللى بين کنگره سومين بيانيه:عنوان

  

 

 

 تا فوریه 25 تاریخ از اورشليم در که صهيونيستي مسيحيت المللي بين کنگره سومين در یرز بيانيه 

 شرکت کشور 41 از نماینده 1511 کنگره این در. است شده صادر شد، برگزار 1886 سال فوریه 28

 .بود اورشليم در مسيحيت المللي بين سفارت آن باني که داشتند

  

 : مقدمه 

. ایم?آمده هم گرد المقدس بيت در صهيونيستي مسيحيت المللي بين نگرهک سومين نمایندگان ما 

 خداوند، مقدس شهر اورشليم، در یهودیان حضور ساليانه جشن هزارمين?سه با همزمان کنگره این

 هم گرد ذیل اهداف به نيل براي تالشهایمان، به خداوند توجه از اطمينان با ما. شود?مي برگزار

 :ایم?شده جمع

 اعالم و اورشليم در صلح برقراري براي دعا منظور به ،»3111 اورشليم« جشن در شرکت براي  

 .شهر این آینده وضعيت در خود مستحکم جایگاه

 .هستند یهود مردم و اسرائيل نگران مسيحيان، دهيم نشان اینکه براي  

 حقيقت به هانج مختلف نقاط مسيحي مردان و زنان راهنمایي و ترغيب راه در تالش منظور به  

 .شده آشکار آنها براي عهد دو هر کتاب در که یهود مردم و اسرائيل به مربوط

 با رویارویي در را یهودیان و اسرائيل تا دهيم انجام باید که کارهایي و موقعيت سنجش براي  
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 وضعيت آخرین و ها?نامه?توافق به واکنش در مخصوصاً. کنيم کمک آنها روي پيش جنگهاي

 بازگرداني عمليات ادامه به نياز و سوریه با جانبه دو گفتگوهاي و فلسطين اعراب با گفتگوها

 (.Aliyah) اسرائيل به یهودیان

 اسرائيل، عليه بر که تندرو مسلمانان تهدیدات روزافزون روند از خود عميق نگراني ابراز براي  

 ها?ميليون براي را خود قانهمشف حال عين در ما. شده ایجاد جهان و خاورميانه مسيحي گروههاي

 .کنيم?مي ابراز اسالم به مؤمن انسان

 :صهيونيستي مسيحيت صریح سخنان 

 و مستحکم عقاید تا شویم?مي جمع ذهن یک و قلب یک با همگي دعا، و مقدمه توضيح از بعد 

 : نمایيم حکم و اعالم زیر شرح به را خود استوار

 و خداوند تعليمات پيرو مسيحيان عنوان به ما یمانا اساس و است خداوند وحي مقدس کتاب -1 

 .رود?مي شمار به صهيونيست عنوان به ما انگيزه نشانه و او رسول

 برنامه تا کرد انتخاب را یعقوب و اسحاق ابراهيم، نسل اسرائيل، مردم و کهن ملت توانا خداي -2 

 و مانند?مي باقي خداوند نبرگزیدگا آنها. سازد آشکار جهان تمام براي را خود بخش?رستگاري

 .رسيد نخواهد کمال به او بخش?رستگاري اهداف یهود ملّت بدون

 .بازگردد جهان به و اسرائيل به اورشليم، به که بسته پيمان( ع)مسيح عيسي -3 

 اند?گرفته قرار آزار و اذیت مورد و کشته خداوند نام به اعصار طول در یهود ملّت که امر این -4 

 غفلت و فرمان و گناه هرگونه از پشيماني ابراز و توبه به و متهم را کليسا ما و. است نشسرز سزاوار

 .کنيم?مي دعوت داده انجام آنها عليه بر که

 بر است معروف آوارگي سالهاي و قرون به که جهان سراسر در یهود مردم ساختن پراکنده -5 

 و آگاهي تا است بوده بخش?ريرستگا و کننده?تأدیب قرون، طول در خداوند تقدیر اساس

 .برساند ها?ملت گوش به را اسرائيل خداوند بصيرت

 در اسرائيل کشور دوباره تولد و اسرائيل سرزمين در یهود مردم دوباره آمدن هم گرد -6 

 .باشد?مي جدید و عتيق عهد کتاب در مقدس کتاب هاي?پيشگویي به بخشيدن واقعيت حقيقت،

 ایمان عبري هاي?ریشه که اند?شده داده( دستور) تعليم مقدس تابک توسط مؤمن مسيحيان -7 

 و یهودیان دوباره تجمع براي خداوند برنامه در شرکت و کمک به فعاالنه و کنند تصدیق را خود

 .بپردازند کنوني زمان در اسرائيل مجدد استوار
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 فعاليت اسرائيل منتخب مردم تهدید براي که را کشورهایي سران و قضات و مردم خداوند -9 

 .نماید?مي نفرین کنند?مي

 خداوند، شده مقرر زمان در. است مقدس کتاب به معتقدین و یهودیان مقدس شهر: اورشليم -8 

 بر صلح و عدالت با و بنشيند اورشليم در( ع)داود تخت بر تا گشت بازخواهد( ع)مسيح عيسي

 .کند حکمراني جهان

 اساس بر و ابدي مالکيت عنوان به اسرائيل سرزمين ند،خداو توسط اقوام توزیع اساس بر -11 

 سرزمين، این ساکن و مالک که دارند مطلق حق یهودیان. شده اعطا یهودیان به جاویدان پيماني

 .باشند جوالن و غزه سامریه، ،(فلسطين جنوب از قسمتي) یهودیه داشتن بر در با

 آنها کشور و یهودیان ضد بر ورزي?رضغ و تبعيض مختلف اشکال مقابل در باید مسيحيان -11 

 .نمایند طلب را آنها با دوستي و راحتي فعاالنه و بایستند

. بود رستگاري و کالم یعني او هدف تحقق براي اي?وسيله خدا سوي از اسرائيل انتخاب -12 

 .است حياتي بزرگ، مأموریت این انجام بنابراین

  

 : کنگره تحليل و تجزیه نتایج 

 جهان در که زیر، در شده ذکر هاي?نگراني درباره را کنگره این احساس شدیم آن بر ام بعالوه، 

 .کنيم بيان دارد وجود ما برابر در کنوني

 بماند باقي نشده تقسيم بصورت باید اورشليم شهر، این براي خداوند مقتدرانه اهداف خاطر به -1 

 پایتخت فقط و) باشد گشوده ردمم همه روي بر آن در و گيرد قرار اسرائيل حاکميت تحت و

 .دهند قرار آن در را خود هاي?خانه?سفارت و کرده موافقت باید کشورها همه و(. باشد اسرائيل

 هاي?فعاليت و اسرائيل دولت سوي از شده انجام تالشهاي از بخشش و عشق به ایمان با -2 

 خود تشخيص حس اساس بر ما. کنيم?مي قدرداني صلح برقراري براي آنها ناپذیر?خستگي

 قرار و فلسطين بخش?آزادي سازمان جریان به توجه در دیگر کشورهاي و اسرائيل که گویيم?مي

 بزرگتر اشتباه. اشتباهند در آنها، دست به ارزشمندانه خداوند براي که مردمي و سرزمين دادن

 .باشد?يم اسرائيل سرزمين از اي?منطقه در مستقل کشوري عنوان به فلسطين شناختن آنها

 مرزهاي با کشوري عنوان به آن انکار و اسرائيل حذف براي فعاليت فلسطين، با پيمان هرگونه -3 

 .شود برانداخته و نسخ باید معين
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 حياتي و استراتژیک دارایي یک و است مقدس کتاب در شده ذکر اسرائيل از بخشي جوالن -4 

 نباید سوریه با جانبه چند یا جانبه دو پيمان هيچ. رود?مي شمار به کشور کل از دفاع و امنيت براي

 .مفهوم در چه و کالم در چه کند، موافقت آن مسيحيان اجتماع بر فشار و لبنان دار?ادامه اشغال با

 .کند دفاع خود از که دارد قانوني حق اسرائيل -5 

 یهودیان و يحيانمس برابر در مسلمانان رفتار درباره را زیر هاي?نگراني اسالم، با رابطه در -6 

 اسالم راه از را( ع)ابراهيم کيش که معتقد انسان ها?ميليون براي حاليکه در. داریم?مي ابراز

 طبيعت صداقت، و حقيقت روح که اميدواریم داریم، دلسوزي و شفقت احساس کنند،?مي دنبال

 : سازد آشکار آنها براي را( ع)ابراهيم به ایمان حقيقي

 یهود ضد تحریفي» اللَّه« به مسلمانان عقيده که ایم?شده متقاعد مقدس کتاب نکات به توجه با ما،  

 مسيحيان که دارد قرآن از هایي?بخش در ریشه عقاید اینگونه که دانيم?مي ما. است مسيح ضد و

 . کند?مي مقدس کتاب در خداوند وحي تحریف به متهم را یهودیان و

 و پيروانشان و خود براي کنند،?مي ترویج را یهودیان و اسرائيل از بيزاري که اسالم درون عناصر  

 تمام از مسيحي غمخواران. آورند?مي ارمغان به را سرگرداني و روحي و معنوي اسارت خود ملت

 و اسرائيل مقابل در عداوت این از را آنها تا نمایند تالش فعاالنه تا کند?مي درخواست مسيحيان

 .سازند آزاد یهود

 مغایرت ،(سليمان معبد بر انحصاري حق جمله از) المقدس بيت و اورشليم ربارهد اسالم ادعاي  

 - مذهبي ادعایي این. دارد شهر درباره آن روشن و تاریخي مفاهيم و مقدس کتاب با اساسي

 .نيست اسالم صدر مسلمانان روایت یا قرآن از برخاسته و گرفته شکل بعدها که است سياسي

 عقيده طبق و است گسترش حال در مسلمين ميان در حاضر حال در که را افراطي نظریه ما  

 اسالم گسترش براي مشروع حقي عنوان به( مقدس جنگ) جهاد و خشونت طرفدار خودشان

 که دارد عقيده این در ریشه مهلک و افراطي نظریه این که دانيم?مي ما. کنيم?مي محکوم هستند

. »شود?مي وارد بهشت به بدهد، دست از هوديی یک کشتن راه در را خود جان که مسلماني«

 مسلمانان غير و مسلمانان براي خطري و اندازد?مي خطر به را اسرائيل عقاید، این بر ممارست

 .گيرد قرار همگان سوي از مخالفت مورد باید تهدیدات این. رود?مي شمار به جهان

 دارند، اعتقاد پيوند( ع)ابراهيم به هوابست عقيده که( یهودي غير) ایمان با افراد این حالي در -7 

 خود براي را مسيحيت دین که اند?کساني اینها( دارند مشترک منافع اسرائيل با) جایگزیني
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 .اند?برگزیده

 اسرائيل براي که را مقدس کتاب به وابسته پيشرفت حال در اهداف مسيحيت، خداشناسي عقاید 

 .دانند?مي اشتباه نظریه یک شود?مي ترسيم

 در افتاده خطر به یهودیان سرنوشت براي هنوز اسرائيل، به یهودیان مهاجرت به توجه با -9 

 تبعيد از بازگرداني فرآیند به تا کنيم کمک و تشویق را آنها تا نموده تالش و نگرانيم مختلف مناطق

 نموده ريهمکا اسرائيل با هدف این به رسيدن براي. دهند ادامه tzIsraelإEr اسرائيل سرزمين به

 .کنيم?مي بازگشت این انجام به تشویق را پراکنده یهودیان و

  

 : تعهدات 

 و نموده درگير اهميتي با امور در را ها?ملت بيانيه این انتشار و تهيه با که دانيم?مي ما 

 و قلب با را خدا که شده امر مسيحيان مانند نيز ما به. ایم?کرده ایجاد برایشان را هایي?نگراني

 عشق به توجه با. را خود همسایگان همچنين و باشيم داشته دوست خود قدرت و ذهن و روح

 با انسانها و خالق با انسان صلح ایجاد مشتاق که هستيم اي?طلبانه?مصالحه دستور تسليم او، خدایي

 .است یکدیگر

 که دانيم?يم و کنيم?مي تهيه پاک دلي با و سرنوشت و هدف به اميد با را بيانيه این بنابراین 

 به نوید که را کارهایي همه او. شود?مي کجا هر در انسانها همه و ما شامل هميشه خداوند رحمت

 اهداف رساندن انجام به براي را خود منابع و جان بنابراین. سازد?مي محقق داده آنها انجام

 .کنيم?مي تعهد باره این در شده مشخص

  

 ضميمه 

 تکيه خود مستحکم عقيده اساس عنوان به مقدس کتاب زا زیر شده مشخص هاي?بخش بر ما 

 : کنيم?مي

 پطرس 2: 42 و Acts: 2 - 4: 4 متي - 1118: 113 و 115 مزمور - 9: 3 تورات دوم کتاب - 1 

 . 3: 16 تيموتاوس - 1: 21 - 12

 Romans: 2 - 1: 11 - 28 Romans: 11 - 1211 - 3 تورات - 2 

  Romans: 15 1 - 22 مزمور - 53 اشعيا - 8: 6 اشعيا - 7: 14 اشعيا - 3 
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  - 24: 47( پوس) لوقا - 4 

 Romans: 30 - 28: 11. 21: 24( پوس) لوقا - 16: 1 یوشع - 5 

 Amos: 9 13 - 31: 9 - 11 و 23 ارميا - 23: 3 و 7 و 9 ارميا - 6 

: 17 و Romans: 25 - 61: 12 11 اشعيا - 48: 22 - 23 اشعيا - 41: 1 اشعيا - 91 مزمور - 7 
11 
 25: 36 متي - 3: 1 - 3 یوئيل - 12: 1 - 3 تورات - 9 

 2: 26 - 27 مکاشفات - 14 زکریا - 3: 17 ارميا - 11 اشعيا - 2 اشعيا - 8 

 3: 1 - 3 یوئيل - 17: 1 - 9 تورات - 11 

 5: 1 - 12 متي - 2: 9 زکریا - 41: 1 اشعيا - 11 

 Romans. 5 - 4: 9 - 12: 1 تورات - 12 

----------------------------------------------

 ---------------------------------------

 « (عج)مهدى امام جهانى» انقالب و نوسترآداموس پيشگوئيهاى:عنوان

  

 

 شهر به آتش سوخت، خواهد!( نيویورک؟ جغرافيایي مختصات) درجه پنج و چهل در آسمان،... 

 1.شود مي نزدیک ،(New City) جدید

 

 به را کشوري نام ندرت به وي که است آن نوسترآداموس پيشگوئيهاي مورد در نکته ترین جالب

 که کند مي عنوان صراحت به( Parsia) ایران مورد در آنکه حال کند، مي ذکر آشکارا و صراحت

 و کرد خواهد فتح را ایتاليا و فرانسه آناتولي، طریق از ایران. کرد خواهد تسخير را جهان ایران،

 بایستي نخست گام در بنابراین، 2.شد خواهد سوم جهاني جنگ وقوع باعث ایران باالخره

 طریق این از را غربي تمدن بر وي تأثيرگذاري رمز و راز و بشناسيم بهتر و بيشتر را نوسترآداموس

 .دریابيم

 

 یعني خود؛ التين نام با بيشتر که( Michel De Nostradame) دونوسترادام ميشل
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 در. م 1513 سال دسامبر چهاردهم روز در است؛ شده شناخته( Nostr Adamus) نوسترآداموس

 .شد متولد فرانسه رمي سن ناحيه

 

 تربيت و گيري شکل در وي بزرگ پدر. بود االصل ایتاليایي و یهودي پزشکي شجره از وي خانواده

 تعليم وي به مستقيماً  را ها کاباليست مکتب اشراقي هاي آموزه و داشته اساسي نقش نوسترآداموس

 یعني فرانسه؛ روزگار آن معتبر بسيار دانشگاه از سالگي 22 سن در نوسترآداموس. است داده

 طاعون، یا سياه مرگ بيماري از بيماران نجات براي و شد التحصيل فارغ پزشکي رشته در پليه مون

 سال سه وي که نویسد مي نوسترآداموس معروف مفسر و پيرو شاویني،. شد کار به مشغول بالفاصله

 و کارکرد آورد مي خبر آن رویدادهاي و آینده از که خود آميز وحي اشعار نخستين روي بر تمام

 پسرش به - بود شعرگونه پيشگویي سيصد از بيش گيرنده بر در که - را دفتري. م1555 سال در

 1111 در نوسترآداموس هاي شعرواره از کاملي جموعهم بعد سالهاي در سپس. کرد هدیه سزار

 بر نوسترآداموس. شد منتشر را بود، قطعه 111 بر مشتمل سانتوري هر که سانتوري 11 یعني قطعه؛

 فردي اند، داده نسبت وي به خداستيزي و پرستي شيطان پيرامون که عبثي و واهي شایعات خالف

 :که شود مي متذکر صریحاً پسرش به اي نامه در و بود به کاتوليک مذهب به بند پاي و مؤمن عميقاً

 

 این در و طبيعي نور در فقط تو که گرفته قرار این بر متعال خداوند ذات اراده که زماني از و... 

 کامل و رسمي صورت به را اي نوشته نيست ممکن برایم که آنجایي از... بيایي دنيا به زمين نقطه

 همه که چون ؛...شد خواهد نابود زمان گذشت و عدالتي بي اثر بر چون بگذارم؛ ارث به برایت

 .دارد قرار یکتا خداوند و متعال قادر سلطه و اختيار تحت چيز

 بيني طالع و اخترشناسي علم رمزي ادبيات اصالت عدم به اشاره صریحاً عبارات، این با او واقع در

 .نماید مي متعال خداوند دهارا و خواست به موکول را ها اراده همه و است نموده

 

 ایران اسالمي انقالب شدن جهاني درباره نوسترآداموس پيشگوئيهاي بررسي

 

 خواهد در پاي از دریا طریق از را کليسا حکومت شير، ناهيد، خورشيد، مریخ، عرب، شاهزاده

 هجوم مالش سوي به مصر، و بيزانس به پرهيزگار ميليون یک از بيش( پرشيا) ایران جانب از آورد،
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 3.آورد خواهند

 

 شریعت بر مسلط و قدرتمند شخصي( اعراب ثروتمند و غني منطقه در) خوشبخت عربي کشور از

 مستولي( غرناطه) گرانادا بر و انداخته دردسر به را اسپانيا شد، خواهد زاده( ص)محمد( حضرت)

 4.یافت خواهد ظفر نيکوزیا مردم بر دریا طریق از. شود مي

 

 خواهد آپونين کوه از فرانسه دیدار براي شد، خواهد خارج خویش استقرار محل از مشرقي مرد

 مضروب عصایش با را همگان و کرد خواهد گذر کوهها و دریاها ها، برف از آسمان، فراز از گذشت،

 5...کرد خواهد

 

 آداموسنوستر هاي شعرواره معاني عمق تواند مي نحو بهترین به که است اي واژه رمزآلود، ادبيات

 بوحک گي اریکاچيتهام، یعني نوسترآداموس؛ معروف مفسران اغلب نظر طبق که چرا کند؛ بيان را

 ميان از تردیدي و شک هيچ بدون توان مي را ذیل وقایع حداقل برون، فن دو شارل ژان و

 :شمرد بر نوسترآداموس آلود رمز هاي شعرواره

 

 مذهبي حکومت کارآمدن روي اول، لزچار اعدام. م1666 سال در لندن بزرگ سوزي آتش

 از پس تروتسکي و استالين رویارویي روسيه، انقالب فرانسه، انقالب وقوع انگلستان، در کرامول

 رسيدن قدرت به آنتوانت، ماري و شانزدهم لویي اعدام شوروي، رژیم اضمحالل لنين، مرگ

 رسيدن قدرت به نازي، رژیم و هيتلر رسيدن قدرت به وي، توسط امپراتور لقب انتخاب و ناپلئون

 انقالب وقوع و ایران شاه سقوط کندي، ترور اسپانيا، در فرانکو ژنرال و ایتاليا در موسوليني

 از ایران رهبر که کند مي عنوان دقيقاً او - فرانسه از( ره)خميني امام رهبري ایران، در اسالمي

 برجهاي در که آتشي و سپتامبر زدهمیا حادثه وقوع ، - شود مي ایران شاه سقوط باعث فرانسه

 1555 سالهاي از دیگر تاریخي حوادث از بسياري و شود مي ایجاد( نيویورک) جدید شهر دوقلوي

 .گيرد مي دربر را سال 451 حدوداً که بعد به ميالدي

 

 محاصره، دو
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 .گيرد مي انجام سوزان، گرمایي در

 مرد، آن

 تشنگي، فشار از

 آب، زا مملو فنجان دو خاطر به

 .شود مي کشته

 شود، مي مملو نظامي، دژ

 ((ره) خميني امام) کهنسال آرمانگراي یک و

 را( ایران سرزمين) نيرا هاي نشانه

 (متحد ملل سازمان) ژنو اهالي به

 6.داد خواهد نشان

 پاریس، رهبر

 کند، مي اشغال را بزرگ اسپانياي

 جنگي کشتيهاي

( ایران در اي ناحيه) مدیا و( ایران در اي ناحيه) رتياپا از که( ها محمدي) مسلمانان برابر در

 بندر در بزرگ انتظاري آنگاه و کند، مي تاراج را( اروپا) سيکالد مرد، آن. ایستند مي اند، برخاسته

 .شود مي حکمفرما یونان

 

 پرشيا، نيرا، پارت،) ایران که کند مي اشاره صراحت به موضوع این به نوسترآداموس مجموع در

 عربستان سوریه، مخصوصاً و عربي کشورهاي جمله از جهان، سراسر مسلمانان کمک با( امدی

 لبنان از آن هسته که مذهبي جنگي از پس و دهند مي تشکيل را مقتدري حکومت ليبي و سعودي

 جنگي سپس و آورند درمي خود تسخير به را جهان است، اسرائيل عليه بر عمدتاً و شود مي شروع

 7.شد خواهد نابود جهان و داد خواهد رخ عظيم و جهاني

 

 خورشيد، دميدن هنگامه در

 شد؛ خواهد دیده بزرگ، آتش

 روشنایي، و صدا
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 .یافت خواهد ادامه شمال، امتداد در

 خاک، کره ميانه در

 شد؛ خواهد شنيده مرگ، آواي و مرگ

 سالحها، درون از مرگ

 خشکسالي و آتش

 .نشاند خواهند انتظار به را آنان

 9.شد خواهد نامسکون و نابود سوم جهاني جنگ واسطه به سرزمين این خاتمه، در

 مسکوني، سرزمين

 شد؛ خواهد خالي سکنه از

 سرزمينها، آوردن دست به براي

 گيرد؛ درمي شدیدي اختالف و جدال

 شد؛ خواهد سپرده مرداني به قلمروها

 .بود خواهند تهي سربلندي و غرور از که

 رگ،بز برادران براي سپس،

 مرگ و نفاق

 .آمد خواهد پيش

 

 خود تصرف به( مقدونيه و) ترکيه به حمله طریق از ابتدا را جهان ایران، که آید برمي چنين از و

 :آورد درخواهد

 بار به خشکسالي و جنگ رن، مرکز در. شد خواهد دیده خاموشي، به رو مشعلي آسمان، در شب

: گوید مي دیگر جاي در و ماگدونيا و آورده حمله( ایران) پرشيا. رسد مي دیر خيلي کمک آید، مي

 8.آورد درمي محاصره به را( مقدونيه)

 

 !فرانسه اي تو

 اگر،

 کني؛ گذر ليگوریا آبهاي از
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 را، خود

 جزایر، و دریا ميانه در

 یافت؛ خواهي محاصره در

 محمد، پيروان و

 .ایستاد خواهند تو برابر در

 همچنين و

 !آدریاتيک دریاي اي تو،

 را اسبان و خران ستخوانا

 11.جوید خواهي

 :گوید مي باز و

 مرد، آن

 درخشان، آتش و سالحها با

 سياه، دریاي نزدیکي در

 ترابوزان تسخير براي پرشيا از

 .آمد خواهد

 آمد؛ خواهد در لرزه به ميتيلن و فاروس

 خورشيد،

 است؛ اعراب اجساد از مملو که را آدریاتيک دریاي

 11.کرد خواهد روشن

 

 را سوم جهاني جنگ واسطه به جهان تدریجي نابودي و اتمي جنگ عواقب نوسترآداموس، سپس و

 :دهد مي شرح

 از و مسيح حضرت مصائب و مرگ زمان تا گيتي آفرینش زمان از که بود خواهد پيش در کسوفي

 12...است ندیده خود به ظلمتي چنين جهان و است نداده رخ هرگز امروز به تا زمان آن

 

 :شود مي تداعي انسان ذهن به قيامت سوره در قيامت به مربوط آیات مورد این در که
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 .المفرّ أین یومئذ اإلنسان یقول القمر و الشمس جمع و القمر خسف و البصر برق فإذا

 

 روز آن آیند، هم گرد ماه و خورشيد و رود، مي فرو ماه و گردد، مي خيره بينایي که هنگامي

 کنم؟ فرار اکج به: گوید مي انسان

 

 خيانت او به بيزانس اهالي سوي از. تاخت خواهد پيش زودي به عرب تبار از واالمقامي مرد

 متحمل( مجارستان) هانگري جانب از آمد، خواهند او پيشواز به رودس قدیمي شهر از. شد خواهد

 13.شد خواهد بسيار آزار

 

 به و درآید لرزه به زمين و شود مي غرق کشتي عظيم، توفاني اثر بر آدریاتيک دریاي حوالي در

 و یابد مي افزایش محمد پيروان جنبش مصر در افتد؛ مي فرو دوباره و شود مي پرتاب آسمان سوي

 .کند اعالن را خبر تا شود مي فرستاده( مرزها سوي آن) به پيکي

 

 جهل و تاریکي و شد، خواهد زیادي شرمساري و اعتراض باعث گشته، کثيف و آلوده شهرها... 

 ...یافت خواهد پایان ظلمت و جهل حکومت تغييراتي با و رود مي بين از نور درخشش با فقط

 

 و ها شمالي طرف از اکثراً که شد، خواهد روبرو زیادي شورشهاي با زمين مشرق اصلي رهبري

 حال در بقيه و اند گرفته قرار آزار مورد برخي و کشته اي عده که است، شده مغلوب هاي غربي

 14.اند شده زنداني هستند، متعددي زنان از که فرزندانشان و گریزند

 

 هشتم، سانتوري که کند مي نقل نوسترآداموس پيشگوئيهاي باب در خود کتاب در ادوارد. پ.م

 :است سوم جهاني جنگ وقوع به مربوط 6 قطعه

 

 آید مي جوش هب دریاها که است حدي به آتش است؛ حتمي سوم مرتبه براي خونریزي و جنگ... 

 15...ماند مي باقي نيمي فقط جهان از و دولت دو فقط ها دولت از و
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 فرانسوي یک رسيد، خواهد قدرت به غرب در( است ایران حکومت نماینده که) ليبيایي شاهزاده

 زبان داد، خواهند وفق اوضاع با را خود( ادبا) ادیب دانشمند شد، خواهد مکدر شدت به اعراب از

 16...گيرد مي پيشي انسهفر بر عرب

 

 مجارستان به حمله جهت سوربن نزدیکي در

 .داد خواهد هشدار آنان به( پوستان سياه) برودها اهالي از قهرماني

 اسالوینا، از سالون بيزانس، رهبر

 .آورد خواهد در(( ص))محمد شریعت به را آنان

 :که سراید مي چنين در نوسترآداموس همچنين

 آمد؛ خواهد آلمان به مقدس امپراتوري

 .یافت خواهند مانع بي جایگاه اسماعيل پيروان

 کنندگان حمایت تمامي. هستند( کهنه شریعت) کارماني خواستار همچنان نادان آدمهاي

 17.پوشاند خواهند را گيتي سراسر( محمدص)

 

 سيلهو به جهان فتح به نسبت 5 سانتوري جمله از ها سانتوري اغلب در نوسترآداموس بنابراین،

 که کند مي اعالم جهانيان به و دهد مي هشدار غربي تمدن و غرب به( ص)محمد حضرت شریعت

 در شک بي این که شد خواهند مسلط جهان بر ایراني تمدن و ایران رهبري به مسلمانان روزي

 .است ایران اسالمي انقالب شدن جهاني و گسترش با پيوند

 

 

 

 

 :نوشتها پي

 (.11/31 و 2/28 ، 11/75 ، 5/25) هاي سانتوري.  1

 (.5/25 قطعه. ) 2

 (.5/55 قطعه. ) 3
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 (.2/28 قطعه. ) 4

 (.58 قطعه/  4 سانتوري. ) 5

6 ( .3/63) 

 (81 قطعه/  2 سانتوري. ) 7

 (85 قطعه/  2 سانتوري. ) 9

 86 قطعه/  2 سانتوري.  8

 (23 قطعه/  3 سانتوري. ) 11

11 ( .5/27) 

 47 قطعه/  5 سانتوري.  12

 96 قطعه/  2 سانتوري.  13

 274ص فرزند، به نامه نوسترآداموس،.  14

 27 قطعه/  3 سانتوري.  15

 62 قطعه/  11 سانتوري.  16

 31 قطعه ،11 سانتوري.  17

 

 حکایت یهودیان با قدرتمند خاندان این سران پنهاني ارتباطات برخي از سعود آل تاریخ بررسي

 . دارد

 نویسنده ،«السعيد ناصر» توسط گذشته قرن ميالدي هفتاد هاي دهه در« سعود آل تاریخ» کتاب

 . درآمد تحریر نوشته به عربستاني سرشناس

 حمایت با کتاب، این کردن منتشر و چاپ از پس اما سعودي، عربستان از خارج اقامت رغم به وي

 . اختب جان و شد ترور سعود آل مزدوران دست به سعود، آل سلطنتي خاندان مستقيم مالي

 اعضاي تک تک گوناگون جوانب بررسي به خود، اي صفحه چهل و هزار کتاب در السعيد ناصر

 پژوهش و تحقيق با نيز آن کنار در و پرداخته اخالقي انحرافات و فساد نظر از سعود آل خاندان

 . کند اثبات را خاندان این بودن یهودي کرده تالش کامل،

 بن فهد ملک» پادشاهي دوران با بودن عصر هم دليل به بکتا این تأليف زمان نماند ناگفته

 پادشاه این اخالقي هاي رسوایي کردن آشکار به بيشتر کرده تالش نویسنده ،«عبدالعزیز
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 . بپردازد عربستاني

 اختصاص« سعود آل» خاندان نامه شجره بررسي به را خود کتاب نخست صفحه سي السعيد، ناصر

 بازمي مدینه و حجاز سرزمين یهودیان به خاندان این اصل که ندک مي اثبات پایان در و داده

 . گردد

 به که را« عبدالوهاب بن محمد» جنبش از یهودیان حمایت چگونگي خود کتاب ادامه در السعيد

 در دیني رهبري گرفتن قرار مراحل سپس وي. دهد مي شرح شد، منجر« وهابيت اندیشه» تأسيس

 خاندان به سعودي عربستان سياسي رهبري واگذاري آن، کنار در و عبدالوهاب بن محمد دست

 . دهد مي توضيح را درآمد اجرا به و طراحي یهودیان توسط که« سعود آل»

 نيندازد، قلم از را« سعود آل» اقدامات و جوانب از بخشي هيچ داشته تالش که کتاب این نویسنده

 گفته اثبات براي و پردازد مي عربستاني بایلق عليه خاندان این هاي عام قتل و جنایت به ادامه در

 . کند مي استفاده بوده، امر واقعيت گویاي که تاریخي هاي عکس و تصاویر برخي از خود

 انگليس با سعودي عربستان سلطنتي خاندان عميق و تنگاتنگ ارتباط به نيز کمي کتاب این ادامه در

 . است شده پرداخته ميالدي گذشته قرن در ها

 بن» با« سعود آل» خاندان ميان محرمانه اما نزدیک، ارتباط به همچنين خود کتاب در السعيد ناصر

: کند مي بيان و کرده اشاره رژیم این اندازي راه از پس و پيش اسرائيل رژیم بنيانگذار« گوریون

 . گرفت قرار« سعود آل» مستقيم حمایت مورد خود، نظر مورد رژیم تأسيس براي گوریون بن

 آل عبدالعزیز بن فهد ملک عکس شود، مي دیده« سعود آل تاریخ» کتاب جلد روي که یريتصو

 قرار روسپي زن یک وي، کنار در که دهد مي نشان را جواني در عربستان سابق پادشاه سعود،

 تصویر در اش چهره تا دارد تالش صورت، برابر در خود دست دادن قرار با فهد ملک و گرفته

 . نشود مشخص

 سوره 217 تا 214 آیه ،«سعود آل» خاندان به زدن طعنه هدف با نيز عکس باالي بر سندهنوی

 مورد سخنشان که هستند دنيا این در کساني مردم از: است نوشته زیر مضمون با را بقره مبارکه

 دشمنان بدترین اینها هد؛ مي شهادت است، قلبشان در آنچه بر خداوند اما گيرد، مي قرار تو پسند

 باد به را خلق حاصل تا کوشند مي و است فتنه و فساد کارشان شوند، دور تو نزد از چون و تندهس

 شود گفته آنان به اگر و ندارد دوست را مفسدان فساد خداوند و کنند قطع را بشر نسل و دهند فنا

 آنان نمجه نشنوند، نصيحت تا انگيزد برمي بدکاري به را آنان خودپسندي و غرور کنيد، پيشه تقوا
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 . است بدي آرامگاه بسيار که کند کفایت را

 

 

 

 آنجا بشناسيم را دشمن و بفهميم خوب را تاریخ ما اگر چون باشيم، نویسي تاریخ مراقب باید ما

 راه این در سرشان بر مصائبي چه و کردند چه بشریت نجات براي روحانيون که شویم مي متوجه

 آنها شهادت در اسرائيل بني نوعي به که دارند وجود ایران در فراواني هاي امامزاده و است آمده

 . است داشته نقش

 

 

 مسيحي و وهابيت بهائيت، تقلبي هاي دین سازنده را یهود دانشگاه استاد یک فارس، گزارش به

 . دانست صهيونيسم

 باید: داشت اظهار رضوي خراسان اسالمي انقالب ایثارگران جمع در شب جمعه زوارزاده حسين

 که چرا کنيم روشن و رساني اطالع خودي نيروهاي براي کلمه صرف معناي به را شناسي شمند

 . کنند مي نگاه ما دست به زمينه این در آیندگان و جوان نسل

 مي را اول حرف انقالب طول در برکت و خير نگهداري، ایجاد، در شناسي دشمن اینکه بيان با وي

 اکنون هم که شود مي خالصه اسرائيل بني قوم در همواره ندشم تاریخ طول در: داشت اظهار زند،

 وجود حق جبهه عنوان به مهدویت جبهه باطل جبهه این مقابل در و کرده پيدا تجلي صهيونيسم در

 را دو این ما اگر که است داشته وجود( ع)علي حضرت امامت ویژه به اسالم ظهور بعد از که دارد

 نخواهد سئوال دیگر و شده مشخص تکليفش گيرد، قرار آنها اخلد در فردي هر کنيم تبيين و روشن

 . کرد

 را دیگر افراد و دانستند مي برتر قوم و واقعي انسان را خود اسرائيل بني قوم: گفت زوارزاده

 براي و انسانند شکل در که دانسته اسب از را دیگر هاي انسان نطفه که طوري به دانند، نمي انسان

 . اند شده آفریده یهود رفاه

 بعد و( ع)موسي حضرت پيامبري از قبل قوم این ظلم و جنایت خودپسندانه، اعمال تشریح به وي
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 نظر به: داشت اظهار و پرداخت( ص)اکرم پيامبر و( ع)عيسي حضرتن دوران در همچنين و آن از

 رايب را مکاني هيچ و داشت نخواهد امنيت گاه هيچ دنيا در اسرائيل بني قوم( ع)موسي حضرت

 . است موقتي کنند، غصب را جایگاهي اگر و نداشته حکومتداري

 و خشایارشا دولت زمان در قوم این: افزود و پرداخت ایران در اسرائيل بني نفوذ چگونگي به وي

 سر در را استر خود برادر دختر او که ترتيب این به کردند، نفوذ یهودي مردخاي توسط هخامنشي

 و است اسرائيل بني قوم از پر خشایار حکومت بدنه اینکه از خبر بي د،ده مي قرار خشایارشا راه

 . شود مي دختر این عاشق او

 آن به را این: کرد عنوان ستاره یعني که استار گویند مي انگليسي به استر اینکه بيان با زوارزاده

 نمي را دشمن چون ندانسته اما هستند( ع)حسين امام عاشق خوانند مي نماز که گویم مي افرادي

 . گذارند مي ستاره( س)زهرا فاطمه جاي به را دخترشان اسم شناسند،

 که یهودي مردخاي به را پادشاهي زن این به بيشتري خدمتي خوش براي خشایارشا: داد ادامه وي

 به که تاریخ یهودي نخستين براي را پادشاهي جشن شب همان و کند مي منتقل ست، او عموي

 . کنند مي برپا ،است رسيده پادشاهي

 آبي، و سفيد رنگ به لباسي مردخاي که شود مي انجام حالي در گذاري تاج این: داد ادامه وي

 ستاره آن روي که گذارند مي سرش بر و ساخته تاجي و داشته برتن اسرائيل االن پرچم رنگ

 . است دارد، طرفش دو در برجستگي دو که صهيونيسم

 او از بعد و قلدر رضا سر بر را تاج این شوند مي موفق آینده در آنها: افزود دانشگاه مدرس این

 . دهند قرار جنوبي کره از فيلمي در جومونگ سر بر آن از بعد و محمدرضا پسرش برسر

 گذاري تاج جومونگ که دادند نشان ما کشور در جنوبي کره از آنها که فيلمي این: آورشد یاد وي

 . داشت بر در را صهيونيسم هاي استهخو از درصد 31 من نظر به کند، مي

 انقالب بعد هستند، آن دنبال به در دربه و دارد دوست خيلي را پول قوم این: کرد عنوان زوارزاده

 سينماي و آمده جنوبي کره به یافته مسئوليت اي عده شد، قطع ما کشور از دستشان چون اسالمي

 تامين دنبال به ما با ها فيلم این معامله و ها مفيل اینگونه ساخت با و گرفته دست در را جنوبي کره

 . هستند هایشان خواسته

 است بهتر بلکه است شاهنشاهي و است بد تاج بگویيم جوان به ما مرتب نيست الزم: کرد عنوان وي

 تاج دنبال به کفر خط طالب بداند تا بگویيم برایش را آن آمدن وجود به چگونگي و تاج ریشه این
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 . بروند باطل و حق دنبال به باز دید با و است...  و

 تصفيه یهود قوم دشمنان با که گيرند مي اجازه خشایارشا از گذاري تاج از بعد: داد ادامه زوارزاده

 داشته، زیادي وسعت دوران آن در که را ایران امپراطوري جمعيت از دوازدهم یک آنها و کنند

 . کشند مي

 مي پوریم جشن را آن که گذارند مي نام یهود دشمن بر لبهغ روز را روز دو آن: کرد عنوان وي

 . شود مي گرفته جشن یهود توسط پایکوبي و باشدت روز این دنيا تمام در االن همين تا که نامند

 چون حضرت آن که کردند خيانت قدر آن( ع)عيسي حضرت زمان در قوم این: گفت زوارزاده

 پيامبر ضد افراد این بتوانند مردم که شود زده آنها دنگر به طنابي دادند دستور نداشتند، زندان

 هم)  ها کانادایي کامل عام قتل از بعد اسرائيل بني قوم این گذشته سال 211 این در و بشناسند را

 حکومت ها مکان آن در شدند موفق آمریکا سرخپوستان و( هستند مهاجر مردم کانادا در اکنون

 اسالمي جمهوري و بيندازند دنيا مردم گردن بر کراوات عنوان به را ننگ طناب این و کنند برقرار

 . دارد ما مسئوالن بيداري از نشان که برداشت را کراوات این افتخار با ابتدا همان از

 حدود که دارد وجود اي فاصله( ع)اسالم مکرم نبي نبوت تا( ع)عيسي حضرت از بعد: گفت وي

 که دارند زنوواس نام به پادشاهي و شده مسيحي مهه یمن مردم مدت این در و است سال 511

 موفق اسرائيل بني و افتد مي هم او براي ایران پادشاه اتفاق همان اسالم ظهور به مانده سال 211

 و کرده پا به آتش مانند خندق گودال آیند مي سپس و کنند یهودي نيز را یمن پادشاه شوند، مي

 نيامد، و بود پایبند خودش دین بر که هر و کنند مي عجم کوچک و بزرگ از را ها مسيحي تمام

 . ناميدند هولوکاست را روز آن جهان مظلومان که سوزانند مي و انداخته آتش آن در بيرون

 محتواي و داشته نگه را اسامي است این رسمش دارد، که زرنگي با یهود: داشت اظهار زوارزاده

 که اندزاد مي راه را دوم جهاني جنگ جریان یدآ مي نيز جنایت این در کند، مي عوض را آن

 را آن خاص ظرافت با او و داشتند عفوني هاي بيماري که سوزانند مي آن در را بيمار مرده افراد

 . نيفتد یمن در آنها جنایت یاد به کسي تا نامد مي هولوکاست

 نفر هزار 11 به طریق نای از دوم جهاني جنگ در ها شده کشته کنيد، محاسبه اگر اینکه بيان با وي

 در بودند، نفر ميليون 6 و بودند یهودي آنها همه که کنند مي اعالم آنها: کرد عنوان رسد، نمي

 این اگر است این سئوال و بوده ميليون 6 دنيا سراسر در یهود جمعيت کل زمان آن در که حالي

  است؟ نشده نابود یهود نسل پس چرا دارد واقعيت سخن
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 پرداخت دوران آن در یهود جنایات و آزار و( ص)اسالم مکرم نبي دوران به شگاهدان مدرس این

 به( ع)ائمه وجود اما شدند هم موفق و برآمدند ها مسلمان بين اختالف درصدد آنها: داد ادامه و

 . دهد پایان آنها انگيز اختالف انشعابات به توانستند( ع)رضا امام ویژه

 تقلبي سازي دین در را الوالعزم پيامبر سه با جنگيدن تجربه ائيلاسر بني قوم اینکه بيان با وي

 مسيحي جوانان برخي شنویم مي اینکه و نيستند شيطنت دنبال به مسيحيان: گفت کردند، پياده

 . هستند صهيونيسم مسيحي بلکه نيستند واقعي مسيحي اینها شدند،

 وهابيت تشيع، درون در بهائيت که شد ساختگي دین پنج ساختن فکر در یهود: کرد عنوان زوارزاده

 آنها از دین سه مسيحيان درون در صهيونيسم مسيحيت همان یا یهوه شاهدین و تسنن اهل درون در

 . شود مي شامل را

 بستگي یهود هاي خاخام تمام تقلبي هاي دین این وجود اظهار به مانده سال 21: کرد تشریح وي

 به سال 15 گذشت از بعد و درآمدند مسيحيت و تسنن تشيع، رنگ به داشتند قرار که اي منطقه به

 ساده مردم گروهي و جازدند آنها علماي عنوان به مردم اذهان در را خود که رسيدند اي درجه

 . پرداختند مي دیني فرایض به کنارشان در هستند رباني عالم آنها آنکه گمان به نيز

 در نفر سه استنثناء به یهودیان تمام تقلبي، ادیان آغاز اعالم به مانده سال پنج: داد ادامه زوارزاده

 .  آمدند خود هاي خاخام پشت در و کردند شدن مسيحي یا و سني شيعه، به تظاهر همدان

 به زمان آن از بعد و داشت ادامه باب محمدعلي سوي از بهائيت اعالم زمان تا کار این: افزود وي

 . یافتند حضور بهائيت جدید اسالم در اصطالح به و اوپيوسته

 در دوم جهاني جنگ از بعد قوم این: گفت آملي زاده حسن اهلل آیت سخن به اشاره با وي

 ایم کشته روزگار طول در را اسرائيلي بني غير افراد مختلف انواع به ما دهند مي پيشنهاد انگلستان

 . کشت را آنها باید چگونه بنابراین کرده، فرق امروز شرایط اما

 یهود رفاه براي را آنها آفرینش و دانند مي اسب نطفه را خودشان غير نطقه یهود اینکه بيان اب وي

 تواند مي تغذیه کاري دست با که است رسيده نتيجه این به امروز اسرائيل: گفت کنند، مي قلمداد

 . است آورده روي شگرد این به بنابراین کرد، نابود را افراد

 تشکيل روغن و نمک آب، ماده سه از شيرمادر و زمين کره انسان، بدن کهاین به اشاره با زوارزاده

 . کردند مسموم زمان طول در را ما غذایي ماده سه این یهود قوم اما: گفت است، شده

 آن اثبات براي و برد مي باال را فشارخون نمک نوشتند پزشکي هاي کتاب در آنها: داد ادامه وي
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 صفر به را نمک منيزیم ها دستگاه این که کردند عرضه ما به نمک تصفيه عنوان با هایي دستگاه

 این که شده داده ما مردم خورد به فاسد نمک این و شوند مي نمک شدن فاسد موجب و رسانده

 . است منطبق آنها پزشکي هاي نوشته با و برد مي باال را فشار واقع به نمک

 حضرت مبارک نام یعني 111 آن عدد بجدا به و نمک( س)زهرا حضرت مهریه: افزود زوارزاده

 چگونه زنند مي مثل نمک به را خود( ص)پيامبراکرم که داریم نيز احادیث در و است( ع)علي

 خوب نمک: گفت اخير سال چند در خود تحقيقات به اشاره با وي. باشد مضر ماده این دارد امکان

 دشمن حال و دهد مي کاهش را نبد ورم و آورده پایين را خون فشار کرده، برطرف را تشنگي

 . دهد مي قرار هروئين برابر را ارزش با ماده این

 کشور مسئوالن که مناسبت: است ادامه و دانسته ارزش با را سنتي هاي نمک دانشگاه مدرس این

 و کرده ترکيب هم با را ایران مختلف نواحي سنتي نمک که کنند ایجاد را هایي کارخانه عزیزمان

 . کنند کوتاه توطئه این در را یهود قوم دست و کنند تهيه ملت تغذیه براي را کاملي نمک

 به باید و است عميق چاه و قنات چشمه، آب آب، بهترین: گفت نيز آشاميدني آب با ارتباط در وي

 . است بار زیان مردم براي کردند اضافه ما آب به ظرافت با یهود قوم که کلري این بگویيم مردم

 جوش و افزایش را جنين سقط و کرده ایجاد مقعد تا مري از سرطان کلر: داد ادامه زوارزاده

 . آورد مي وجود به چشم زیر سياهي و شکم گاز و کند مي زیاد را صورت

 مي اعالم آنطرف از کنند مي اضافه کلر که آمریکا و کانادا اروپا، کشورهاي در: گفت همچنين وي

 . شود مي گفته کار قسمت یک فقط ما کشور در چرا ماا نيست شرب قابل غير آب که کنند

 ساخته...  و آفتابگردان عنوان به دنيا در که هایي روغن همه: کرد عنوان نيز روغن با درباره وي

 روغن و کند نمي مصرف آن از یهود خود که ست روغني این و است یهود براي امتيازش شود، مي

 خورد به که روغني یهودیان از کدام هيچ خانه در و ندک مي جایگزینش را محلي و زیتون کنجد،

 . شود نمي یافت دهند، مي ما

 وارد وقتي( محلي و زیتون کنجد،) خوراکي روغن و است گرم ما بدن: داشت اظهار زوارزاده

 خورد به و هستند صنعتي روغن که هایي روغن اما شود مي جذب سریع و شده روان شود مي بدن

 و شده روان آنکه جاي به شود مي کبر درجه 41 حرارت به شوند مي بدن وارد وقتي دهند، مي ما

 موجب روغن این و گویند مي چرب کبد بيماري آن به پزشکان که چسبد مي کبد به شود جذب

 طبيعي روغن که صورتي در ماند، مي آن چربي و فاسد حرارت برابر در سریع و شده وزن اضافه
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 شود مي برطرف آب با و نزده زنگ آهن آن در و داشته نگه را ودخ خاصيت حرارت درجه 251 تا

 . شود مي هضم سریع و

 در کردند مي زندگي تيمي خانه صورت به تایخ طول در همواره که قوم این: داد ادامه وي

 . کردند حفظ را خود چيز همه و خورده ضربه کمتر علت همين به دنيا هاي جنگ و مشکالت

 را خود هاي داشته و کنند مي زندگي تيمي خانه صورت به همواره قوم این نکهای بيان با زوارزاده

 را یهود پروتکل خواستند مي که زماني نویسند، مي خود یهودیان را تاریخ: افزود اند، کرده حفظ

 را فلسطين بعد اما شد مخالفت که کنند اسرائيل را جنوبي آفریقاي بود نظر در ابتدا بنویسند،

 هنگام آن در و بدهيم چه را تاریخ جواب که بود این همه سئوال جلسه آن در و کردند عنوان

 . نویسم مي ما را تاریخ گوید مي جلسه در اصل مجاري یهودي جلسه رئيس هرتزل

 را دشمن و بفهميم خوب را تاریخ ما اگر چون باشيم، نویسي تاریخ مراقب باید ما: کرد تصریح وي

 سرشان بر مصائبي چه و کردند چه بشریت نجات براي روحانيون که مشوی مي متوجه آنجا بشناسيم

 در اسرائيل بني نوعي به که دارند وجود ایران در فراواني هاي امامزاده و است آمده راه این در

 .است داشته نقش آنها شهادت

 

 

 رانیا و يپارس يگارشيال

 ن يا درون در . ستنده هند قاره ه شب غرب کن سا يت زرتش کوچک فهی طا کی انيپارس

 مردم شان اکثر و ام ده ي د کی نزد از را ها آن يئ بمب به د خو سفر انی جر در که فه،یطا

 جدهمی ه قرن از که دارد وجود ثروتمند اری بس تی اقل کی ، هستند يتکش زحم و متوسط

 قدرت اری بس ا يتانی بر ي استعمار دستگاه در و بودند مستقر يئ بمب شهر در عمده طور به

 از ي بمبئ ،ي استعمار دوران در که ميکن توجه . بودند يئ بمب شهر کاره ه هم ها آن .داشتند

 . بود ايتانی بر ي امپراتور شهر نی دوم تی جمع زانی م و ي اقتصاد و ياسی س تی اهم نظر

 ياول

 ي مپراتورا تختیپا يبمبئ ستم،يب قرن لیا او و نوزدهم قرن در .يئ بمب ي دوم و بود لندن

 و ز مرک ي محل يها ت دول شرق سمت از که رفت ي م شمار به بزرگ يا منطقه در ايتانیبر
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 قاره و سودان و حبشه و مصر به غرب سمت از و گرفت ي دربرم را هند قاره شبه غرب

 و (ين کنو عراق) نی النهر نی ب و ران يا ي ها نی سرزم دوران، ن يا در .ديرس ي م قایآفر

 کومت ح نظارت و تيل مسئو حوزه در انهی م يای آس و افغانستان و عربستان رهیجز شبه

 .بودند يبمبئ

 ياری بس و بود ي پارس ثروتمندان از منسجم ي گروه دست در ي اصل قدرت يئ بمب در

 ها ن آ منتخب ا ي مناطق ری سا در ايتانی بر هند کومت ح يت اطالعا و ياسی س مأموران از

 ي اعضا مثل ان،ی پارس ن يا مثالً، . داشتند قرار ها ن آ با کی نزد رابطه در ای و بودند

 ه ک بل داشتند يتجار فعال رابطه عمان با تنها نه واال، ن عد و خراس و تيت پ يها خانواده

 . کردند يم عمل مسقط امام مشاور عنوان به ايتانیبر هند کومت ح طرف از ها آن از يبعض

 ه ک بود همو و بود يمتتفذ اری بس تی شخص نوزدهم قرن لیا او در واال عدن ي هرمزج سِر

 کی أس ر در 1305 مرداد در ،(.ش 1304 آذر) ي پهلو سلطنت ي رسم سی تأس از پس

 ری اردش ار تک اب به سفر نیا . آمد رانیا به شاه رضا به کی تبر يا بر ي پارس بزرگ ئتيه

 بهمن نام به ي پارس کی و بود نگونهی هم ضعو هم زنگبار در . بود گرفته صورت پورتریر

 و بود مستقر کشور ن يا در زنگبار سلطان مشاور عنوان به واال داروخان ينکج ما يج

 قرار مقام نیا در يج پستان ي فرامرزج کتر د او از بعد و رفت ي م شمار به سلطان کاره همه

 هند قاره شبه يها دولت در . دبو هم زنگبار ي فراماسونر لژ استاد حال نی ع در که گرفت

 ا يتانی بر هند کومت ح نظارت تحت در يررسمی غ طور به يل و بودند مستقل ظاهر به که

 بودند فعال ايتانی بر يررسمی غ و ي رسم ندگانی نما عنوان به انی پارس نیا باز داشتند، قرار

. 

 نظام اره ک همه ي چنو ي ج داراب نام به انی پارس نیا از يکی کن د درآبادی ح در مثالً

 در را دولت ن يا ه يل ما امور ي تمام يکاجی و خاندان ي اعضا و بود درآباديح (حاکم)

 ا ر درآباد ي ح کومت ح سی انگل ي خصوص ي ها ک بان ک کم به و داشتند خود کنترل

 دوجو ستمی س نی هم هم بارودا و پونا يها دولت در . بودند کرده خود کار بده شدت به

 .داشت

 نوزدهم قرن اک ي تر تجارت ق يطر از ي پارس ي گارشيل ا نیا ثروت عمده بخش

 و ها ي سيانگل اک ي تر تجارت مهم يکا شر ها آن دوران نیا در و است آمده دست به
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 نی تر م مه از يکی ا ي نیتر مهم اکی تر تجارت . بودند شرق در ها يهودی و ها یيکایآمر

 جنگ دو ه ک شد باعث تجارت نی هم و بود نوزدهم قرن در ين جها اقتصاد يها شاخه

 دهد رخ بود، تجارت نیا ي اصل ين قربا که ن،ی چ و یي اروپا متحد يها قدرت انی م بزرگ

 .است معروف “اکیتر يها جنگ” به که

 تبار از را خود سنجان قصه نام به منظوم نه افسا کی اساس بر ي پارس يگارشيل ا نیا

 حفظ يا بر ران يا به اعراب حمله زمان در ای گو که داند ي م ين ساسا بدانمو و اشراف

 . بردند هند به هم را خود ينی د يها کتاب و کردند فرار هند غرب به خود نی د و دیعقا

 داشتند گسترده باطات ارت رانیا با تنها نه يالدی م جدهمی ه قرن لیا او از فهی طا نیا سران

 به افغان محمود شوم و نين خو حمله در . بودند مؤثر اری بس زين انریا سرنوشت در بلکه

 ي فرد و داشت يد  ج نقش فهیطا نیا ي صفو دولت انهدام و اصفهان اشغال و رانیا

 حمله که ميدان يم . بود افغان محمود سپهساالر و افاغنه قشون وم  د نفر گبر نصراهلل نام به

 دگرگون را ران يا يخی تار سرنوشت که است يا حادثه نیتر م مه رانیا به افغان محمود

 جنسينتلیا ندگانی نما تنها نه شاپور، پسرش، و پورتری ر ری اردش د،ی جد دوران در .کرد

 ي م شمار به هم ي پارس يگارشيل ا نیا ندهی نما که بل بودند رانیا در ايتانی بر سیسرو

 . رفتند

 دارد تعلق ي پارس يگارشيل ا به که بود تاتا يکمپان ندهی انم تهران در پورتری ر ری اردش مثالً،

 .رود يم شمار به هندوستان يکمپان نیگتر بزر هم امروز يحت و

 بود ي بمبئ نیا ،ين جها وم  د جنگ تا رانیا در ايتانی بر استعمار يد  ج حضور زمان از

 در ايتانی بر يتصاد اق و ي نظام و يت اطالعا و ياسی س اتی عمل در را ي اصل گاهی جا که

 رانیا

 ي بررس در و شدند ي م تکب مر ما نی مورخ که است ي بزرگ اشتباه نیا . لندن نه داشت

 من ه ک ين زما تا .کردند ي م متوجه لندن به را خود توجه رانیا در ايتانی بر استعمار نقش

 رانیا تحوالت در اينتای بر هند کومت ح نقش به کس چی ه باًی تقر کردم شروع را خود کار

 به ا، يتانیبر هند حکومت طرح 1299 يکودتا که دادم نشان من . بود نکرده يد  ج توجه

 بود پورتر،ی ر ری اردش استی ر به ران،یا در آن يت اطالعا سازمان و نگ،یدی ر لرد استیر

 رحط خواست ي م و بود مخالف آن با کرزن، لرد استی ر به س،ی انگل خارجه وزارت که



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 کی ت يحما از ران يا در کودتا طرح البته . بخشد تحقق را ، 1919 قرارداد خود، خاص

 دجرج ي لو شخص را آن ي اصل هسته که بود برخوردار لندن دولت در مقتدر اری بس يالب

 پ يليف سِر و ( مستعمرات ری وز بعد و جنگ ریوز) لی چرچ نستونی و و (ریوز نخست)

 ر سِ  و ( هندوستان امور ر يوز) مونتاگ نی ادو و (دجرجی لو مخصوص يمنش) ساسون

 ليک تش سی انگل وقت دولت در يستيونی صه مقتدر يب ال ي اعضا ری سا و ساموئل هربرت

 .دادند يم

 مسجل میا بر رانیا خی تار تحوالت در ي پارس يگارشيل ا بزرگ نقش مسئله که يوقت

 به س ک چی ه کنون تا و مانده ناشناخته راچ نقش نیا که آمد شيپ سئوال نیا طبعاً شد،

 ين طوال دوران نیا طول در تعمداً  که شدم متوجه يبررس نیا در است؟ نکرده توجه آن

 ن يا به . است شده گذارده کوت مس و مانده ناشناخته رانیا در ي پارس يگارشيل ا نقش

 خی تار در ي پارس ي رشگايل ا نقش درباره را خود قاتی تحق جی نتا گرفتم می تصم ب،يترت

 پر ران يا معاصر يخنگاریر تا در را ي بزرگ خالء واقع در قی تحق نیا .کنم منتشر رانیا

 امالً ک کنون تا که کرد ي م يف معر را رانیا تحوالت در مؤثر مهم عوامل از يکی و کرد يم

 .بود گرفته قرار غفلت مورد

 ب يعج يوندهايپ به جی بتدر کردم ي م نبالد را ي پارس يگارشيل ا ي رو بر کار که يزمان

 ک دو ن يا ان ي م يتراک اش چنان ه ک شدم متوجه و دمی رس يهودی يگارشيل ا با آن

 انون

 ي ج دی جمش سِر اگر مثالً .کرد کيک تف هم از را ها آن توان ي نم اصال که دارد وجود

 خانواده بود، نوزدهم قرن در جهان اک يتر تجار نیتر گ بزر از ي پارس يبها يج يج

 در و متحداً و داشتند را گاهیجا نی هم ز ين بودند، ي بغداد انیهودی سران که ساسون،

 ران يا اکی تر صادرات و کشت نوزدهم قرن طول در .کردند ي م عمل انی پارس با شراکت

 ي تاکود در .ي پارس فهی طا سران و ها ساسون کارگزاران از بود يا بکه ش انحصار در زين

 ي هودی زرساالران و ي پارس ي گارشيل ا ز ين رانیا در ي پهلو سلطنت استقرار و 1299

 ي رسم خلع تا کودتا زمان از هند السلطنه بی نا نگ،یدی ر لرد .کردند عمل مشترکاً

 1299 ) هیقاجار - ه ک است ي هودی نی اول و دارد نام اسحاق روفوس سِر (. ش 1304

 زمان در سی انگل جنگ ری وز و ریوز نخست) لی چرچ و دجرجیلو . شد هند السلطنه بینا
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 ي وندهايپ سی انگل ثروتمند انیهودی با شخصاً  هم و ي خانوادگ نظر از هم دو هر (کودتا

 هربرت و (ا يتانی بر وقت دولت در هند امور ریوز) مونتاگ نیادو . داشتند کی نزد اريبس

 نقش ين جها ول  ا جنگ زمان در و داشتند قتعل ساموئل يهودی خانواده به ساموئل

 کوس مار سِر ي پسرعموها نفر دو نیا .کردند فایا نی فلسط در انیهودی استقرار در يبزرگ

 و نیتر بزرگ هعنوان ب که بودند شل، داچ الیرو يکمپان انگذاريبن ساموئل،

 5 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 ران، يا در 1299 ي کودتا با مقارن .شود ي م شناخته ستميب قرن يت نف غول نیگرتر سهيدس

 در ا يتانی بر يل عا سريکم نی اول عنوان به دجرجی لو دولت ي سو از ساموئل هربرت سِر

 از پس ه ک بود ي هودی نی اول> د هوی ةالمعارف دائر ريب تع به و شد منصوب نيفلسط

 از يد ي جد ری تصو ، ب يت تر ن يا به <.رد ک کومت ح ليئ اسرا نی سرزم بر سال 2000

 منطقه در آن از بعد و ين جها ول  ا جنگ دوران در غرب ي استعمار يها کانون ياستراتژ

 ران يا در يپهلو سلطنت استقرار را ياستراتژ نیا ياصل بعد کی . آمد دست به انهيخاورم

 .نيفلسط بر نایهودی تيحاکم استقرار را گرید ياصل بعد و داد يم ليتشک

 ميدان يم .دمی رس ي پارس فهی طا به يده کل ش در انیهودی نقش به ، شتريب ي بررس در

 که

 در يت مستعمرا ي امپراتور کی شانزدهم قرن در که است يب غر قدرت نيل او پرتغال

 جدهمی ه قرن در و ها ي هلند به هفدهم قرن در که بود راثی م نی هم و کرد جادیا شرق

 هند غرب در شانزدهم قرن از ي پارس فهی طا سران که شدم متوجه .دی رس ها يسی انگل به

 در بعد قرون در جی بتدر و شدند دهيکش بر ها يل پرتغا ي بوم و ي محل کارگزاران عنوان به

 ه ک شدم متوجه و .دنديرس فراوان ثروت و قدرت به یي اروپا استعمارگران ری سا با ونديپ

 داشتند ي مهم گاهی جا انیهودی اين اسپا و پرتغال يت مستعمرا ي امپراتور توسعه و جادیا در

 ده يپد . کردند فایا ايتانی بر و هلند يت مستعمرا يها ي امپراتور در را نقش نی هم بعدها و

 ها ن يا . هستند ي مخف ان يهودی ا ي “مارانوها” شدم آشنا آن با زمان نیا در که يگرید

 ي هودی همچنان باطن در ي ول شدند ي م يحی مس ظاهر به که ودندب انیهودی از يگروه

 ها آن از ي بعض . هستند د ي جد ي اروپا خی تار در مهم اری بس دهی پد کی مارانوها .بودند

 ي جا سايکل يل عا مقامات در ي بعض و بودند پرتغال و اين اسپا پادشاهان مقتدر يوزرا
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 و پول با کلمب ستفیکر .دندی رس ينالیکارد مقام هب يحت ها ن آ از ي تعداد و داشتند

 کتاب در . بود مارانو ز ين او خود و رد ک سفر کای آمر قاره به مارانوها نی هم هیسرما

 ام کرده مطرح را يد  ج هی فرض نیا و ام کرده بحث دهی پد نیا درباره مفصال زرساالران

 که

 انيت سباس پسرش و انگلستان، يت عمرامست -ياکتشاف ي سفرها انگذارين ب کابوت، جان

 .باشند مارانو دیبا زين کابوت

 مؤثر اری بس ي پارس فهی طا ي فرهنگ ي بازساز در مارانوها -انیهودی نیا حال، هر به

 . دادند اشاعه شانیا ان ي م در را خودشان فرهنگ و ي روانشناس و اتی روح و بودند

 صورت انیهودی با ونديپ در آن ي امروز کل ش به ي پارس فهی طا ي نوساز گر،ی د عبارت به

 قصه به معروف هیپا يب و موهوم کامالً  افسانه در که ان،ی پارس ي آوارگ اسطوره و گرفت

 اسطوره ن يا . شد جعل ها يل پرتغا با انی پارس ونديپ دوران در افته،ی انعکاس سنجان

 ان يهودی ريتأث و دارد انیهودی گفرهن به بيعج يت شباه آن مولود ي روانشناس و يآوارگ

 ي غرب و يهند نيمحقق يبرخ که است بزرگ حد بدان تا انی پارس اتی خلق و فرهنگ بر

 هند در ي پارس فهی طا گر،ی د عبارت به .کنند ي م ادی “ هند انیهودی” عنوان به انی پارس از

 از

 بودن تبار ي رانیا ي عااد . است شده ي نوساز و ي بازساز کامالً فرقه کی ي فرهنگ نظر

 دهد ي م نشان ين جسما ي شناس مردم قاتيتحق چنانچه .است يجعل يکل ه ب هم ها آن

 ي ظاهر چهره . هستند يد ي دراو نژاد از و هند قاره شبه ي بوم مردم از نيقی به انيپارس

 و ان یي ااروپ با ونديپ از قبل تا ها آن . دهد ي م نشان را مسئله نیا يروشن به هم ها آن

 . نداشتند ارياخت در يزرتشت ينید متن چيه و دانستند ي نم يت زرتش را خود يت ح انیهودی

 ان يهودی و انیياروپا کمک به يت زرتش متون و اوستا با ها آن یي آشنا و تحوالت نیا همه

 .شد نهاده ها آن ارياخت در و شد برده رانیا از که شد جادیا يمتون قیطر از و

 غرب دیجد تمدن و يهودی انزرساالر

 موج گسترش و جادیا در ان يهودی نقش به شد معطوف من توجه ب،يت تر نیا به

 استعمار و گرفت کل ش غرب در ه ک ي بزرگ ي فرهنگ و ي اقتصاد و ياسی س بزرگ

 زين انیهودی در که شدم متوجه . آورد ارمغان به را يب غر دی جد تمدن سرانجام و یياروپا



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 و يحی مس ول  ا هزاره لیا او از يهودی جوامع يعنی دارد وجود انی پارس با بهمشا يوضع

 کز متمر سازمان کی از نیالنهر نيب به نيفلسط يکنون نی سرزم از ها آن يجی تدر مهاجرت

 نی مع ي هودی ي ها خاندان با آن ي رهبر که اند بوده برخوردار بسته و منسجم اری بس و

 دیبا نجایا در .دانند يم (ع) داوود حضرت نسل از را خود همه ها نخاندا نیا . است بوده

 او ان يهودی ي ول ميدان ي م امبريپ را (ع) داوود مسلمانان ما که کنم عرض را حی توض نیا

 ي اعضا ان يهودی نظر از ن،یبنابرا .دانند ي م هودی دولت کت شو و قدرت نماد و شاه را

 جامعه ي رؤسا ه ک نهاست آ ان ي م از و هستند ي داوود شاهزادگان ها خاندان نیا

 “ي داوود شاه” من که داشتند نام “ گلوتا رش” رؤسا نیا .آمد ي م رونيب هودی يجهانوطن

 اقتدار ها قرن ي ط ي هودی جوامع ي رؤسا نیا .ام کرده انتخاب آن معادل عنوان به را

 ي اسی س سازمان شدند ي م مستقر که يکشور هر در و داشتند خود اتباع بر يا العاده فوق

 نمودند ي م عمل “ دولت در دولت” عنوان به و کردند ي م حفظ ي مخف شکل به را خود

 يری تصو ب،يت تر نیا به . داشتند یي قضا و ياسی س کامل سلطه خود يهودی اتباع بر يعنی

 حدود ه ک آمد دست به گونه ه فرق و منسجم اری بس ين جهانوط ي مخف سازمان کی از

 نی تر م مه در آن ي ها شاخه شهيهم دوران نیا در و دارد يخی تار قدمت سال کهزاری

 که ستين معنا آن به ری تصو نیا البته . است بوده اکنده پر جهان ياسی س و ي اقتصاد مراکز

 در من کس، برع .می نباش قائل ي فرد استقالل نوع چی ه انسان، عنوان به ان،یهودی يبرا

 شورش ساختار ن يا ه يعل انیهودی که ام کرده توجه یي اعتنا قابل موارد به خود قيتحق

 ر ي غ ي ها فرهنگ از شدت به ساختار نیا يخی تار مقاطع ي برخ در اصوالً  و اند کرده

 شیدا يپ . است شده يمتالش گاه و گرفته ريتأث (اسالم و تيحيمس عمده طور به) يهودی

 در نی مرتد موج شیدا يپ بغداد، در ي اسالم تمدن یيوفاک ش دوران در يئ قرا فرقه

 اروپا در ستميب قرن لیا او و جدهمی ه قرن اواخر يهودی روشنگران ،يحی مس ياياسپان

 کتاب در من ، نیابرا بن . هستند تیهودی بسته ساختار درون در تحوالت نیا نیتر مهم

 و مندلسون يهودی سرشناس خانواده ي اعضا و نوزايپ اس مانند ي مستقل انیهودی به خود

 يت مثب افراد ها آن از ي بعض که ام کرده يد  ج توجه رهی غ و راتنو والتر و پرر ليام

 و بودند

 .کردند يدیشد مبارزات خود زمان يهودی جوامع بر حاکم بسته ساختار هيعل يحت
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 نی ي تع رد اروپا ک کوچ و بزرگ کمرانان ح با يهودی يگارشيال نیا قی عم ونديپ

 کل ش يبی صل ي ها جنگ دوران از ونديپ ن يا . بود مؤثر اری بس امروز جهان سرنوشت

 ي ها م حاخا معموالً  ه ک ،ي هودی بزرگ گران سهی دس و صرافان و ثروتمندان که گرفت

 ،يبی صل ي ها فرقه ياطالعات و يمال کارگزار و واسطه عنوان ه ب بودند، زين يهودی بزرگ

 ن يا نقش مستند طور به خود کتاب در .کردند ي م عمل معبد، شهسواران رقهف ژهیو به

 و هی سور و مصر ي اسالم ي ها دولت هيعل رانیا مغول لخانانیا کی تحر در را انیهودی

 اواخر در رانیا لخانانیا دستگاه در انیهودی نیا اقتدار اوج .ام داده نشان ها يبی صل سود به

 سعدالدوله ه ک است مغول خان ارغون حکومت دوران در و يالديم زدهمی س قرن

 ب يب ط کی خان غازان سلطنت دوران در بعد، يکم . بود اش کاره ه هم و ری وز يهودی

 نام با را او که دی رس وزارت به و افتی قدرت لخانانیا دستگاه در همدان کن سا يهودی

 بس ری تصو خود ق ي تحق انی جر در .ميشناس ي م ين همدا اهلل فضل نیدالدی رش خواجه

 اری

 را او و ختی فرور شده ساخته اهلل فضل نیدالدی رش از رانیا يخنگاری تار در که يمثبت

 ي و به که يت مثب نکات از ياری بس که شدم متوجه و افتمی سعدالدوله مشابه يگر سهيدس

 نقش به طمربو مباحث . است دروغ بن و خيب از و صرف اتی جعل شود ي م داده نسبت

 جلد در ه ک است ام يقيتحق کار يها قسمت نی بهتر از رانیا لخانانیا دوران در انیهودی

 .است شده منعکس زرساالران وم  د

 ساختار از و گرفتند کل ش يبی صل ي ها جنگ انی جر در که ،يبی صل يها فرقه نیا

 دادند ادامه را خود تيل افع يبی صل يها جنگ انی پا از بعد بودند، برخوردار ينی د -ينظام

 کومت ح به مسلمانان که نیا از بعد .کردند فایا دی جد غرب شیدايپ در ي بزرگ نقش و

 نی آخر از را ها ن آ و دادند ان ي پا کامل طور به نی فلسط ين کنو منطقه در ها يبيصل

 ي ها فرقه از يکی .دادند ادامه را خود تيفعال ها آن کردند، رونيب کا، ع قلعه سنگرشان،

 ردن ک يحی مس يا بر را يبی صل جنگ ،(يآلمان) ين توتو شهسواران نام به ،يبی صل بزرگ

 پروس دولت سی تأس به ه ک داد ادامه اروپا شرق و شمال در اسالو لی قبا ياجبار

 ل ي قبا کامل امحاء و قمع و ع قل از پس ين توتو شهسواران فرقه اعظم استاد يعنی .ديانجام

 منصوب (ي بعد پروس) ها يبروس نيسرزم يحيمس حاکم نياول عنوان به ي بروس اسالو
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 ي ها نی سرزم ری سا جی بتدر پروس دولت . شدند پروس شاه او نانی جانش بعدها و شد

 را آلمان واحد دولت تی موجود 1871 سال در سرانجام و کرد تصرف را نينش يآلمان

 .نمود اعالم

 سمت به ين توتو شهسواران فرقه يطلب توسعه ها، ي بروس نی سرزم تصرف از بعد

 ها ي بروس سر بر ه ک را یي بال همان خواستند ي م فوق فرقه سران و افتی ادامه شرق

 ونديپ ل يدل به ي ول اورنديب ها روس سر بر بردند، انی م از کامالً  را ها آن نسل و آوردند

 دولت تابع روس کوچک يها نينش کم حا زمان آن در . نشدند موفق مسلمانان با ها روس

 . است هی روس ي فعل دولت با منطبق باًی تقر آن قلمرو که بودند يلمان مس مقتدر و بزرگ

 آن ارگزاران ک از ياری بس و داشت نام “ن ي زر ياردو” ای “ قبچاق خانات” دولت نیا

 نی هم و تندداش حسنه اری بس رابطه قبچاق يز ک مر دولت با ها روس . بودند يرانیا

 ي جنگ در يک نوس آلکساندر يرهبر به ها روس شد سبب که بود قبچاق خانات تیحما

 به . ندی نما وارد سخت يکست ش ها آن به و کنند دفع را ين توتو شهسواران تهاجم بزرگ

 ي سايکل سی قد و ها روس ي ملّ قهرمان عنوان به يک نوس لکساندر آ که است علت نیا

 ها روس ه ک گفت توان ي م جرئت به ن،یا بنابر . شود ي م شناخته هی روس ارتدکس

 تی حما اگر و هستند ي اسالم شرق با ونديپ ونی مد ملت کی عنوان ه ب را خود تیموجود

 . شدند ي م حذف خی تار صحنه از ها ي بروس مانند ادی ز احتمال به نبود شانیا از مسلمانان

 ساخته را يک نوس لکساندر آ ي زندگ داستان ،روس معروف لمسازيف ن،يزنشتیآ يسرگ

 لکساندر آ ان ي م ونديپ ن يا د ندارن ل ي تما اد ي ز يکنون يها روس متأسفانه يول .است

 .کنند انيب بوده واقع در که چنان را قبچاق خانات و ينوسک

 رقهف کرد، فایا جهان و اروپا دی جد خی تار در ي بزرگ نقش که گری د يبی صل مهم فرقه

 داشتند يهودی جوامع سران با کی نزد اری بس ونديپ فرقه نیا سران . است معبد شهسواران

 و کردند لی تبد بزرگ تجارتخانه و يف صرا کی به را خود ازمان س ونديپ نیا ليدل به و

 فاسد حد بدان تا پاپ تی حما مورد و مهم اری بس ةفرق نیا . شد دهيکش فساد به کارشان

 ي عنی اروپا، خوشنام پادشاه دو يالدی م چهاردهم قرن لیا او در که شد تحمل رقابلی غ و

 دموله، اک ژ و زدند دست آن انحالل به انگلستان، ول  ا ادوارد و فرانسه چهارم پيليف

 ه ک ي بی عج و ق ي عم يخی تار يوندهايپ ليدل به . شد اعدام فرانسه در فرقه، اعظم استاد
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 ي ها قتی طر در امروزه بود، برقرار ي هودی زرساالران و عبدم شهسواران فرقه انيم

 “سید ق” و “دی شه” عنوان به او از و است فراوان احترام مورد دموله اک ژ يفراماسونر

 و فرانسه ي ها دولت معبد، شهسواران فرقه قمع و قلع و انحالل با همزمان .شود ي م ادی

 9 دهوی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 . کردند اخراج ز ين را خود يکشورها در مستقر يهودی رباخواران و صرافان انگلستان

 به را خود نام پرتغال شاه تی حما با بردند، پناه پرتغال به معبد شهسواران فرقه يایبقا

 از .دندی بخش تداوم نی سرزم نیا در را خود تيل فعا و دادند ریي تغ حيس م شهسواران فرقه

 و رد يگ يم اوج دیجد يها جبه در يبيصل جنگ يبریا رهیجز شبه در که است ندورا نیا

 سرانجام ه ک ،ي اسالم ضد نين خو و خشن موج نیا در . است اندلس مسلمانان هی عل آن

 د، ي انجام اندلس مسلمان دولت نیر آخ عنوان به غرناطه دولت سقوط به 1492 سال در

 .داشتند مؤثر اريبس نقش يهودی زرساالران هم و حيمس شهسواران فرقه ياعضا هم

 انگذارين ب عنوان به “انورد ي در ي هنر” درباره ي فراوان مطالب يخی تار کتب در

 ه ک است ن يا ، شود ي م القاء ما به که ه،ی قض ظاهر .میا خوانده غرب یيای در اکتشافات

 بود عالقمند اری بس اکتشافات و ايف جغرا دانش و يانوردی در به يل پرتغا شاهزاده نیا ایگو

 که شد آغاز انیي اروپا ياکتشاف یيای در ي سفرها نيل او او ي گذار هی سرما و عالقه ليدل به و

 با تنها ي ول .ديانجام جهان سراسر در يب غر ي استعمار يها ي امپراتور سی تأس به بعدها

 و نبوده انورد يدر اصالً  “انوردیدر يهنر” نیا که دی فهم توان يم سخت و ي تخصص کار

 ي سيانگل نيمورخ بعدها که است يلقب نیا) نرفته یيای در اکتشافات و سفرها به چگاهيه

 يا همه از تر مهم و بوده، يا ه آلود و هرزه اری بس شخص ي فرد ي زندگ در ،( دادند او به

 ن

 استاد مقام در سال چهل مدت به يالدی م پانزدهم قرن از ي مهم بخش در ي و که

 انورد يدر ي هنر گر،ی د عبارت به . است داشته ي جا حی مس شهسواران فرقه ياعظم

 پول با و است دموله اک ژ اعدام از پس معبد شهسواران فرقه اعظم استاد نیتر مهم

 ت يفعال ز ک مر به را خود دربار او که است پرتغال، دولت نه فرقه، نیا ثروتمند ياعضا

 تهاجم “کفار” کردن يحی مس يا بر يبی صل جهاد بهانه به و کرد لی تبد یيای در انیماجراجو

 فتح از پس ت يل فعا نیا . نمود ي طراح را قای آفر شمال ي اسالم يها نی سرزم به یيایدر
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 ستفیکر ي سفرها با اروپا، غرب در اسالم حضور به دادن انی پا و ( 1492 ) غرناطه

 نی اول گاما و رد ک کشف را ا کی آمر قاره کلمب .افتی ادامه داگاما کو واس و کلمب

 اقدامات ن يا يتمام . نمود سی تأس را نی زم مشرق در دی جد غرب ي استعمار يامپراتور

 و پول با و ( مسلمانان ي عنی) “ کفار” کردن يحی مس يا بر يبی صل جنگ تداوم بهانه به

 فرقه همان که) حی مس شهسواران هژیو به ،يبی صل يها فرقه و يهودی زرساالران هیسرما

 ي ها ي کش لشگر در ها يل پرتغا پرچم که ميدان يم .شد ي م انجام ،( است معبد شهسواران

 شده درج سرخ بی صل نقش آن بر که است يدی سف پرچم شرق و قای آفر به شان یيایدر

 ترانهی مد شرق در يبی صل ي ها جنگ زمان در معبد شهسواران پرچم همان نیا .است

 .است

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 10

 ه ک دهد ي م نشان کردم، عرض که معبد شهسواران و يتون تو شهسواران نمونه دو

 ما متأسفانه، .اند داشته دی جد غرب جادیا در ي بزرگ نقش چه يبی صل يها فرقه و ها آرمان

 نقش درباره شهی هم ه ک م يا هرد ک عادت غرب، ي رسم ي خنگاری تار از تی تبع به

 د ي جد تمدن شیدايپ در رهی غ و رهی غ و “يت صنع انقالب” و “يروشنگر” و “رنسانس”

 ما به غرب دیجد يخنگاریتار در يخاص مکتب که همانطور يعنی .میي بگو سخن غرب

 آن در ه ک می دانی م ي فرهنگ ندیا فر کی را غرب دی جد تمدن شیدايپ ، است کرده القاء

 همه . داشت را ي اصل نقش هنر و دانش و فرهنگ یيکوفا ش و دانش و تين عقال عنصر

 ي ها ه آموز قالب در نوزدهم قرن تا يت ح که ،ينی د بات تعص نقش و ستين نیا تيواقع

 نقش واقع در و است بوده می عظ اری بس دی جد غرب شیدايپ در افت،ی ي م ي تجل يبيصل

 زرساالران ندیا فر نیا در .می غافل آن از ما که است يا نکته نیا . است داشته کننده نييتع

 ي مهم اری بس نقش ي اسالم ي ها نيسرزم و يغرب ياروپا انی م واسطه عنوان به يهودی

 .کنند ينم يمعرف را آن ابعاد يتمام تعمداً  من نظر به که داشتند

 را دار ت جه و خاص هنگا کی غرب يخنگاری تار که گفت شود ي م واقع در يعنی -

 کند؟يم القاء

 اصطالح ه ک بل نم ک ي نم صحبت غرب ي خنگاری تار ل ک از من د،ينيبب :يشهباز

 کی غرب ياين د دی جد يخنگاری تار بر اصوالً  .برم ي م کار به را غرب ي رسم يخنگاریتار
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 نگاه نوع آن يعنی .ام دهی نام غرب ي رسم يخنگاری تار را آن که دارد غلبه خاص مکتب

 در و است غرب ياين د قدرتمند و کمه حا يها کانون تی حما و دیي تأ مورد که خی تار به

 را کيآکادم ي خنگاریتار از ي مهم بخش و شود ي م سی تدر هم ها دانشگاه و مدارس

 ي رسم کتب م نیا که يقاتيتحق .ستين غرب يخنگاری تار همه نیا يول .دهد ي م شکل

 نظر ن يا از غرب ي پژوهش ياين د خوشبختانه و است فراوان کند ي م تباراع يب کامالً را

 را ي درس و ي رسم ي ها ت يا رو شهی هم ه ک میا کرده عادت ما يول . است ين غ اريبس

 .است فراوان تأسف هیما نیا و میاموزيب

 هالوکاست اسطوره و يواقع خیتار مکتب دنظرطلبان،یتجد

 عنوان ان يهودی درباره ه ک يب مطال ي رسم يخنگاری تار نیا در شما نظر به پس -

 ست؟ين منطبق يد  ج قاتيتحق و يخیتار يها تيواقع با شود يم

 11 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 ي ادعا ي عنی است کاست هالو مسئله معروف نمونه کی . است نطوريهم :يشهباز

 نام به دارد يکتاب يگارود رژه .ين جها وم  د جنگ دوران در يهودی ونيلی م شش عام قتل

 ترجمه ي فارس به فی شر دی مج مرحوم لهيوس به که سميونيه ص انگذارين ب يهها اسطور

 ه ک دهد ي م نشان کتاب نیا در ي گارود رژه . است داشته عی وس بازتاب رانیا در و شده

 ي کس نی تر مهم ي گارود رژه ه ک کنم عرض دیبا . است هیپا يب “کاست هالو اسطوره”

 ي فرد شهرت خاطر به شتريب او کتاب شهرت . است داده نظر نهی زم نیا در که ستين

 م او کار که يل حا در است نام صاحب و يل جنجا ياسی س کر متف کی عنوان به يگارود

 يتک

 اعتبار و ت يرجع م ين جها وم  د جنگ خی تار نهی زم در که است ينی مورخ قاتی تحق بر

 .دارند يعلم

 و است افتهی شیا افز کاست هالو ده ي پد به غرب مردم عالقه ری اخ يها سال در

 دهه در کاست هالو با رابطه در شده منتشر مطالب حجم که دهد ي م نشان قاتيتحق

 قی حقا کشف به عالقه موج نیا . است يالدی م 1950 و 1940 يها دهه برابر ده 1990

 کی جادیا به يرسم يخنگاریتار و يستيژورنال و يووديهال غاتيتبل با لهمقاب و يخیتار

 خی تار” ا ي ( سميونیزیرو) “يدنظرطلب يتجد” به که دهی انجام يخنگاری تار دی جد مکتب
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 .است معروف “يواقع

 در ه ينیراز . کنند ي م ادی کتب م نیا انگذارين ب عنوان به ي فرانسو هينی راز پل از معموالً 

 گشتاپو لهی وس به ه ک بود فرانسه مقاومت جنبش ي اعضا از ين جها وم  د جنگ انزم

 مختلف يها اردوگاه در جنگ انی پا تا و دی گرد اعزام بوخنوالد اردوگاه به و شد ريدستگ

 افتی در فرانسه دولت از را مقاومت نشان نیتر يل عا ي و جنگ از پس . بود ين زندا يناز

 به ين جها وم  د جنگ نهيزم در آورد، يرو يخی تار قاتی تحق عرصه به سپس و کرد

 ي جنگ ي ها اردوگاه ک اسفنا وضع می ترس به جمله از و پرداخت کتاب انتشار و قيتحق

 ي رسم ری تصو که دی رس يت نظرا به قشی تحق انی جر در جی بتدر او يول . زد دست يناز

 را

 -انين زندا کشتار يا بر گاز يها اتاق افسانه اوالً، که دکر اعالم هينیراز .کرد ي م ي نف کامالً

 از ياستی س چی ه جنگ دوران در اً،يثان . ندارد صحت مطلقاً -يهودی ری غ و يهودی از اعم

 کشته ان يهودی ثالثا، .است نداشته وجود اروپا انیهودی يجمع کشتار يا بر آلمان يسو

 5 تا هزار 900 نيب جنگ دوران در شده / ن يا و نفر ون يليم 6 نه هستند نفر ونيليم 1

 نی ب از فوس،يت ژهیو به ،ي مسر يها يماريب اثر در ای جنگ انی جر در گرانی د مانند افراد

 ي واقع يخنگاری تار کتب م هواداران نیتر مهم عنوان به نام صاحب مورخ دو امروزه .رفتند

 ي معتبر اری بس مورخ نگیرویا . ستا يسی انگل نگیرویا دیوید ،ياول :شوند ي م شناخته

 تواند ي نم س ک چی ه اند نوشته سی انگل سرشناس اتی نشر ي برخ که ي حد در است

 کس نی اول او .رد يبگ دهی ناد را نگیرویا پروفسور و کند کار ين جها وم  د جنگ درباره

 ي

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 12

 ن يا .رد ک ار ک آن ي رو و آورد دست ه ب را گوبلز يا فحهص 75000 خاطرات که است

 ارتش ي سر يوهای آرش در و بود ناشناخته نی مورخ يا بر سال 50 مدت به خاطرات

 ي سر اسناد ي رو بر ساله شش کار کی از پس نگیرویا .شد ي م ينگهدار ي شورو سرخ

 ه ک تلريه جنگ نام با کرد شرمنت را تلری ه مستند کامالً يوگرافيب نيل او سابق يشورو

 تلريه جنگ کتاب در نگیرویا .ديکشان دادگاه به را ي و کار و نمود پا به فراوان جنجال

 کار در (هالوکاست) انیهودی کشتار از ينوع چی ه جنگ دوران در اصوالً  که است يمدع
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 ي مرموز طور هب همه ين جها وم  د جنگ اسناد نیتر مهم که داد نشان نگیرویا . است نبوده

 در شی پ يت مد تا که ايتالیا و آلمان سران روزانه يها ادداشتی از ياريبس .اند شده مفقود

 رفته سرقت به بود د موجو یي اروپا يکشورها ری سا و آلمان و سابق ي شورو يوهايآرش

 ينيل موسو روزانه يها ادداشتی به کند ي م اشاره جمله از او . است شده معدوم ای پنهان و

 ری سا و تسیآِشو در اوالً، که است معتقد نگیرویا .ستين اکنون و بود موجود ين زما که

 وجود از ي اطالع چی ه تلری ه اً، يثان . است نداشته وجود گاز اتاق ي ناز يها اردوگاه

 يا بر نگیرویا) . است نداشته انیهودی کشتار يا بر افتهی ن سازما برنامه و مرگ يها اتاق

 پوند 1000 مبلغ به يا زهی جا بوده مطلع کاست هالو از تلری ه کند ثابت بتواند که يکس

 ق ي تحق اجازه نی مورخ به ه ک دارد وجود ين جها توطئه کی ثالثاً، (. است کرده نييتع

 ون يلی م شش رقم رابعاً، .دهد ي نم را کاست هالو نهی زم در يشداوريپ از کنار بر و طرفانهيب

 ون يلی م کی از کمتر يهودی نيل مقتو تعداد و ندارد صحت وم  د جنگ در يهودی کشته

 اثر در نه اند شده کشته گران،ی د مانند جنگ، انی جر در ای يماريب اثر در که است نفر

 ي خنگاری تار کتب م هوادار سرشناس مورخ نيدوم .ي جمع امحاء افتهی سازمان طرح

 مانند ز، ين اش خانواده و سونی فور پروفسور . تاس ي فرانسو سونی فور رابرت ،يواقع

 ي متعدد يها کتاب مؤلف او . بودند دهی د فراوان آزار ها ين آلما از جنگ زمان در ه،ينیراز

 فرد . ندارد صحت ان يهودی يجمع امحاء استی س و گاز اتاق که کند ي م ثابت و است

 ه ک بل ستين مورخ لوختر . ستا یيکای آمر لوختر فرد عرصه نیا در گری د نام صاحب

 بازگشت در و رفت لهستان به قی تحق يا بر او . است زندان ساختمان متخصص مهندس

 نیا در او . است معروف لوختر گزارش به که کرد منتشر را خود يا صفحه 196 گزارش

 و تسی آشو در گاز ي ها اتاق که کرد ثابت او . شد نکر م را گاز يها اتاق وجود گزارش

 لهی وس به سمی تور جلب هدف با ين جها وم  د جنگ از پس لهستان يها اردوگاه ریسا

 ز ين يگری د سرشناس افراد نهی زم نیا در . است شده احداث لهستان يستيکمون حکومت

 ارنست . است تسی آشو گاز يها اتاق نکار ا در يکتاب مؤلف رودلف گرمار :اند کرده کار

 د يوید هاند؟ شد کشته نفر ونيليم شش واقعاً  ایآ عنوان با نوشته يکتاب یيکانادا زوندل

 درباره دارد ي قی تحق بروزات دکتر .ر نف ونيليم شش افسانه عنوان با دارد يکتاب هوگان

 13 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره
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 ری سا در نه و بوخنوالد در نه داخائو، در نه که کند ي م اثبات و داخائو در گاز يها اتاق

 و . است نداشته وجود انين زندا ری سا و انیهودی کشتار يا بر گاز اتاق يان آلم يها اردوگاه

 ز، ين او که است م،دو جنگ زمان در فرانسه مقاومت جنبش عضو ،ي گارود رژه باالخره

 کی و ندارد صحت کاست هالو که دهد ي م نشان شگفته،يپ نی محقق قاتی تحق اساس بر

 .است يساختگ فسانها

 سمیناز ظهور و یيگرا یيایآر ،يهودی زرساالران

 و دندين رسا قدرت به يهودی ثروتمندان را تلريه اصوالً  که دارد وجود هم نظر کی -

 .خاص ياهداف تحقق يبرا شد علم ها آن هیسرما و پول با سمیناز

 نقش و پرداخت مخواه هم مسئله نیا به کتابم ي بعد ي جلدها در من .بله :يشهباز

 جنسينتلیا) ا يتانیبر ياطالعات سازمان و لندن و ورکیوين بانکداران و يهودی زرساالران

 ن يا .رد ک خواهم انيب آلمان در تلری ه آدولف صعود و سمی ناز شیدايپ در را (سیسرو

 :کنم يم يکوتاه اشاره آن به تنها من و است يمفصل بحث

 بر د،ی انجام آلمان در سمی ناز و سميالی سوس ونالی ناس شیدايپ به که یيگرا یيای آر موج

 و ا يتانیبر ي استعمار دستگاه با که گرفت کل ش نوزدهم قرن یيگرا یيای آر کتب م اديبن

 اواخر در یيگرا یيای آر مروج فرقه نیتر مهم . داشت کی نزد ونديپ هند ي پارس يگارشيال

 نام به ين ماسو شبه سازمان کی که بود يف وسوتئ فرقه ستميب قرن لیا او و نوزدهم قرن

 ن يا رأس در . بود فعال اری بس هندوستان در و رده ک جادیا يف تئوسو ين جها انجمن

 لژ” ها ن آ اجتماع محل و داشتند ي جا “يبی غ استادان” نام به ناشناخته ي گروه سازمان

 ق يطر نیا از و داشت کی نزد هرابط هند انی پارس با سازمان نیا .شد ي م دهی نام “ديسف

 بر

 رهبران از ،يزنجان ميابراه خيش .نهاد يجا بر فراوان ريتأث يرانیا انیتجددگرا

 استبداد شراره نام ه ب جلد چهار در دارد يا منتشرنشده رمان مشروطه، دوران یيتجددگرا

 ي مخف حفلم کی يها تيل فعا که است “يبی غ استادان” نیا از يکی آن ي اصل قهرمان که

 ان سازم ن يا ي اعضا رمان، نیا در .کند ي م تیا هد رانیا مشروطه انقالب انی جر در را

 فوق ي بيغ استاد و .زاده يتق حسن ديس يگری د و است ين زنجا می ابراه خی ش خود يکی

 شهی اند در را سميف تئوسو نقش زرساالران کتاب در .پورتری ر ری اردش جز ستين يکس هم
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 .کرد خواهم انيب مشروح طور به مشروطه دوران ياسيس

 رسالت خی تار طول در که دارد وجود “یيایآر” نام به ي نژاد ها، ستيف تئوسو نظر طبق

 . است قوم ن يا ساخته بزرگ يها تمدن ي تمام و است داشته دست به را يساز تمدن

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 14

 محول ها آن به يساز ن تمد رسالت نیا دی جد دوران در و هستند یيای آر زين انیياروپا

 زن کی و وت لک ا کلنل نام به یيکای آمر سرهنگ کی را يف تئوسو سازمان . است شده

 کی نزد رابطه ي استعمار ي ها کانون با که کردند سی تأس يک بالواتس ام ماد نام به روس

 هند در کا،ی آمر وقت جمهور سيئ ر س،ی ها راترفور ي تجار ندهی نما لکوت ا کلنل .داشتند

 . گرفت دست ه ب را ها ستيتئوسوف يرهبر بزانت يآن نام به يسی انگل زن کی بعداً .بود

 تمدن پنج به را يبشر يها تمدن و گفت ي م سخن <یيای آر بزرگ نژاد> از بزانت خانم

 ران،یا ن،یالنهر نيب هند، :نمود ي م منتسب ها یيای آر به را همه و کرد ي م می تقس ياصل

 روم

 ،یيا ي آر پنجم تمدن ن يا ه ک گفت ي م صراحت به بزانت يآن .یي اروپا دی جد تمدن و

 را ين جها ي امپراتور کی استقرار و جهان بر ي سرور رسالت ،یي اروپا دی جد تمدن يعنی

 .دارد عهده به

 خاندان ي اعضا ول  ا ين جها نگج از پس يها سال در را انهیگرا یيای آر موج نیا

 ي ها ين کمپا ي اصل رانی مد از شانزدهم قرن از ها آن اجداد که زدند ي م دامن نيچمبرل

 است جالب و آمد وجود به یيگرا یيای آر موج نیا درون از تلريه . بودند سی انگل يتجار

 مقارن ن،يت اش والتر .اشتد کینزد رابطه نيت اش والتر نام به ي فرد با ين جوا در که ميبدان

 با ارتباط ي مدع فعال فراماسون کی ن، ي و در او اقامت و تلری ه ين جوا دوران با

 جی ترو به و نهاده انين ب را ين پنها ين ماسو سازمان و بود نی و در يعيب ط ماوراء موجودات

 نيت اش ين ماسو مانساز به جوان تلريه . داشت اشتغال يستيسوف تئو و انهیگرا یيای آر دیعقا

 دکتر” نام با بعدها، نيت اش والتر . گرفت ريث تأ آن از شدت به يفکر نظر از و وستيپ

 پرستانه طانيش نيآئ ينوع و نوشت “یيایآر يرازور” درباره ي متعدد يها کتاب ،“نياشت

 تاقام انگلستان در نيت اش کتر د ،ين جها وم  د جنگ يها سال در .کرد ي م غی تبل را

 و داشت



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 .بود ايتانیبر ياطالعات سیسرو عضو و ليچرچ نستونیو سِر يشخص مشاور

 با می مستق طور به و داشت ريث تأ آلمان سمی ناز شیدايپ در که يگری د کوک مش فرقه

 در آن کز مر و شد سی تأس 1912 سال در که است “ تول انجمن” بود، مرتبط سميتئوسوف

 شی هنر کنت” يف اشرا عنوان با که است ي فرد سازمان نیا انگذاريبن . داشت قرار خيمون

 قرن ل يا او در او . بود گلوئر رودلف اش ي اصل نام و داشت شهرت “ سباتندروف فن

 به بازگشت از پس گلوئر . بود ثروتمند ي تاجر و داشت اقامت استانبول در نوزدهم

 کتاب از را باستان، ي ها یيایآر يا نه افسا و مرموز نی سرزم يعنی ،“تول” شهی اند آلمان،

 رد ک برپا را “ تول انجمن” نام به خود سازمان گرفت، وام يک بالواتس مادام ير س آموزه

 ي ها خانواده ي اعضا جذب به يو . داشت اعالم “ برتر نژاد” ي سرور را شی خو هدف و

 جنبش يری اوجگ با و پرداخت انجمن نیا به ين آلما داران کارخانه و ثروتمند و ياشراف

 ي فرد استیر به يستیترور شبکه کی ا،یباوار کارگران اميق ژهیو به و آلمان، در يانقالب

 1919 يها سال يط .کرد جادیا اکارت شیترید نام به - فقره 300 به سازمان ن يا 1923

 ين پنها سازمان نی قدرتمندتر را “ تول انجمن” نيمورخ . زد دست يستی ترور اتيعمل

 . بود هس رودلف انجمن نیا ي اعضا از يکی .دانند ي م سميفاش صعود دوران در مانآل

 آلمان “يکارگر حزب” به تا شد مأمور آلمان ارتش ضداطالعات طرف از تلری ه کهيزمان

 از ت يحما يا بر اکارت، شیترید تیهدا با ،“تول انجمن” ي اعضا از نفر چهل وندد،يبپ

 .نددرآمد حزب نیا تیعضو به او

 زرساالران پنهان بکه ش و (سی سرو جنسينتلیا) ا يتانیبر يت اطالعا سازمان نقش

 زين نکلنيل شيب تر گناسیا مرموز اتی عمل قی طر از را آلمان در سمی ناز صعود در يهودی

 مجارستان کن سا ي هودی ثروتمند خانواده کی به نکلنيل شيترب .کرد يريگيپ توان يم

 شهرت ستميب قرن ول  ا مهين مرموز و بزرگ گران توطئه از يکی نعنوا به و داشت تعلق

 مجلس ندهی نما 1910 سال در کرد، مهاجرت انگلستان به 1903 سال در او . دارد فراوان

 ي لیرا يدنی س همراه ه ب بعد، ي ها سال در . گرفت شيپ در ي مجلل ي زندگ و شد عوام

 آن مرموز ي اسيس -ي نفت يها سهيدس در س،ی گلان گری د نامدار يت اطالعا مأمور ،يهودی

 در . داشت فعال نقش شل داچ الی رو يت نف مجتمع و يهودی يگارشيل ا سود به دوران
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 ا يتانی بر سی سرو جنسينتلیا ندهی نما عنوان به نکلنيل شيب تر ،ين جها ول  ا جنگ آٍستانه

 با

 در کامل طور به 1919 سال لیا او زا حداقل . شد ارتباط وارد آلمان يت اطالعا سازمان

 نقش يستی فاش ي افراط يها گروه يها توطئه و بکارانه خرا اتی عمل در و شد مستقر آلمان

 و ي سازمانده در پرده پس ي اصل عوامل از يکی او دوران، نیا در . گرفت دست به يفعال

 دهيئ زا ي ناز حزب آن درون از که بود “آزاد لشگر” به موسوم اوباش يها گروه تحرکات

 بکنخت،يل کارل و کزامبورگ لو رزا عی فج قتل و کنجه ش گروه نیا اقدامات از يکی .شد

 ه ک است آلمان، خارجه ر ي وز راتنو، والتر قتل و ترور و آلمان، يب انقال رهبران از

 رزا هم که ميکن توجه . نبود ايتانی بر بر کم حا يستيونی صه کانون مطلوب ي و يها استيس

 معروف ين کمپا انگذارين ب راتنو والتر پدر . بودند يهودی راتنو والتر هم و لوکزامبورگ

 AEG مأمور عنوان به يو و شد آغاز تلری ه ياسی س تيل فعا که بود زمان نی هم در . است

 ي نظام ي افراط رهبران ي برخ با رابطه در و آلمان، ارتش اطالعات ضد سازمان يمخف

 به بعداً  ه ک ي گروه همان کرد؛ سی تأس را خود کوچک گروه ودندروف،ل ژنرال چون

 ژنرال 1923 نوامبر در . شد بدل (يناز) “آلمان يکارگر ستيالی سوس ونالی ناس حزب”

 معروف “خين مو ي کودتا” به که دادند بيت تر را ي نافرجام يکودتا تلری ه و لودندروف

 ژنرال یي کودتا متعدد يها طرح گردانندگان از يکی که دانند ي م نی مورخ امروزه .است

 بندر در ا بعده نکلنيل شيترب . است بوده نکلنيل شيب تر ي آقا نی هم تلری ه و لودندروف

 12 و دی تراش را خود سر نهاد، خود بر را “کونگ چائو” ينی چ نام شد، مستقر يشانگها

 راه به يا صومعه يئ بودا هبرا عنوان به زد، داغ اش جمجمه پوست بر کوچک ستاره 16

 .آورد گرد شیخو رامونيپ در وفادار دیمر يگروه و انداخت

 لياسرائ يبن گمشده سبط ده اسطوره

 ه ک ي گری د ي ها اسطوره درباره کاست هالو بر عالوه زرساالران کتاب در شما -

 .دیا کرده بحث زين اند داده رواج انیهودی

 غرب در ي واقع خی تار کتب م روانيپ و طلباندنظریتجد . است نطوريهم :يشهباز

 اسطوره آن و است معطوف سميونی صه سازنده اسطوره کی به تنها شان توجه

 نیو تک خی تار به را ي مفصل بخش زرساالران کتاب ول  ا لد ج در من . است هالوکاست
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 طورهاس شش به خود ق ي تحق در و ام داده اختصاص هودی ياسی س شهی اند و تیهودی

 ي اسی س شهی اند ه ک است اسطوره شش ن يا مجموع که معتقدم و هام دی رس يخیتار

 ي جعل بن و خی ب از فوق اسطوره شش هر که ام ه داد نشان و .سازد ي م را سميونيصه

 کهن يخی تار شهی ر هودی ياسی س شهی اند در کاست هالو مثل ياتی جعل ن،یبنابرا .است

 ي ادعا آن جوهر و روح ه ک سازد ي م را ي خاص ي قوم ي اسروانشن و فرهنگ و دارد

 .است يخیتار يآوارگ و تيمظلوم

 و ليئ اسرا ين ب مفهوم دو انی م دی با که دمی رس جهيت ن نیا به تیهودی خی تار ي بررس در

 ي اسالم فرهنگ در هم گذشته در تفاوت نیا .می شو قائل تفاوت يد  ج طور به تیهودی

 هودی و لياسرائ ين ب انی م شهی هم ما متون در . است داشته وجود یي اروپا هنگفر در هم و

 مع به که بردند ي م کار ه ب را يميکل واژه انيرانیا دی جد دوران در و اند شده قائل تفاوت

 ين

 خاص لهيقب کی نه شود ي م لياسرائ ين ب ي تمام شامل و است (ع) اهلل ميکل ي موس روانيپ

 شناخته ي عبران ا ي يليئ اسرا نام با ان يهودی نوزدهم قرن اواخر تا هم ااروپ در .آن

 نام کردند سی تأس سی پار در را خود سازمان 1860 سال در که ين زما يت ح و شدند يم

 1890 و 1880 ي ها دهه از ي ول . هودی انس يل آ نه گذاشتند “يليئ اسرا انسيآل” را آن

 نی هم يا بر . هودی واژه از استفاده به کردند شروع مداً تع اروپا انیهودی خود يالديم

 نه د ينام هودی دولت نوشت، 1895 سال در که را، خود معروف کتاب هرتزل که است

 .لياسرائ دولت

 يا لهيقب 12 ا ي ( عقوبی فرزندان) سبط 12 مجموع به لياسرائ ين ب که ميکن توجه

 : از بودند عبارت گانه ه دوازد لی قبا نیا .ندساخت ي م را واحد قوم کی که شود ي م اطالق

 ين ب و وسفی ر،ی اش جاد، ،يل نفتا دان، زبولون، ساکار،ی هودا،ی ،ي الو شمعون، روبن،

 .نيام

 ميئ افرا و مناسه لهيب ق دو و شد می تقس پسرش دو انی م او لهيب ق وسفی مرگ از بعد

 و بودند ليئ اسرا ي بن ل ي قبا نی ثروتمندتر و نی قدرتمندتر ميئ افرا و مناسه .د آم وجود به

 ک تمل در را لياسرائ ين ب ي اراض نی بهتر وسف،ی محبوبش، پسر به عقوبی عالقه علت به

 ليل د نیا به و داشت ک تمل در را ي اراض نیتر نامرغوب و نیتر پست هودای لهيقب .داشتند
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 در . دانند ي م نامرغوب و پست نيزم صاحب ين مع به را “هودای” نام شناسان زبان يبرخ

 و اختالف هم با ه ک شد می تقس دولت دو به لياسرائ ين ب قوم الدی م از شيپ 928 سال

 ليئ اسرا ي بن لهيب ق ده ه ک بود يل شما ي اراض در مستقر دولت يکی : داشتند تعارض

 لهی وس به که دبو يت دول يگری د و کردند سی تأس وسفی خاندان و ميئ افرا سبط يرهبر به

 خی تار پس ن يا از . بود هودای سبط با آن ي رهبر و شد جادیا نيامين ب و هودای لیقبا

 دو ان يم ير يب تع به و دولت، دو ن يا ان ي م جنگ و رقابت و اختالف را لياسرائ يبن

 خوانده ميئ افرا دولت يل شما گانه ده اسباط دولت .زند ي م رقم هودا،ی و وسفی خاندان

 و داشت نام هیهودی يب جنو سبط دو دولت و بود هی سامر شهر در آن تختی پا و شد يم

 208 هی سامر ا ي ميئ افرا دولت تیموجود .بود (مياورشل) المقدس تيب در آن تختیپا

 از تر مهم اری بس ميئ افرا دولت که کند ي م ثابت يشناس باستان اتيکشف .افتی ادامه سال

 ين کنعا ي ها دولت و دمشق ي آرام لت دو با يگی همسا ليدل به و بود هیهودی دولت

 هودی دولت ي ول داشت يا برجسته ي تجار و ياسی س تی موقع دای ص و صور (يقيفن)

 آن در ليئ اسرا ي بن از ي شاه نام و آمده دست به که يا بهيکت نیتر کهن . نداشت يتياهم

 نیا که مين بدا است جالب . است آشور، هپادشا سوم، شلمنصر يا استوانه لوح شده، درج

 بهيکت ن يا . است شده افتی آن در زين عرب از ي شاه نام که است يا بهيکت نیتری میقد

 شاه) حدد بن ي رهبر به ترانه،یمد شرق يها دولت کمران ح دوازده که دهد ي م نشان

 از يکی . بودند کرده دجایا آشور طلب توسعه ي امپراتور هی عل يا هی اتحاد ،( دمشق يآرام

 شاه و دولت از ي نام بهيکت نیا در . عرب جندب يگرید و است يليئ اسرا اخاب ها آن

 .نداشت يتياهم هیهودی دولت زمان آن در که دهد يم نشان نیا و ستين انيم در هودی

 خائنانه يا ه ي رو هودی دولت غرب، سمت به آشور ي امپراتور يطلب توسعه شروع با

 خود گرفت، شيپ در دمشق ي آرام دولت و لياسرائ ين ب يل شما گانه ده لی قبا ولتد هيعل

 ميئ افرا و دمشق ي ها دولت به حمله به را آشور سرانجام و کرد کی نزد آشور به را

 و درآمد ها ي آشور تصرف به دمشق الد،يم از شيپ 732 سال در ابتدا، . نمود کیتحر

 سلطنت زمان در الد،ی م از شی پ 720 سال در پس،س و درآمدند اسارت به آن مردم

 توطئه با ب، يت تر نیا به . شد داده انی پا ميئ افرا دولت اتی ح به ، آشور در وم  د سارگون

 دولت کنه س از ي بخش . افتندی شوم يت سرنوش لياسرائ ين ب لهيب ق ده هودای لهيب ق سران
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 رده، ک ر ک ذ نفر 27290 را ها آن شمار ي ورآش ي ها بهيکت که ه،ی سامر شهر و ميافرائ

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 18

 ول  ا جلد در من . شدند داده ال انتق آشور دولت يق شر يها بخش به ری اس عنوان به

 کتاب

 ک بل باشد ميئ افرا دولت اتباع ي تمام شامل تواند ي نم رقم نیا که ام داده نشان زرساالران

 ه

 قرار هودی دولت سلطه و وغ ي ری ز در برده و ری اس عنوان به ها آن از يتر بزرگ بخش

 و “ي عبران غالم” ميمفاه با ي تلمود فقه در هم و قيت ع عهد متون در هم بعدها .گرفتند

 به ه ک است لياسرائ يبن لیقبا ریسا ياعضا همان منظور .میشو يم مواجه “هين عبرا زيکن”

 محاصره زمان در که ميخوان ي م قيت ع عهد از یي جا در مثالً .اند درآمده انیهودی اسارت

 صادر ين فرما شهر مردم تی حما جلب يا بر هودی شاه النصر، بخت لهيوس به المقدس تيب

 هنوز زمان ن يا تا ي عنی . دهد ي م را ين عبرا زانيکن و غالمان ي آزاد دستور و کند يم

 .داشتند يجا انیهودی ياسرا مقام در لياسرائ يبن يشمال هگانه د ياعضا از يگروه

 طبق است لياسرائ ين ب يل شما لهيب ق ده نی سرزم به آشور تهاجم يا ماجر خالصه نیا

 ماجرا ن يا ،يالدی م وم  د قرن اواخر در من نظر به و بعدها، يول .يخی تار معتبر مدارک

 گمشده سبط ده” اسطوره به را آن خی رتا جعل با انیهودی و شود ي م فی تحر يکل به

 اسرا ي بن گانه ده لی قبا تی مظلوم و شوم سرنوشت يعنی .کنند ي م لی تبد “لياسرائ يبن

 ليئ

 ي مدع و کنند ي م صادره م خود سود به داشتند، ي اصل نقش آن جادیا در انیهودی که را،

 آشور ي امپراتور اعماق به يل شما لهيب ق ده ي تمام آشور حمله انی جر در که شوند يم

 یيحای مس يدئولوژ يا ي نوع اساس، نیا بر .شدند گم بيترت نیا به و شده داده انتقال

 در گانه ده اسباط آشور حمله انی جر در اسطوره نیا طبق .رديگ ي م شکل (گرا هزاره)

 آوارگ ين طوال دوران ان يپا و دندیگز يکن س ناشناخته ي نقاط در و شدند اره آو جهان

 ي

 استقرار و ( داوود تبار از) “حيمس” ظهور سرآغاز شانیا شدن داری پد و “گانه ده اسباط”

 .است هودی يجهان دولت
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 کل ش را د يجد ت يهودی ي اسی س فرهنگ و شهی اند که است يا اسطوره نيل او نیا

 در هم و يبی صل ي ها جنگ دوران در هم که ام داده نشان زرساالران کتاب در .دهد يم

 کی عنوان به ليئ اسرا ي بن گمشده اسباط اسطوره از يالدی م هفدهم و شانزدهم قرون

 دی تشد به ای و ين عثما با جنگ به اروپا يحی مس مردم کی تحر يا بر ي قو يب مذه زهيانگ

 نی تر ف معرو از يکی . شد ان فراو ياسيس استفاده کایآمر قاره در ي استعمار تحرکات

 آن از هدف ه ک است شانزدهم قرن ل يا او در ين روب دیوی د ظهور يا ماجر ها، نمونه

 ه يعل د يجد يبی صل جنگ کی جادیا و يحی مس ساده مردم ينی د احساسات کیتحر

 بزرگ تهاجم (ين قانو مانی سل) ين عثما خان مانی سل سلطان که ين زما در . بود يعثمان

 ن ي و شهر يکی نزد به را ين عثما دولت قلمرو و کرده آغاز را پا ارو غرب به را خود

 کند ي م ادعا و شود ي م ز ين و بندر وارد يروبن دیوی د نام به يهودی کی بود، دهيرسان

 کومت ح عربستان بريخ منطقه در که است لياسرائ ين ب گمشده لی قبا ارتش کل فرمانده

 19 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 مبلغ و همانداری م زين و انیهودی سران ! است بوده ناشناخته کنون تا دولت نیا و کنند يم

 ه ک نجاستیا جالب . برند ي م هفتم کلمنت پاپ نزد را او و شوند ي م ي نظام ری سف نیا

 جهان اتحاد بر دال کند ي م امضا يمانيپ او با و ردیپذ ي م را ين روب دیوی د ي ادعا هم پاپ

 و زرساالر خانواده از هفتم کلمنت نیا . مسلمانان هی عل لياسرائ ين ب تدول با تيحيمس

 حدود ين روب خالصه، . است يگر سهی دس و بدنام پاپ و است فلورانس يچی مد صراف

 ي هودی خانواده ي اعضا کمک به و شود ي م می مق پاپ دربار در تمام کوه ش با سال کی

 را ي ز کند ي م جادیا يبيعج ينید شور و غوغا و کند ي م سفر ايتالیا ي شهرها به آبرابانل

 مقدمه ليئ اسرا ي بن گمشده اسباط شدن دايپ انيحيمس و انیهودی ينی د اعتقادات طبق

 با ه ک است ياطالعات يویسنار کی روشن کامالً يشکل به ماجرا نیا . است حی مس ظهور

 شد اجرا و ي طراح شی اتر و پرتغال ي دربارها و پاپ و يهودی زرساالران يهمدست

 کی را آن ه ک ارند د ل ي تما هودی يخنگاری تار در و غرب ي رسم يخنگاری تار در يول

 .دهند جلوه حيتوض رقابليغ و مرموز يماجرا

 ادامه ليئ اسرا ين ب گمشده اسباط اسطوره از ياسی س استفاده نیا هم هفدهم قرن در

 ز ک مر به ه ک آمستردام، بندر يها چاپخانه تيل افع از ي مهم بخش زمان نیا در .ابدی يم
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 ظهور آرمان اشاعه به داشت، امروز ورکیوين مشابه ي نقش و شده لی تبد جهان انیهودی

 اسحاق مثالً، .داشت اختصاص لياسرائ ين ب گمشده سبط ده افسانه و حی مس الوقوع بیقر

 در سميونی صه ه يل او نی مروج از يکی ه ک فرانسه االصل يهودی ياسی س کر متف رر،يالپ

 “ گمشده اسباط” ي جستجو به د يبا ه ک کرد يم غيتبل نين چ بود، هفدهم قرن ياروپا

 و شوند متحد انیهودی و انيحی مس دی با سپس، . آورد گرد را لياسرائ ين ب قوم و پرداخت

 در ونی هص دولت اء ياح . کنند ری تسخ را “ونی صه” نی سرزم فرانسه پادشاه کمک به

 ي امپراتور و رد ک خواهد هموار مسلمانان بر را “انيحی مس یي نها يروزيپ” راه نيفلسط

 .است مياورشل در آن مرکز که ساخت خواهد دیپد يجهان

 انقالب زمان از ي هودی یيحاگرای مس و گمشده اسباط اسطوره هفدهم، قرن در

 در . نهاد ي جا بر ي بزرگ ريث تأ انانگلست در دی جد ينی د يها فرقه شیدايپ و يتانیپور

 ريث تأ ليئ اسرا بن مناسه نام به آمستردام کن سا يهودی شمندی اند کی موج نیا جیترو

 ي قو ي نید ابزار کی به را لياسرائ ين ب گمشده اسباط اسطوره که بود او و داشت فراوان

 يا کیآمر در ي کلن ادجیا و يسی انگل -ي هلند ماوراءبحار يها يکمپان تيل فعا جهت در

 نام به کرد منتشر آمستردام در نيت ال به يا رساله 1650 سال در مناسه .کرد لی تبد يشمال

 از وال، موسس را رساله ن يا .ا کیر آم در ليئ اسرای  بن هگانه د اسباط ل؛يئ اسرا ديام

 دوست ،ي دور جان کتر د و کرد ترجمه يسی انگل به کرومول، عصر معروف سندگانینو

 حضور مسئله به مناسه يل جنجا و مهم رساله نیا . نمود منتشر لندن در را آن مناسه،

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 20

 ن يا در . دارد اختصاص (ا کی آمر قاره) “دیجد يايدن” در “لياسرائ ين ب گمشده اسباط”

 نام که دهی رس چاپ به نوسی مونتز ين وآنت نام به يل پرتغا ي مارانو کی يها ش گزار کتاب،

 يکای آمر در خود گذار و گشت انی جر در ای گو نوسیمونتز . است ي لو هارون او يواقع

 يها سال در يجنوب - ک مناس که خورد ي برم يا لهيب ق به اکوادور در تصادفاً  ، 1642
1641 

 ي قبا ي اعضا نانیا که ابدی ي درم شتريب کاوش در او .آورند ي م ي جا به را انیهودی ينید

 ل

 ان ي جر در ، 1650 سال در نوسیمونتز . هستند ،“گمشده” گانه ده اسباط از ،ي لو و روبن
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 ي گواه او گزارش صحت بر آمستردام ي هودی سران ي ول رد ک فوت ل،ی برز سفر

 يپا آن رد ه ک ختی درآم ق يت ع عهد از یيها قول نقل با را ماجرا نیا مناسه .دادند يم

 ان

 ه، ي نظر ن يا طبق . بود شده عنوان حی مس سلطنت اعاده سرآغاز لياسرائ ين ب يپراکندگ

 تا

 پرتغا به مناسه کتاب .کرد ي نم ظهور حی مس شدند ي نم افتی لياسرائ ين ب اسباط يایبقا

 يل

 و افتی گسترده اس ک انع اروپا ي فرهنگ محافل در شد، منتشر زين گری د يها زبان و

 آن درباره یي ها کتاب لسترنج حمون سِر و توروگود توماس چون يسی انگل سندگانینو

 .کردند منتشر لندن در

 ساده مردم ي نی د ي ها زهی انگ کی تحر کطرفی از غاتی تبل و اتی جعل نیا از هدف

 و قدرتمندان قی تشو گری د طرف از و ا کی آمر قاره به مهاجرت يا بر بود يحيمس

 ه ک بود موج نی هم هی پا بر .کای آمر قاره غارت در شتريب رکت مشا به يب غر انثروتمند

 شد سی تأس ماساچوست جی خل يکمپان و موتی پل يکمپان مانند يت مستعمرا یيها يکمپان

 .آمد دیپد انگلند وين به موسوم يشمال يکایآمر شرق مستعمرات و

 بابل به انیهودی ديتبع اسطوره

 د ي تبع اسطوره دهد ي م کل ش را دی جد تیهودی ياسی س شهی اند که يا اسطوره نيدوم

 بود؟ چه يخیتار تيواقع مينيبب .است بابل

 انين کلدا و ان يرانیا از يا ه ي اتحاد م،يئ افرا دولت انهدام از بعد مين و قرن کی حدود

 يف جغرا ب يت تر ن يا به . داد انی پا ي امپراتور نیا اتی ح به و گرفت کل ش آشور هيعل

 يا

 يکلدان دولت و رانیا قدرتمند اتحاد منطقه شرق در .افتی يدی جد کل ش منطقه ياسيس

 . ها آن نی متحد و آشور دولت يای بقا و مصر غرب در و داشت قرار (نیالنهر نيب) بابل

 نيهم به ماد، پادشاه هووخشتر، دختر س،يت ام با بابل، پادشاه النصر، بخت معروف ازدواج

 گانه ده ل ي قبا دولت انهدام زمان از که يونديپ همان ادامه در زمان، نیا در . بود ليدل

 هودی ک کوچ دولت بود، گرفته کل ش آشور ي امپراتور و هودای لهيب ق انی م لياسرائ يبن
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 و منصوب هودی شاه النصر بخت زمان در و رفت ي م شمار به ها ي آشور و مصر متحد

 را مصر و گرفت قدرت بابل و رانیا هی اتحاد ج،یبتدر . بود مصر فرعون نشانده دست

 سال سه . شد بابل دولت خراجگزار مصر يجا به هودی دولت پس نیا از و داد شکست

 ک کوچ ي ها دولت و دادند ليک تش رانیا و بابل هی عل يا هی اتحاد ها ي مصر مجدداً  بعد،

 .کردند وارد اتحاد نیا به را هودی دولت و منطقه يکنعان و ينيفلسط

 ين کنو مردم به ي ربط چی ه تان باس يها ينی فلسط که بدهم حی توض دی با جا نی هم در

 ول  ا ين جها جنگ زمان در يسی انگل استعمارگران و انیهودی را نام نیا . ندارند نيفلسط

 و کنند زنده را ي نی د ي ها اسطوره بيت تر نیا به تا گذاشتند منطقه نیا مردم ي رو بر

 . دهند جلوه ها ينی فلسط و لياسرائ ين ب انی م تعارض باستان دوران مانند را منطقه تعارض

 کل و بود دمشق تیکز مر به هی سور استان جزء نی فلسط يکنون منطقه ،ين عثما دوران در

 .شد يم خوانده هیسور منطقه

 ک مشتر ارتش الدی م از شيپ 598 سال در مصر، يرهبر به هی اتحاد نیا ليک تش از بعد

 ر د مصر هوادار رجال و شاهان و دی کش لشگر ترانهی مد شرق منطقه به رانیا و بابل

 ن يا ي بوم بزرگان ان ي م از را خود هواداران و داد انتقال بابل به را فوق يها دولت

 بود هودی دولت جوان شاه نياکیهوی انیدی تبع نیا از يکی .دين رسا قدرت به ها دولت

 به می اورشل به تالنصر بخ ورود .بود يقدرتمند زن که نحوشطا، نام به مادرش، همراه به

 در کشتار و غارت و قتل از يسخن قيت ع عهد در و شد انجام يزی خونر بدون و يآرام

 هود،ی شاه ي عمو ه ک بل رد نک کنار بر را هودی يت سلطن خاندان النصر بخت .ستين انيم

 هی دستما ماجرا ن يا .رد ک منصوب می اورشل در السلطنه بینا عنوان ه ب را ،ايق صد نام به

 ده يگرد لی تبد بابل در د يتبع و ي آوارگ اسطوره به که شده انیهودی فراوان غاتيتبل

 که ساخته کار آش باستان بابل يوهای آرش کشف و يشناس باستان اکتشافات امروزه، .است

 و مادرش ن،ياک يهوی . نبودند “رياس” ان،یهودی غاتی تبل ها هسد برخالف ،“انیديتبع” نیا

 در ، اشدود و اشقلون و غزه و صور يها ت دول بزرگان و شاهان سان به ،يهودی بزرگان

 و رفت ي م شمار ه ب السلطنه بی نا تنها م،ی اورشل در ا،يصدق . داشتند شاهانه ي زندگ بابل

 محترم و شناخت ي م تی رسم به “هودی شاه” وانعن به را نياکیهوی همچنان النصر بخت

 محفوظ هودی نی سرزم در يهودی کاهنان و بزرگان و نياکیهوی پهناور امالک .داشت يم
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 و منظم بطور بابل در هودی يدی تبع اشراف .شد ي م اداره شان کارگزاران لهيوس ه ب و بود

 ي زندگ . بود مطاع هودی ولتد در نياک يهوی اوامر و داشتند رابطه می اورشل با آشکار

 از ي برخ ه ک است چنان النصر بخت دربار در او شامخ مقام و بابل در هودی شاه مجلل

 ي ها بحران از ز ي گر يا بر خودش بلکه نبردند دی تبع به را او که معتقدند يت ح نيمحقق

 .ستیز يم بابل پادشاه تیحما تحت در داوطلبانه اش نيسرزم

 شروع را رانیا و بابل هی عل ي تهاجم استی س و گرفت قدرت مصر اً مجدد بعد، يمدت

 در . شدند همگام استی س نیا با ترانهی مد يق شر سواحل کوچک يها دولت باز و کرد

 در و دی کش لشگر غرب يسو به النصر بخت گری د بار الدی م از شيپ 587 سال در جه،ينت

 .کرد اشغال را مياورشل الديم از شيپ 586 سال تابستان در مصر با جنگ انیجر

 در و بودند متحد بابل و ران يا ي ها دولت اوالً يلشگرکش نیا در که ميکن توجه

 قيت ع عهد__________ در . داشتند حضور ها يرانیا ماد، پادشاه داماد النصر، بخت قشون

 صراحت به

 کت شر می اورشل به حمله در که شده برده نام “يکلدان سرداران” و “ي پارس سواران” از

 ه ي عل می اورشل شهر کنه س شورش با بود همزمان النصر بخت يکش لشگر اً،يثان .داشتند

 نزد یي ها فرستاده ق،يت ع عهد حی تصر به که، بودند مردم نی هم و هودی يت سلطن خاندان

 نانکمرا ح ردن ک ساقط و می اورشل به او يکش لشگر خواستار و کردند اعزام تالنصر بخ

 سقوط ه ک ام ه داد نشان و ام رده ک بحث باره نیا در زرساالران کتاب در . شدند وقت

 به النصر بخت يکش لشگر نی سوم از قبل که بود يقی عم ي اجتماع بحران امديپ مياورشل

 عهد به موسوم يخی تار و ي نید متون در .شد اءيارم نام به يامبريپ ظهور سبب منطقه

 نی باتریز و نیبهتر از “ينب اءيارم کتاب” . است بزرگ و محترم يامبريپ يب ن اءيارم ق،يعت

 زمان آن در .کنم ي م هی توص جداً را آن خواندن و است قيت ع عهد يها بخش نیتر مهم و

 گسترده ي فساد و نبودند وفادار ي موسو يکتاپرستی سنن به هودی يت سلطن خانواده و شاه

 کمرانان ح به خطاب داشت، تعلق نيامين ب لهيب ق به که اء،ی ارم الً،مث . بود فراگرفته را شانیا

 به و يا رده ک پا به خدا کی ي شهر هر در هودا،ی يا :دیگو ي م هودای لهيب ق سران و هودی

 پرستش يا بر ي حت و آور م شر يکارها انجام يا بر محراب می اورشل يها ابانی خ تعداد
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 هوادار شدت به يب ن اءيارم .خواند ي م <ری شر لهيقب> را وداهی ليل د نیا به او . بعل بت

 بابل

 ه ک نجاستیا تر جالب . مصر فرعون با هودی سران اتحاد مخالف و بود النصر بخت و

 او ت ي مأمور ه ک رد ک ي م يف معر خدا فرستاده عنوان به را النصر بخت يب ن اءيارم

 منهدم

 دولت و النصر بخت از تی تابع به را مردم حتصرا به و است مصر در يپرست بت کردن

 .کرد يم دعوت بابل

 قرار يهودی کاهنان و اشراف آزار مورد اءی ارم می اورشل محاصره زمان در حال، هر به

 بالفاصله شهر سقوط با يول . برسد قتل به بود کی نزد و شد ين زندا ي چاه در و گرفت

 مورد را اء ي ارم النصر بخت . فرستاد او جاتن يبرا را خود سرداران از يکی النصر بخت

 رفتی نپذ اءی ارم يل و ببرد بابل به خود با را او که خواست يت ح و داد قرار فراوان احترام

 .بماند خود مردم انيم در داد حيترج و

 النصر بخت مرگ از پس و دادند ادامه خود ي زندگ به بابل در هودی يت سلطن خاندان

 بابل در پادشاه سه النصر ت بخ مرگ از پس . شد گذشته از تر به يت ح ها آن وضع

 دی رس دوس ين نبو نام به ي آرام لی قبا از ي فرد به نوبت سرانجام تا دندی رس قدرت به

 ه ک

 علت ه ب زمان ن يا در . کند ل ي تحم ها آن بر را بابل مردم نی د بجز ينی د خواست يم

 نفوذ آن ي جا ه ب و دهی رس حداقل به بابل در رانیا نفوذ ها س پار و مادها انی م اختالف

 بهار در ي ول شد متحد ران يا هی عل مصر با دوسين نبو سرانجام . بود افتهی شیا افز مصر

 و دندی کش لشگر بابل به ي هخامنش کورش ي فرمانده به انيرانیا الدی م از شيپ 539 سال

 ها بهيکت .کردند خلع بود، بابل مردم منفور که ،را دوسين نبو يد  ج يری درگ چی ه بدون

 ي

 و ي ستمگر ل يل د به دوسين نبو رای ز کند ي م ادی “ بابل يناج” عنوان به کورش از يبابل

 .بود گرفته قرار شیخو انیخدا نفرت مورد يحت مردم اموال غارت

 ورش ک از هشد فی تحر اری بس يری تصو يهودی نی مورخ که کنم اضافه دی با نجایا در

 . کنند جادیا کی نزد ونديپ ي نوع کورش و هودی اشراف انی م تا اند دهيکوش و اند ساخته
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 1879 سال در ه ک بابل، فتح مناسبت به کورش يا استوانه بهيکت در تنها نه که ميکن توجه

 ي تمام در که بل است، ايتانی بر موزه در اکنون هم و شد کشف رسام هرمز لهيوس به يالديم

 چی ه هم ين ونای منابع در و ستين ان يهودی از ي نام عصر آن رانیا يها نبشته سنگ

 ون يگور بن ه ک است يا نکته ن يا . است نشده انیهودی با کورش رابطه به يا اشاره

 .است کرده توجه آن به مقاالتش از يکی در زين لياسرائ نيشيپ جمهور سيرئ

 ه ک نبودند برده و رياس يهودی اشراف و يت سلطن نخاندا بابل، فتح زمان در واقع، در

 در و داشتند يراحت و پرتجمل ي زندگ گفتم، که چنان ها، آن . دهد نجات را ها آن کورش

 ورش ک البته .نکردند را کار نیا يل و بازگردند می اورشل به توانستند ي م دوسين نبو دوران

 از يکی تنها . نکردند نين چ ها آن يل و دبازگردن المقدس تيب به ها آن که داد اجازه هم

 يا بر کاهنان و اشراف از ي گروه رأس در ( بابل زاده) زروبابل نام به يهودی شاهزادگان

 مدت از بعد گروه نیا يل و کرد می اورشل به پرتجمل اری بس ي سفر مانی سل معبد يبازساز

 حی ترج هودی يت سلطن خاندان که کند ي م ثابت يخی تار مدارک . بازگشتند بابل به يکوتاه

 و شوند ساکن رانیا دربار و بزرگ ي شهرها در خود نی سرزم به بازگشت يجا به دادند

 امالً ک ها آن نسل و شدند لی مستح انيرانیا انی م در ي هخامنش دوران در ليل د نيهم به

 شاهان و داوود خاندان نسل از را خود که انیهودی ي بعد سران يادعا . شد منقرض

 اواخر در جعل نیا که ام داده نشان زرساالران کتاب در و ندارد صحت خوانند ي م هودی

 .گرفت صورت يناس هودای لهيوس به يالديم سوم قرن لیاوا و وم  د قرن

 و است رانیا جزء نی فلسط و هی سور نی سرزم قرن دو مدت به انی هخامنش دوران در

 تحر يری تصو انیهودی که__________ گفتم . دارند ضورح رانیا دربار در يهودی اشراف

 از شده فی

 ت ي مأمور ه ک دهد ي م نشان قيت ع عهد در قيق د يبررس .دهند ي م دست به ريکب کورش

 ت يکم حا اعاده مخالف که شهر، مردم مخالفت با مانی سل معبد ي بازساز يا بر زروبابل

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 24

 ردن ک متوقف دستور کورش ليل د نيهم به و شد مواجه بودند، يهودی کاهنان و اشراف

 و نداشت ي هودی کاهنان و اشراف به ي خاص عالقه کورش ن،یبنابرا .کرد صادر را آن

 حی ترج يهودی اشراف و يت سلطن خانواده خواست بر را هودی التیا و می اورشل مردم نظر
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 سال در تنها معبد يبازساز .کرد متوقف را مانی سل معبد ي بازساز ليل د نيهم به و داد

 .شد گرفته سر از ول  ا وشیدار سلطنت وم  د

 ين زما از ه بلک ول  ا وشیدار و ريکب کورش زمان از نه رانیا در هودی تيف اشرا اقتدار

 نام به شی پسرعمو یي راهنما با استر نام به يهودی گر سهی دس زن کی که د ش شروع

 در را خود شد، ارشای خشا همخوابه ي قبل نقشه طبق و لهی ح و کر م قی طر از يمردخا

 ي رانیا بزرگان و ر ي وز هامان ع ي فج عام قتل به بعد يکم و داد ي جا رانیا که مل مقام

 در نين خو کشتار و بی عج سهی دس نیا داستان . بودند انیهودی نفوذ مخالف که زد دست

 سی دس نهی زم در يخی تار اسطوره نیتر بزرگ و نيل او و مانده ادگاری به “ استر کتاب”

 يهگر

 کشتار از يبی عج توحش و قساوت با “ استر کتاب” در . است نفوذ و يت اطالعا و ياسيس

 ان يهودی کتاب، نیا مندرجات طبق .شود ي م ادی ي مردخا و استر دستور به رانیا بزرگان

 ران يا سراسر در نفره 300 و 500 بزرگ يها گروه در را يرانیا زرگانب از نفر هزار 75

 نيل مقتو ن يا جمله از . پرداختند ين شادما و جشن به کشتار هر از پس و دنديکش دار به

 و استر آرامگاه . شدند ختهی آو دار به شوش شهر در ه ک است ری وز هامان پسر ده

 ي بازساز يهودی يگارشيل ا لهيوس به بارها ری خا قرون طول در و است رانیا در يمردخا

 ي فراوان قدرت رانیا در يهودی اشراف نين خو يکودتا نیا از بعد . است شده می ترم و

 عزر نام به يکاهن ارشا،ی خشا پسر ل،او ری اردش سلطنت دوران در و آورند ي م دست به

 يا

 در خود ي ول ندینما يم منصوب هودی التیا ينید حاکم عنوان به خود ي سو از را کاتب

 لی مستح نی سرزم نیا مردم در جی بتدر و مانند ي م يق با رانیا بزرگ ي شهرها و تختیپا

 از نجایا گفتند خود به دندید را شوش شهر چون تلمود، هقول ب چون چرا؟ .شوند يم

 نيرزم س از نجایا گفتند دندی رس شوشتر به که ي هنگام و است بهتر ليئ اسرا نيسرزم

 !است بهتر چندان دو لياسرائ

 ي هودی ي گارشيل ا سرمشق بعدها استر اسطوره که ام داده نشان زرساالران کتاب در

 ي نفوذ ي هودی زرساالران ه ک بود قی طر نی هم از .دی گرد تکرار خی تار در بارها و شد

 م،ی سل ي همسر به را سلطان نوربانو نام به ين ز يعنی کردند کسب ين عثما در العاده فوق
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 شاهزادگان ری سا سهی دس ق ي طر از بعد و درآوردند ، خان مانی سل سلطان هرزه پسر

 مادر ه يهودی سلطان نوربانو .کردند سلطان را وم  د می سل و دندين رسا قتل به را يعثمان

 وم  د می سل زمان از يعثمان و رانیا يها جنگ مسئول کانون نیا . است سوم مراد سلطان

 اوژن نام به بای ز ين ز کردن وارد ها، ه نمون نیتر معروف از يکی دی جد ي اروپا در .است

 ي

 خانواده يا بر ب يرق ي ب يتی موقع و شد فرانسه که مل که است سوم ناپلئون خوابگاه به25

 ي زن هم قاجار شاه ي فتحعل و قاجار خان محمد آقا يا حرمسر در .کرد کسب لديروچ

 اعتمادالدوله خان می ابراه ي حاج کنار در ه ک ميشناس ي م را خانم می مر نام به هیهودی

 ي اسيس يها سهی دس در ي مهم نقش (يرازی ش قوام خاندان ياين و تبار يهودی صدراعظم)

 ها ه نمون ن يا از (. داشت حرمسرا يل و بود خواجه خان محمد آقا) . نمود فایا زمان آن

 .است فراوان

 يآوارگ ای “اسپوراید” هاسطور

 د ي جد ت يهودی ياسی س فرهنگ و يناس روانش و شهی اند که يخی تار اسطوره نيسوم

 روم يالدی م 70 سال در که اند ي مدع يعنی . است اسپورای د اسطوره دهد، ي م کل ش را

 ها ي

 کردند رون يب هیهودی التیا و می اورشل از را انیهودی و دنديکش آتش به را مانی سل معبد

 و يپراکندگ د،ی تبع دوران) “اسپوراید” را آن که شد آغاز ين طوال ين دورا بيت تر نیا به و

 ي واقع ه ي پا هرگونه فاقد ز ين اسطوره نیا . دارد ادامه امروز به تا که نامند يم (يآوارگ

 ز ين اسطوره ن يا درباره زرساالران کتاب در . است ي جعل يکل ه ب افسانه کی و است

 و نیو تک دوران واقع در اسپورای د دوران که ام داده نشان و ام کرده بحث مفصل طور به

 بر و ي حاخام يگارشيل ا ي رهبر ری ز در که يتیهودی يعنی است دی جد تیهودی شیدايپ

 معتبر نی محقق يبرخ .کند ي م عمل ين جهانوط سازمان کی عنوان به ي تلمود فقه اساس

 نام به يا ده يپد شیدا يپ و دارند را نظر نيهم ، یيکایآمر حاخام لری م الن مثل ،يهودی

 ي حاخام فقه و می حاخام ظهور با ونديپ در و يالدی م ول  ا قرن اواخر از را “هودی قوم”

 .شد نمدو تلمود در بعداً که دانند يم

 بر يميعظ راتيتأث ام، دهينام تيحی مس انقالب را آن زرساالران کتاب در که يا دهیپد
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 تيف اشرا (ع) حی مس يسی ع ظهور زمان در . داشت تیهودی جمله از و جهان سرنوشت

 می تقس ونی سیفر و ( کاهنان) ونيق صدو گروه دو ه ب ه ک ،ي هودی ونين روحا و هودی

 شی پ 63 سال از . داشتند روم ي امپراتور بر کم حا يها کانون با يکی نزد ونديپ شدند، يم

 گروه کی ي هودی اشراف انی م در ه،یهودی نی سرزم بر روم ي امپراتور سلطه و دالی م از

 ل يدل به ها آن . گذاشتند يم خود بر يروم يها نام يت ح که شد جادیا گرا ي روم شدت به

 روم با يکان اش ران يا يها جنگ در بعدها و دندی رس قدرت به سزار وسيل جو با ونديپ

 از يکی به ب يت تر ن يا به و کردند ها ي روم به ين فراوا ي منظا و يت اطالعا خدمات

 گرا ي روم يهودی اشراف نیا نیمقتدرتر . شدند لی تبد روم در ياسی س مقتدر يها کانون

 زمان در . شد منصوب ه يهودی شاه عنوان ه ب روم ي امپراتور طرف از که است روديه

 ي مردم . کردند ي م کومت ح هیهودی نی مسرز بر رودی ه پسر سه (ع) حی مس يسی ع ظهور

 ل ي قبا تبار از ه ک بودند منطقه مردم همان که بل نبودند گانهيب دندی گرو حی مس به که

 به شیا گر از گسترده ي موج شاهد حی مس ظهور از قبل و رفتند ي م شمار به لياسرائ يبن

 اضافه د يبا .ميت هس ها آن انی م در يهودی ونين روحا هی عل انی عص و ي موسو يکتاپرستی

 بر راًی اخ که يکيت ژن يها شیآزما .دندی گرو اسالم به بعدها که بودند مردم نی هم که کنم

 و مياورشل يعبر دانشگاه لهيوس به مشترکاً  نيفلسط مسلمانان و انیهودی يرو

 . تندهس شاوندی خو گروه دو هر ه ک کند ي م ثابت شده، انجام لندن کالج يتيورسيونی

 ه ک بل ستندين عرب ي نژاد نظر از نی فلسط يکنون مسلمانان از ياری بس گر،ی د عبارت به

 .هستند لياسرائ يبن لیقبا همان ادامه

 هم و ونيصدوق هم) يهودی ونيروحان و اشراف و روديه يسلطنت خاندان

 دتش ه ک ي حد در زدند دست هياول انيحيمس کوب سر به دی شد قساوت با (ونيسیفر

 ان،يحی مس ات يا رو طبق م،يدان ي م که چنان . شد مواجه روم دولت اعتراض با ها آن عمل

 برادر بعد يت مد و شد مصلوب يهودی کاهنان و اشراف توطئه با زين (ع) حی مس يسيع

 در ابتدا يسی ع ، يعنی .دی رس قتل به يهودی رتبه يل عا کاهن کی دست به عقوبی نام به او

 از مرگ به و کمه محا است، انیهودی ي داور مجمع نیتر مهم که ن،ی سنهدر يعال يشورا

 از را او مرگ کم ح اصرار با يهودی ونين روحا سپس و شد کوم مح شدن مصلوب قیطر

 ا هودی ه ک معتقدند نی محقق ي برخ . گرفتند منطقه، ي روم فرماندار ت،يليپ وسيپانت
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 ي معن به است نی نماد تی شخص کی (ع) حی مس يسی ع ونی حوار انی م در يوطیاسخر

 . کردند نين خو مقابله تيحی مس با که يانیهودی از است ي نماد او يعنی .هیکر يهودی

 ي هودی را خود اروپا در يالدی م نوزدهم قرن اواخر تا ان يهودی گفتم، ه ک چنان

 به اروپا مردم انی م در نام نیا رای ز دندينام ي م يليئ اسرا ای ين عبرا که بل خواندند ينم

 شدت

 خود آثار در هم تبار يهودی کس مار يت ح که ام داده نشان زرساالران کتاب در . بود منفور

 نوزدهم قرن اواخر از يول . است برده کار به ي منف واژه کی عنوان به را “يهودی” واژه

 .يهودی نام از استفاده به کردند شروع يبيعج تعمد با اروپا انیهودی

 سراسر انقالب از ي موج (ع) حيمس يسيع کردن مصلوب يا ماجر از پس سال 33

 گرید بار يالديم 73 تا 66 يها سال در موج نیا و فراگرفت را نی فلسط يکنون نيسرزم

 تصرف به المقدس تيب شهر يالدی م 70 سال در انقالب، نیا انی جر در . شد ور شعله

 و زدند دست ي خصوص يها ارتش ليک تش به يودهی ونين روحا و اشراف و درآمد مردم

 پناه مانی سل معبد به مردم از يگروه .پرداختند مردم عام قتل به ي روم ونی لژ کنار در

 مانی سل معبد شانیا يهودی نی متحد و ي روم نی مهاجم با ها آن جنگ انی جر در و بردند

 سرشناس مورخ س، جوزفو سوی فالو که است ي گزارش نیا . شد دهيکش آتش به تصادفاً

 جوزفوس کتاب . است داده دست به انیهودی يگها جن نام به خود خی تار در ،يهودی

 موجود نترنتیا ي رو بر آن کامل متن و است عصر آن خی تار منابع نیتر مهم از يکی

 خود ه ک نیا بر مهم ليدل کی .کنند مراجعه توانند ي م باشند عالقمند که يکسان و است

 ان ي جر در ه ک است نیا داشتند نقش مانی سل معبد سوختن و بی تخر در يهودی نسرا

 ليئ شمایا همراه به ن،یسنهدر يشورا سيرئ ل،يجمال بن شمعون يابانيخ يها جنگ نیا

 .شدند کشته مردم دست به ،يهودی گرید بزرگ حاخام شا،يال بن (لياسماع)

 70 سال در ي عنی . ستين اسپورای د آغاز مانی سل معبد بی تخر و فوق يسوز آتش

 کتاب در . نکردند مهاجرت ه يهودی نی سرزم از ي هودی ونين روحا و اشراف يالديم

 مانی سل معبد بی تخر يا ماجر از پس مين و قرن سه حدود تا که ام داده نشان زرساالران

 به تجارت و کار و کسب يا بر و جی بتدر ها آن و بود نی فلسط در همچنان انیهودی مرکز

 را ان يهودی استی ر ي ناس هودای يالدی م 193 سال در .د کردن مهاجرت نیالنهر نيب
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 هودای ن يا .رد ک کومت ح شانیا بر فراوان قدرت با سال 50 حدود و گرفت دست به

 .رود ي م شمار به دی جد تیهودی انگذارين ب واقع در و است ي مهم اری بس تی شخص يناس

 و مقتدر ي اسی س رجال از يکی و داشت کی نزد رابطه سوروس ي روم خاندان با او

 نی اول نی تدو با ه ک بود همو و . رفت ي م شمار به روم ي امپراتور بزرگ ثروتمندان

 ک ادامه . ختی ر را د ي جد تیهودی انيبن__________ شنايم نام به يهودی ي فقه مجموعه

 ي رو بر ار

 امپراتور ان، يل ژو يالدی م چهارم قرن وم  د مهين در يحت .ديامانج تلمود نی تدو به شنايم

 ان يژول” به انيحيمس انيم در که داشت يهودی اشراف با يکینزد رابطه چنان روم، وقت

 يا شور ي هودی ي گارشيال يالدی م پنجم قرن لیا او در سرانجام، . شد معروف “مرتد

 امالً ک اقدام نیا و داد قرار نیالنهر نيب در املک طور به را خود تيل فعا کز مر و نیسنهدر

 چهار ن يا طول در يعنی . بود ياسی س و ي تجار و يل ما منافع خاطر به و يعيب ط و ياراد

 نی فلسط نی سرزم و المقدس تيب از انیهودی ياجبار اخراج نام به يا مسئله چگاهی ه قرن

 .نداشت وجود

 معبد ي بازساز يا بر ي تالش چی ه انیهودی ين طوال دوران نیا در که است بيعج

 را ار ک ن يا توانستند ي م ي ناس هودای اقتدار دوران در مثالً  که يل حا در نکردند مانيسل

 ي بازساز به انیهودی نه و انيحی مس نه هم يزانسيب دوران در که است بی عج و .بکنند

 در عمر فهی خل لهی وس به قدسالم تيب فتح از پس بعدها، تنها و نزدند دست معبد نیا

 مسجد معبد محل جوار در مسلمانان که بود ،يالدی م 637 /ي هجر 16 سال يالثان عيرب

 ، مروان ک عبدالمل يالدی م هفتم قرن اواخر در و ساختند را (فی شر قدس) ياالقص

 يزی نرخو بدون عمر که ندارند دی ترد نیا در نيمورخ .کرد کامل را بنا نیا ،ي امو فهيخل

 از ي تل محل نیا رفت مانی سل معبد محل به که ين زما و شد المقدس تيب وارد بی تخر و

 .بود خاک

 نی فلسط منطقه فتح قصد هیسور به يلشگرکش انیجر در عمر که مين بدا است جالب

 در او به و کردند ب ي ترغ ار ک ن يا به را او نی فلسط و شام انیهودی يل و نداشت را

 ي ها حاخام از يکی المقدس تيب فتح انی جر در .دندين رسا ياری منطقه ي هاشهر تصرف

 سپس و مر ع مشاوران از يکی به و آورد اسالم االحبار کعب به معروف منی سرشناس
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 بر اسالم بر يب مخر اری بس راتيث تأ باالحبارها کع و االحبار کعب بعدها، . شد بدل عثمان

 می مق ه ي معاو دربار در و رفت شام به نهی مد از عمر اواخر در االحبار کعب . نهادند يجا

 .کرد فوت دمشق در يهجر 35 سال در و شد

 در ه ک ي عبادتگاه محل در داد دستور عمر ،يکوف اعثم ابن و ي طبر تیا رو طبق

 ه ک د يد . رفت معبد محل دنی د به سپس و بسازند مسجد بود مانی سل معبد محل جنب

 مردم و برداشت را ک خا از ي مقدار خود ي قبا با . شده لی تبد ک خا از ي تل به معبد محل

 ه ک کرد شماتت را المقدس تيب مردم و ها ي روم و بکنند را کار نی هم که کرد بی ترغ را

 معبد ي بنا يای بقا بود مقدور که یي آنجا تا سپس، .اند کرده لی تبد کدان خا به را ا خد خانه

 در مانی سل معبد که کنند ي م ادعا ي افراط يها يهودی حاال .کردند خارج ک خا ری ز از را

 و ان يهودی که يکان م بی تخر با خواهند ي م و است واقع ي االقص مسجد يکنون ي بنا ریز

 و احترام سال 1400 ي ط مسلمانان و بودند اعتنا يب آن به قرن شش حدود انيحيمس

 ي کش لشگر انی جر در ای گو ول  ا معبد) .کنند پا بر را سوم معبد کردند حفظ را آن تقدس

 (.يالديم 70 سال در وم  د معبد و شد بیتخر النصر بخت

 ين کنو محل در ي شناس باستان ي ها اوش ک در :کنم عرض دی با زين را ي مهم نکته

 الدی م از شی پ 520 سال از قبل به متعلق مانی سل معبد از ي اثر چی ه ي االقص مسجد

 دوران به متعلق مانی سل معبد يای بقا نیتر يمی قد گر،ی د عبارت به . است امدهين دست به

 به معروف واری د جمله از معبد، نیا يای بقا عمده بخش . است ي هخامنش ول  ا وشیدار

 است هود،ی شاه رود،ی ه زمان به متعلق ،(يبک الم حائط) “هی گر وارید” ای “يمی قد وارید”

 “ داوود برج” را آن انیهودی که یي بنا و شده ساخته الدی م از شيپ 37 سال يل حوا در که

 در و الدی م از شی پ وم  د قرن در و است داوود زمان از دتری جد اری بس خوانند يم

 زمان

 وجه چی ه به يشناس باستان يها داده گر،ی د عبارت به . است شده ساخته ين حشمو دولت

 ي معبد ان مک ن يا در مانی سل زمان در و الديم از شيپ دهم قرن در که کند ي نم ثابت

 .است شده فيتوص قيعت عهد در که يشکوه و عظمت آن با هم آن باشد شده احداث

 يها قلعه فرات و دجله يرودها يحواش در يالديم وم  د قرن از انیهودی

 ن يا . بود البداه م ف و سورا و نهردعا ها آن نیتر هم م که بودند کرده جادیا نينشی هودی
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 29 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 جهيت ن و ها آن ي علم اکز مر هم و بود انیهودی يل ما و ي تجار اکز مر هم شهرها ای ها قلعه

 نی تدو به يالدی م پنجم قرن در که بود اکز مر نی هم در مستقر هی علم يها حوزه تيفعال

 و ي اسيس ز ک مر به شهر ن يا و شد جادیا بغداد شهر که نیا از بعد .ديانجام تلمود

 و کردند هی تخل را فوق يها قلعه زين انیهودی شد، لی تبد زمان آن متمدن ياين د ياقتصاد

 محل و جهان انیهودی کز مر به بغداد پس نیا از . نمودند منتقل شهر نیا به را خود مرکز

 . داشتند نظارت جهان سراسر يهودی جوامع بر که شد لی تبد يهودی رهبران استقرار

 در ،يالدی م دهم قرن در بغداد انیهودی بزرگ حاخام گائون، هی سعد از يکاتبات م مثال،

 ي نه و امر آلمان و اندلس ي هودی جوامع يرؤسا به او دهد ي م نشان که است دست

 قرن در ( اندلس) غرناطه ي الماس دولت يهودی مقتدر ری وز د،ی نق ليئ شمو ای .کرد يم

 بود، بغداد کن سا که جهان انیهودی سيئ ر داوود، بن ايق حز تابع را خود ،يالدی م ازدهمی

 .دانست يم

 ونيسیزيانک اسطوره

 ا ي ونی سیزينک ا لهيوس به يبریا رهیجز شبه انیهودی کشتار ،يخی تار اسطوره نيچهارم

 در ي بریا ره يجز ه شب از ها آن انبوه مهاجرت به که است سايکل دیعقا شيت تف دستگاه

 ری سا در شانیا شدن اکنده پر و يالدی م شانزدهم قرن ول  ا مهين و پانزدهم قرن اواخر

 ف يتحر ز ين ماجرا ن يا ه ک شدم متوجه خود قيتحق انیجر در .دی انجام جهان نقاط

 .است بزرگ اريبس يدروغ و خیتار آشکار

 از ي هودی ي گارشيل ا ه ک ام داده نشان مستند و مشروح طور به زرساالران کتاب در

 کی شر عنوان به يبریا رهیجز شبه مسلمان يها دولت هی عل يبی صل يها جنگ موج شروع

 و . برد ي م سود و سهم ها يغارتگر نیا از و کرد ي م عمل اين اسپا شمال يحی مس حکام

 مقامات به يابيت دس يا بر صرفاً  باشد، کار در ي اجبار که نیا بدون زمان، همان از ها آن

 .شدند ي م يحی مس ظاهر به شتريب ثروت انباشت و يل ما و يت دول مناصب و يکومت ح يعال

 به که شد ي مخف انیهودی از يريکث گروه شیدايپ موجب ي ظاهر شدن يحی مس موج نیا

 قرن از ه ک کردند جادیا را يا گسترده ي ها خاندان مارانوها نیا .اند موسوم مارانوها

 جا بر پا امروز به تا و کردند فایا ياستعمار تحرکات در ي بزرگ اری بس نقش شانزدهم
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 زرساالران کتاب مختلف مجلدات در که است مهم نمونه کی مندس خاندان .باشند يم

 اری بس نقش شانزدهم قرن در خاندان ن يا .ام داده حی توض مشروح طور به آن درباره

 اری بس ين عثما و ران يا ي ها جنگ جادیا در و داشت ين عثما و اروپا اقتصاد در يزرگب

 .بود مؤثر

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 30

 نشان را ب ي عج ي وستگيپ و تسلسل ن يا ه ک است يلب جا نمونه مالمد خاندان

 . بود سنئور آبراهام داماد که است مالمد ری ه م خاندان نیا شده شناخته فرد نياول .دهد يم

 ل،يت کاس ه ک مل زابل،یا يل ما کارگزار و مشاور و ليکاست انیهودی حاخام سنئور آبراهام

 ي اسالم دولت نی آخر انهدام و غرناطه به يکش لشگر نهی هز که است يکس همان او .بود

 ستفیکر سفر نهی هز زابلیا دربار انیهودی ریسا همراه به سپس و کرد نی تأم را اندلس

 که مل ي منش و او نی جانش مالمد سنئور، آبراهام مرگ از بعد . آورد فراهم را کلمب

 زابلیا

 يحی مس ناندی فرد شوهرش و زابلیا حضور با يکوه باش مراسم ي ط مالمد و سنئور .شد

 در مدمال خاندان ي اعضا بعد قرون در . نهادند خود بر را کورونل ي خانوادگ نام و شدند

 تاو مانی س جدهمی ه قرن در . شدند اکنده پر رانیا در جمله از جهان نقاط از ياريبس

 سيئ ر مالمد می رهام حاخام ستميب قرن ول  ا مهين در در . بود مشهد انیهودی حاخام مالمد

 دولت بزرگ يها م حاخا از يکی مالمد عزرا نام به پسرش او از د بع و بود رازی ش انیهودی

 سندگانی نو از مالمد برنارد . بود کاگوی ش بزرگ صرافان و تجار از مالمد لئو . شد ليرائاس

 فراوان شهرت يراخالقی غ و ي جنس مطالب نگارش علت به که است یيکای آمر سرشناس

 هستند ليئ اسرا سرشناس يها م حاخا از کوهن مالمد می رهام و مالمد زلمان امروزه .دارد

 !است هيروس ياتم عیصنا گردانندگان از مالمد ديلئون که نیا تر جالب و

 ونی سیزينک ا دستگاه ه ک کند ي م ادعا غرب ي رسم يخنگاری تار و هودی يخنگاریتار

 ي مخف انیهودی سلطه از ممانعت يا بر و مارانوها نیا با مقابله يا بر يبریا رهیجز شبه در

 ان يهودی نیا کس برع که ام کرده ثابت زرساالران کتاب در . شد جادیا يحی مس جوامع بر

 دستگاه جادیا به را رم يسايکل خود کاتی تحر با که بودند (مارانوها) يحی مس ظاهر به

 نام به االصل يهودی شيکش کی ونيسیزينک ا يفکر معمار و طرّاح . واداشتند ونيسیزيانک
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 هم او که جروم سن قتی طر سيئ ر ، اوروپزا آلفونسو يهمدست با که بود نايپ اس آلفونسو

 آن در) .رد ک شروع د ي مادر شهر مسلمانان هی عل را يدی شد تيل فعا بود، االصل يهودی

 ری سا و نفر دو ن يا ت يل فعا اثر در باالخره و (. بودند مسلمان دی مادر کنه س اکثر زمان

 پاپ شتند،دا خود کامل کنترل در را ناندی فرد و زابلیا دربار که ي مقتدر انیهودی

 صادر را دی عقا شيت تف کمه مح سی تأس مجوز يالدی م 1478 نوامبر در چهارم کستوسيس

 ه ک است ن يا تر جالب . بود يبریا رهیجز شبه از اسالم کامل کردن کن شهی ر هدف .کرد

 از پس . داشت حسنه رابطه انیهودی با که است یيها پاپ جمله از چهارم کستوسيس

 و (يلو) ي الو يهودی خاندان از ا،یکاوالر دال آلفونسو 1486 سال در ،پاپ ن فرما صدور

 پس، آن از .رد ک پا بر بارسلونا در را د يعقا شی تفت کمه مح ناند،ی فرد مقتدر ریوز

 پاپ از را خود تی مشروع ه ک شد ي م ي تلق یي سايکل ي رسم نهاد کی ونيسیزيانک

 اهداف خدمت در عمل در يول شد يم تمام رم ياسيکل نام به زين آن ي بدنام و گرفت يم

 گو ه ي د و اين اسپا سراسر در ونيسیزينک ا کل دادستان مدا، کوئه تور توماس . بود غارتگرانه

 منسيخ کو سی فرانس نالیکارد بعداً  . بودند االصل يهودی دو هر ،ي بعد دادستان دزا،

 ي اسالم رناطه غ فتح از بعد و بود هطليطل اسقف قبالً او . شد ونيسیزينک ا کل دادستان

 در . انداخت راه به ي بزرگ کشتار و کتابسوزان و شد منصوب شهر نیا کمران ح عنوان به

 در مندس ي مارانو خاندان يکا شر از منسی خ خاندان ي اعضا يالدی م شانزدهم قرن

 و دارند ضورح انگلستان در خاندان نیا ي اعضا امروزه و بودند هی ادو ين جها تجارت

 .شوند يم شناخته يهودی عنوان به

 سده و پانزدهم سده اواخر در پرتغال و اين اسپا انیهودی مهاجرت داستان ن،یبنابرا

 ه يل او قرون در المقدس تيب از ها آن داوطلبانه مهاجرت جنس از زين يالدی م شانزدهم

 واقع در . کردند وانمود ي راجبا دی تبع را آن و ساختند ها ه افسان بعدها که است يحيمس

 قرن ي تجار و ي استعمار يتکاپوها در فعال کت مشار يا بر و اوطلبانه د موج کی نیا

 به ي مين ه ک دانند يم نفر هزار کصدی را نی مهاجر نیا تعداد معتبر منابع . بود شانزدهم

 یي اروپا ي ها نی سرزم به يمين و قا،یآفر شمال و يعثمان ژهیو ه ب ،ي اسالم يها نيسرزم

 کتاب در . گرفت صورت ساله کصدی فاصله کی در و نبود کجای مهاجرت نیا .رفتند

 “ي نی د ستم” و دی عقا شيت تف دستگاه به مهاجرت نیا انتساب که ام داده نشان زرساالران
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 غرب در برده انيکارچ ش صفوف در را انیهودی نیا بعد يکم رای ز است؛ هیپا يب کامالً

 انگذارانيبن و ي غرب هند ریا جز يها “پالنتوکرات” قا،ی آفر شمال در برده تجار و قایآفر

 يگارشيال يبوم يها گاهیپا دور، خاور و هند غارتگران کا،یآمر متحده االتیا

 لندن و آنتورپ و آمستردام تجار و صرافان و ،ي اسالم يها نی سرزم در اروپا يمستعمرات

 ي ها انون ک ي تيجمع یي جابجا .يغرب ياروپا يحيمس مرانانک ح با ونديپ در و ميابی يم

 ان يهودی يل ما اقتدار رساختی ز جدهمی ه سده انی پا تا پانزدهم سده وم  د مهين از يهودی

 يدار هی سرما د ي جد نظام شیدا يپ در را آنان مهم نقش يها شالوده و نوزدهم سده در

 بر يک تدار> را ي تی جمع یي جابجا نیا می رشلاو ي عبر دانشگاه نيمورخ . آورد فراهم

 يا

 . است نی چن واقع در .دانند ي م <دی جد عصر ي اقتصاد يتکاپو در انیهودی نقش صعود

 شانزدهم يها سده ين جها تجارت ي اصل اکز مر در يهودی منسجم و بسته يها کانون اگر

 و ارا ک يالملل نيب شبکه کی خود انيم يوندهايپ حفظ با اگر و شد ي نم مستقر هفدهم و

 ت دس نی امروز گاهی جا به توانستند ينم چگاهيه انیهودی ساخت، ينم دی پد را منسجم

 .ابندی

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 32

 ها پوگروم اسطوره

 دهد ي م کل ش را دی جد تیهودی ياسی س ي روانشناس و فرهنگ که يا اسطوره نيپنجم

 .است ها گرومپو اسطوره

 از . گری د گروه لهی وس به ي گروه کشتار و حمله ين مع به است ي روس واژه پوگروم

 آن راز ه ک شد شروع ي مرموز حوادث اروپا شرق و هی روس در يالدی م 1881 سال

 ن،يرائ ک او نی سرزم در بخصوص ها، ل جنگ درون از يگروه . است نشده روشن تاکنون

 دولت تالش و شدند ي م دی ناپد سپس و کشتند ي م را آنها کردند، ي م حمله انیهودی به

 ي هودی نی مورخ از يبرخ .دينرس یيجا به زين ها تیجنا نیا نی عامل کشف يا بر هيروس

 . ستين درست که کنند ي م منسوب کين نارود يب انقال يها ه گرو به را ها ل قت نیا معاصر

 آن در ه ک است ( خلق اراده) “ا يول اینارودنا” سازمان از هی اعالم کی به تنها آنها استناد

 به . بود فراخوانده <اشراف تزار و يهودی استثمارگران> هی عل اميق به را هی روس دهقانان
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 کای آمر و يب غر ي اروپا يها انه رس در يا گسترده اری بس غاتی تبل بالفاصله حال، هر

 درباره

 ي همدرد از يموج و شد داده آن به يفراوان يها گ رب و شاخ و شد شروع کشتارها نیا

 ي حت ه ک بود ي قو چنان موج ن يا .کرد جادیا “انیهودی تيمظلوم” سود به يعموم

 هی روس دولت به يا ضهی عر ي ط او و داد بی فر را هوگو کتوری و چون يا ه آزاد سندهینو

 در و زمان آن غاتيتبل در .شد انیهودی حق در “ شفقت و عدالت” خواستار

 انجام يتزار حکومت عمال را کشتارها نیا که شود ي م وانمود هودی يکنون يخنگاریتار

 نشان را ي گرید ز يچ ز ين قرائن و ندارد وجود ادعا نیا اثبات يا بر يسند .دادند يم

 که کنند، ي م دیي تأ زين می اورشل ي عبر نشگاه دا نی مورخ و است، روشن اصل کی .دهد يم

 قبالً . است رده ک ي م تیا هد پنهان و افتهی سازمان و يکز مر کانون کی را حوادث نیا

 نداشت يا انهی م يهودی يگارشيل ا با که می دار سراغ هی روس در را اول يکالين حکومت

 اتفاق ين زما در درست ها قتل نیا برعکس، .فتادين اتفاق زمان آن در يث حواد نين چ يول

 دهه ي ط اکف،يل پو و گوئنزبرگ يها ه خانواد مانند ،يهودی بزرگ داران هی سرما که افتاد

 ه ک داد رخ ين زما در حوادث ن يا و . بودند رده ک دايپ هی روس در ين فراوا نفوذ 1870

 دهی رس نگياسترل پوند ونيليم 69 مبلغ به لدی روچ يهودی خاندان به هی روس دولت يبده

 به . است امروز پوند اردهايلی م با برابر و بود هنگفت اری بس دهمنوز قرن در بلغ م نیا .بود

 اری بس آن ابعاد درباره هم و است مرموز اری بس ها پوگروم يا ماجر اصل هم حال، هر

 به ه ک نداشت ي تی اهم اصال و نبود ادی ز “ها پوگروم” نیا تعداد .شود ي م و شده اغراق

 آن در سال صدی س - ستی دو که يا منطقه در ي زندگ از يهودی نفر ها ونيلی م آن خاطر

 ها پوگروم قطعا، . شوند د ي جد ي ها نی سرزم ي راه و بپوشند چشم داشتند، حضور

 

 سازمان حادثه ن يا پشت در شک، يب . باشد عی وس نين چ يت مهاجر علت توانست ينم

 رق ش ان يهودی ن،ی مع اهداف با و قيق د برنامه کی طبق که داشت قرار يرومندين يمخف

 .کرد يم تیهدا غرب به مهاجرت يسو به را اروپا

 کونت س اروپا شرق و هی روس در ي هودی نفر ونيلی م چهار از شيب دوران نیا در

 قرن در عمده طور به ه ک بل نبودند ي بوم کنه س انیهودی نیا که ميکن توجه .داشتند
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 مهاجرت نیا و بودند کرده مهاجرت ستانله به خصوص به و يق شر ي اروپا به شانزدهم

 ره يجز ه شب از مهاجرت با که داد يم ليک تش را يالملل نيب بکه ش جادیا پروژه از يبخش

 فراوان ت ي اهم اروپا شرق که رفتند منطقه نیا به ين زما در ها آن . گرفت کل ش يبریا

 لهستان اشراف ک امال نی مباشر انیهودی نیا .شد ي م محسوب اروپا آذوقه انبار و داشت

 قدرت آنجا تا و گرفتند دست به را منطقه ي اقتصاد اتی ح انی شر و شدند نيکرائ او و

 از کتار ه هزار صد چهار و ونيلی م کی حدود لک ما نوزدهم قرن اواخر در که افتندی

 بکه ش و بودند ز ين منطقه صرافان آنها . بودند اروپا شرق يکشاورز مرغوب ياراض

 اروپا شرق ات يب اد و خی تار .ند داشت ک تمل در را ها همانخانهی م و ها خانهی م از يعيوس

 ي هودی صرافان و نی مباشر ستم و عیفجا درباره یيها ن داستا و عی وقا از است سرشار

 آن، از بعد مهاجرت موج و “ ها پوگروم” که نجاستیا بيعج . مناطق نیا مردم هيعل

 . نبود ان يهودی سود به اروپا شرق ي اقتصاد تحوالت که افتاد اقاتف ين زما در درست

 و زندی بگر آنها از ياری بس ه ک بود شده سبب هی روس هی عل لهستان اشراف يها شورش

 ي کشاورز در را سابق گاهی جا ي هودی نی مباشر و شود مخروبه ای مصادره شان امالک

 و دارها خانهيم تيفعال راه در دیشد يها تی محدود هی روس دولت . بدهند دست از منطقه

 به برده از دهقانان لی تبد يعنی ها، سرف يآزاد . بود کرده وضع يلکل ا مشروبات فروش

 که شود جادیا دهقانان انی م در مرفه دی جد قشر کی که بود شده سبب آزاد، نسبتاً تيرع

 رون يب روستاها از را ي هودی صرافان و شدند شاغل ي تجار و يل پو يها تيل فعا در

 و برسند ود ک ر به ي اقتصاد نظر از انیهودی که بود شده سبب عوامل نیا تمام .راندند

 ه ک بودند يا بهانه دنبال به آنها لذا، .باشند نداشته ثروت تکاثر يا بر را گذشته امکانات

 االت يا صوصبخ کوفا، ش ي اقتصاد نظر از يها نی سرزم به و کنند هی تخل را اروپا شرق

 و نداشت کان ام ي عاد طیا شر در يونيلی م انبوه مهاجرت نیا طبعاً . بروند کا،ی آمر متحده

 کای آمر متحده االتیا و اروپا غرب يها ت دول و ي عموم فکار ا يل همد به آن تحقق يبرا

 . ختيانگ ي برم را ي بوم مردم دی شد اکنش و يتی جمع می عظ انتقال نیا وگرنه بود ازين

 و ي غرب ي اروپا يها ت دول تا شد ي م جادیا يب مناس يغاتی تبل ي فضا دی با ن،یبنابرا

 ا کی آمر

 و غاتيتبل و “ ها پوگروم” . رندی بپذ را فوق می عظ مهاجرت کشورها ن يا مردم و
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 .بود مهاجرت نیا يبرا الزم بهانه آن از بعد يها یينما مظلوم

 بزرگ زرساالران ،يغاتی تبل و ياسی س يها يساز نهی زم و ادثحو نیا از بعد بالفاصله، 34

 بارون . کردند آغاز را هی روس مقامات با اکره مذ لدها،ی روچ و هرش بارون مانند ،يهودی

 ون يلی م چهار مهاجرت بيترت سال 25 ظرف که ديرس توافق به هی روس دولت با هرش

 شد جادیا ين سازما پوند ون يلی م دو هی سرما با توافق نیا اساس بر و بدهد را يهودی

 دهد ي م نشان سازمان نیا نی مؤسس فهرست .“کایا” ای “هودی يت مستعمرا هیاتحاد” نام به

 بارون بر عالوه ،“کایا” نيمؤسس . است بوده يکسان چه دست به فوق موج ي رهبر که

 ي عنی هستند؛ رمعاص ي هودی زرساالر يها خاندان نی بزرگتر از ي برخ ي اعضا هرش،

 بارون مرگ از بعد . ناشی ر و کاتا مو کاسل، د،ی گلداسم کوهن، لد،ی روچ يها خانواده

 کای آمر لت دو با هرش بارون سپس . شد سازمان نیا يل متو لدی روچ ادموند بارون هرش،

 فراوان، يها بخشش و بذل از پس و ديکش طول سال دو اکره مذ نیا . پرداخت اکره مذ به

 کان اس هدف با ،“ هرش دو بارون ه يريخ اديبن” و شد می تسل کای آمر دولت انجامسر

 گروه نی اول ب، يترت ن يا به .کرد کار ه ب آغاز کشور نیا در کا،ی آمر در مهاجر انیهودی

 ي هودی نی مهاجر نسل نيت نخس انی م در . شدند کانادا و کایآمر ي راه يهودی نیمهاجر

 برادران ر،ی ما یي لو : داشتند قرار ووديل ها و کای آمر ينمای س صنعت انگذارانين ب فوق

 سام وارنر، برادران ، کين زل زيئ لو ،(ي بعد نی گلدو ساموئل) شيف گلب شموئل شنک،

 .رهيغ و (نيبرل نگیرویا) نيبال لياسرائ جلسون، ال گل،ياشپ

 جنبش گرفت، صورت “ها پوگروم” بهانه به که یيها ي جوساز بستر بر که بود نيچن

 ،(ونی صه عشق) “ون ي ز حبت” مانند یي ها سازمان . شد د ي پد يستيونی صه دیجد

 ن يا . شدند جادیا رهی غ و (ونی صه يبرادر) “ونی ز اهوت” ،(ونی صه اوالد) “ونیز يبن”

 بود فضا نیا در . است معروف (ونيه ص عاشقان) “ونی ز يهوو” به مجموع در جنبش

 برنبائوم ناتان . شد منتشر نی فلسط در هودی دولت سی تأس درباره ي متعدد يها رساله که

 کر نسيپ لئون کتر د مانند ياسی س يها نيسی تئور و کرد درست را “سميونيصه” اصطالح

 خود” ام ن به رد ک منتشر يا رساله 1882 سال در نسکريپ کتر د نیا . پرداختند تيل فعا به

 شهیر (ا يفوب جودا) “يترس هودی” در “ي آزار هودی” که گفت لهرسا نیا در او .“یيرها

 ن يا ه ک نیا يبرا .نديب ي م غول، مانند يزی چ انسان، ماوراء ي موجود را يهودی که دارد
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 آنجا به و باشند داشته را خود خاص کشور انیهودی دی با برود نيب از “ايفوب جودا”

 کر نسيپ مثال، . است “ هودی دولت قتدارا” رساله نیا جوهره و روح .کنند مهاجرت

 رساله ز ين برنبائوم <. کنند ي م قدرت اعمال که است يکسان آن از قدرت> :دیگو يم

 و . شد ان يهودی ين جها کنگره ليک تش خواستار و نوشت را “هودی در ي مل یينوزا”

 .ديانجام يستيونيصه کنگره و هرتزل به موج نیا سرانجام

 35 هودی ياسيس شهیاند ينها اينب و ها اسطوره

 شروع) 1881 سال از . بود اروپا شرق از انیهودی عی وس مهاجرت موج، نیا جهينت

 اروپا شرق از ي هودی نفر ون يلی م مين و دو از شيب يالدی م 1914 سال تا (ها پوگروم

 طور ه ب ها ت مهاجر نیا و نبود شيب يا بهانه “ونيصه” مهاجرت نیا در .کردند مهاجرت

 از ي اصل هدف درواقع، .نی فلسط به نه رفت گ صورت کای آمر متحده االتیا به عمده

 از کای آمر متحده االتیا کشور کامل اشغال ساز، سرنوشت و يخی تار مهاجرت نیا جادیا

 5 از که ميکن توجه . بود درون / به نفرشان ونيلی م دو حدود مهاجر، يهودی نفر ونيلی م 2

 و نی آرژانت به ياد تعد ،يغرب ي اروپا به نفرشان هزار 350 رفتند، کای آمر همتحد االتیا

 در را نی فلسط نی سرزم به يتوجه يب نیا .نی فلسط به يکم اری بس تعداد و کشورها ریسا

 ز ين شانزدهم، قرن در يبریا رهیجز شبه انیهودی مهاجرت بزرگ موج در مثال گذشته،

 به و “ي آوارگ و تی مظلوم يتئور” اساس بر ری اخ انی جر مانند درست که دی د توان يم

 ان يهودی انبوه ه کيحال در ز ين زمان آن در . گرفت صورت ونيسیزينک ا نی دروغ بهانه

 از شدند، مستقر اروپا غرب و ترانهی مد حوزه ي تجار ي اصل يها کانون در مهاجر

 و آلمان و هلند بنادر تا کين سالو و ری ازم و اسالمبول تا قای آفر شمال و لبنان سواحل

 گروه تنها رفتند، اروپا شرق و لهستان به آنها از يريکث لی خ و ک،ی بلژ و فرانسه و ايتالیا

 در . بودند يهودی سالخورده يها م حاخا عمده بطور که رفتند نی فلسط به يزی ناچ اريبس

 هدف زين بار نیا که دهد يم اننش امر نیا .شود ي م مشاهده شیا گر نی هم زين ری اخ موج

 بود ي پوشش تنها “ينید یيآرمانگرا” و بود “ي اقتصاد بکر يها فرصت” بر يانداز چنگ

 ي جد ت ي اهم گذشته برخالف “نی فلسط مسئله” ری اخ موج در البته .گری د اهداف يبرا

 منطقه بر ي استعمار ي انداز چنگ از ي تابع “ونی صه آرمان” ليل د نیا به و بود افتهی

 از منطقه ن يا نفت کشف با .رفت ي م شمار به زين قای آفر شمال و انهی خاورم کیاستراتژ
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 ز ين سم،يونی صه ا ي ،“ موعود ارض آرمان” آن تبع به و شد برخوردار العاده فوق تياهم

 .شد تر يجد

 کایآمر متحده االتیا اشغال و هالوکاست اسطوره

 ت ي جمع نظر از يل شما يا کی آمر در انیهودی وزدهمن قرن اواخر تا که ميکن توجه

 از ين يود هی انبوه ت يجمع کی حضور به يهودی يگارشيل ا لذا و بودند ک اند اريبس

 آستانه در ه ک بود نیا جهينت .کند ليتکم و تيب تث را خود ياسی س اقتدار بتواند تا داشت

 5 با ورک يوين شهر ،ين جها دوم نگج / و نی بزرگتر به ي هودی کنه س نفر ون يلی م 1

 را ي مقام همان انیهودی ين جها ساختار در و شد لی تبد جهان انیهودی کز مر نیتر متراکم

 350 کاگوی ش در زمان نیا در . بود برخوردار آن از هفدهم قرن تردام آمس بندر که افتی

 افتهی استقرار ي هودی نفر هزار 150 لندن در و نفر هزار 175 ايالدلفيف در نفر، هزار

 .بودند

 ي اجتماع و ي فرهنگ چهره سرعت ه ب ثروتمند اری بس و انبوه تی جمع نیا حضور

 از ز ين را شی خو يت سن ي ها حرفه خود همراه ه ب انیهودی . داد ریي تغ را کای آمر جامعه

 ردهگست بکه ش جادیا جمله از کردند منتقل “د ي جد يايدن” به اروپا شرق و هيروس

 مشروبات تجارت انگذارانين ب يق شر ي اروپا مهاجر انیهودی .يلکل ا مشروبات تجارت

 ي فرهنگ و ياجتماع اتی ح و گرفت ي اوج چنان تجارت نیا و هستند کای آمر در يالکل

 مشروبات فروش ا کی آمر دولت 1933 سال در که انداخت خطر به را کای آمر جامعه

 کانادا در ه ک است ي هودی برونفمن ساموئل معروف، ونهنم کی .کرد ممنوع را يالکل

 االت يا بازار يبرا مخدر مواد و يالکل مشروبات دکنندهيل تو نی بزرگتر و داشت سکونت

 کی آمر در يف مخو بکه ش خود يکاالها عیتوز يا بر او .رفت ي م شمار ه ب کای آمر متحده

 ا

 هودی يک النس ر ي ه م بعدا و کرد ي م اداره را آن يهودی نيت روتش آرنولد که کرد جادیا

 ي

 ز ين هنوز دارد، نام “گراميس” که برونفمن، يکمپان . گرفت دست ه ب را بکه ش نیا استیر

 دالر ارد يليم کی از شيب يالکل مشروبات قی طر از فقط آن انهيل سا فروش و است فعال

 از ه ک هستند ز ين کيفی سپا -زاس تک ي نفت ين کمپا ک مال برونفمن خانواده .است
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 ز ين کانادا “دوپونت” يت مطبوعا مجتمع . است متحده االتیا يت نف يها يکمپان نیبزرگتر

 شده، معروف “ا کی آمر يا يماف” نام ه ب که ين سازما ن،یبنابرا . است ها برونفمن به متعلق

 بدو از دهد، ي م شی نما را یيا يتالیا ي گانگسترها فقط که ووديل ها غاتی تبل برخالف

 را نيت روتش ا، کی آمر ي خنگاری تار در . هست و بوده ي هودی يگارشيل ا ابزار سيتأس

 ي گانگسترها . کنند ي م يف معر کشور نیا در “افتهی سازمان يکار تبه انگذاريبن” عنوان به

 يلک ،يک النس ر ي مه کوستلو، ک فران اموند،ی د ک ج گوردون، ياکس و مانند يمعروف

 نيت روتش يها پرورده ت دس و ها نوچه رهی غ و وی تور ين جا گل،ی ز نی بنجام انو،يلوچ

 بودند

 ،يک النس ر ي ه م از . داشت شهرت “ پنهان ياين د سلطان” به کای آمر مطبوعات در او و

 بکه ش” رهبر عنوان به زين درگذشت، شيپ سال پانزده که ن،يت روتش نی جانش و شاگرد

 از يعيوس اريبس شبکه او .شود يم ادی کایآمر در “افتهين سازما تیناج و جرم

 در متحده االت يا و باهاماس کاسترو، از قبل يکوبا در را ها خانه ه فاحش و ها قمارخانه

 فروش و مسلحانه سرقت از تصور، قابل یي جنا اتی عمل ي تمام در او . داشت ارياخت

 به تجاوز و يری باجگ و ان کودک سرقت تا افتهی زمان سا ي فحشا و قمار و مخدر مواد

 مستقل و خودسر يباندها سران از ياری بس قتل به و داشت دست ره،ی غ و رهی غ و عنف

 دولت 1970 سال در که ديبدان است جالب .زد دست يوجرسين و ورکیوين در تبهکار

 دو از پس و رد ک ارفر ليئ اسرا به يالنسک .کرد اقدام يک النس يری دستگ يا بر کایآمر
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 تبرئه و کمه محا بازگشت، کشور نیا به سرانجام کای آمر دولت با يق حقو جنگ سال

 “ز ر ي ليب” به معروف رزنبرگ ساموئل اميلی و کا،ی آمر يايف ما رهبران از گری د يکی .شد

 از رز ي ليب . بود ي هودی ره، ي غ و گلی ز و انو ي لوچ و يک النس مانند ز،ين او که است

 تمام و بود ا، کی آمر دولت ي جنگ عی صنا تهيکم سيئ ر ،يهودی باروخ برنارد وابستگان

 اری بس بکه ش 1924 سال از رز ي ليب .داد ي م انجام باروخ با مشاوره در را شیکارها

 در يو .رد ک سی تأس (الب ک ت ينا) شبانه ي ها کلوپ و ها خانه فاحشه از يا گسترده

 فقط او يها “شو” از يکی و داشت اشتغال زين “شو” شی نما به 1940 و 1930 يها دهه

 از يکی به ق ينطریا از رز ي ليب .رد ک فروش زمان آن دالر هزار کصدی هفته کی يط
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 گران،ی د و کانادا ي ها ن برونفم و ساسون لرد کنار در او، . شد بدل کای آمر ياردرهايليم

 سی سو در رز ي ليب . بود مخدر مواد تجارت ين جها ياکی سند ي اصل رهبران از يکی

 از حاصل ي ها پول ق ينطریا از و “ي اعتبار يالملل نيب بانک” نام ه ب کرد سيس تأ يبانک

 ي آقا نیا .داد ي م سامان را خود يل ما اتی عمل و کرد ي م جابجا را مخدر مواد فروش

 يليب

 ه ک را، خود ي فلز ي ها مجسمه ونيلکسک و کرد لياسرائ به يسفر 1965 سال در رز

 ون، يگور ن ب به و نمود اهدا دولت ن يا ه ب داشت، ارزش دالر ونيلی م کی از شيب

 اعراب با جنگ يا بر و ديکن ذوب را ها مجسمه نیا> : گفت ل،يئ اسرا وقت ریوز نخست

 <!دیبساز فشنگ آن با

 ليتکم را فوق مهاجرت موج کاست، هالو يعنی سم،يونی صه سازنده اسطوره نيششم

 کشور اشغال ي معنا به واقعا شد، ليتکم ين جها وم  د جنگ با که مهاجرت موج نیا .کرد

 ووديل ها مثال، . شد جادیا وضع نی هم کای آمر جامعه مهم يها ه عرص همه در . بود کایآمر

 ف د يل تو ي اصل يها يکمپان يتمام . شد جادیا انیهودی لهيوس ه ب و موج نی هم ادين ب بر

 لمی

 ستم،يب قرن کس فو ست،يت آر تدیونای ر،ی ما نی گلدو مترو پارامونت، مانند وود،يهال

 معاصر فرهنگ ير يگ کل ش در را راتيث تا نی بزرگتر که ره،ی غ و رهی غ و وارنر برادران

 نهاد نیا زهامرو . دارند تعلق انیهودی به و شدند جادیا انیهودی لهيوس به اند، داشته جهان

 26 متوسط طور به یينمای س لمی ف هر ديل تو يا بر که دارد يت عظم چنان ي فرهنگ مهم

 12 بازار به لميف هر عرضه يا بر آن يغاتی تبل مخارج نيانگی م و کند ي م نهی هز دالر ونيليم

 . کند ي م نهی هز دالر ون يلی م 38 لمی ف هر يا بر متوسط طور به يعنی است دالر ونيليم

 . مهاجر انیهودی همان نسل از و اند يهودی زين ووديل ها برجسته يها کارگردان از ياريبس

 تی عضو علت به يت مد او خود و بود رتزل ه تئودور دوستان از گل،يپ اش سام پدر مثال،

 پل” مثل ي معروف ي ها لميف دکنندهيل تو گلياشپ . شد ين زندا نيت روتش يايف ما بکه ش در

 ن،ی گلدو ساموئل ا ي . است “یي قایآفر ملکه” و “عربستان لورنس” و “يکوا خانهرود

 بود تبهکار يک النس ری ه م شاوندانی خو از ر،ی ما نی متروگلدو يکمپان انگذارين ب دو از يکی

. 
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 دی جد ياين د و کای آمر در را يق اخال يستارهایا از ياری بس که بود ووديل ها نیا 38

 دگرگون

 شد، شکسته يحی مس يسنت اخالق میحر آن در که نما،ی س خی تار لميف نيل او مثال، .کرد

 بار نی اول يا بر لمی ف ن يا در . شد ساخته 1953 سال در که دارد نام “ است يب آ ماه”

 45 فقط لمی ف ن يا د يتول زمان از .رفت کار به “باکره” و “آبستن” ند مان یيها واژه

 سال

 چه کوتاه دوره ن يا در د ينيب ب و د يکن سهی مقا دی جد يها لميف با را لميف نیا .گذرد يم

 داده رخ ووديل ها از پس يا ين د و غرب ي اخالق نظام در يزيانگ رتی ح و می عظ رييتغ

 اش سازنده ين کمپا و است نگری پرم اتو نام به يهودی کی لميف نیا کارگردان .است

 را “ یيطال ي ها دست با يمرد” لميف بعد سال سه نگری پرم ي آقا نیا .ستيت آر تدیونای

 به بار نی اول يا بر و کست ش را گری د يق اخال ي “تابو” کی لميف نیا در و کرد عرضه

 سال 39 يعنی 1959 سال در که اش، ي بعد لميف در او . پرداخت نیي هرو به اديت اع شینما

 ي بعد لمی ف .گذاشت شینما به را يجنس تجاوز صحنه بار نياول يا بر شد، عرضه شيپ

 دولت سی تأس از ناجوانمردانه شدت ه ب و يستيونی صه يتیا رو که است “اکسودوس” او

 وضع نيهم زين يونیزیتلو و یيویراد يها رسانه در .دهد يم ارائه را لياسرائ

 يهودی را ا کی آمر مهم يون يزی تلو و یيو ي راد يها بکه ش ي تمام باًیتقر .حکمفرماست

 ان

 “ايکلمب ونیزیتلو” تا “کای آمر ویراد” از دارد؛ تعلق شانیا به آن تيلک ما و کردند سيتأس

 تری رو تدپرس،ی آسوش دارند؛ را وضع نی هم زين ي خبر مهم يها يکمپان .(.اس .يب .يس)

 به ه ک مردوخ، روپرت . دارند ا ر وضع نی هم زين يت مطبوعا يها شبکه .رهی غ و رهی غ و

 ي بشر خی تار طول در درواقع، . آشناست کامالً ي نام دارد، شهرت “ها ه رسان سلطان”

 يتمام بروز و یيشکوفا يبرا يشمال يکایآمر از مستعدتر ينيسرزم چگاهيه

 .است نداشته وجود يهودی يگارشيال نهفته ياستعدادها

 ه ک ي خاص فرهنگ و ي دما هی روح ليدل به ها يهودی که میي بگو ميتوان ي م واقع در -

 ي اخالق نظر از ي ها حوزه وارد اورنديب دست به يشتريب ثروت که نیا يا بر داشتند،

 منافع جور کی کردند ي م فکر طور نیا که يگری د يها م آد با طبعاً  و شدند ي م ممنوعه
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 .کردند يم دايپ ارتباط و مشترک

 قرن اواخر تا یي اروپا فرهنگ در الً  اصو کردم، عرض که همانطور .بله :يشهباز

 ه ک داشتند اصرار ها يهودی ليل د نيهم به و داشت را معنا نی هم “يهودی” واژه نوزدهم

 کس، مار ي حت . صراف و رباخوار با بود برابر “يهودی” واژه . نخوانند نام نیا با را خود

 ار ک به ي منف شکل به را “يهودی” واژه شیها نوشته در است، االصل يهودی ميدان ي م که

 ان يهودی” بود نوشته ه ک جا هر مثالً و کردند يتکار دس را او آثار بعدها يول .برد يم

 

 االصل يهودی ریوز نخست ،يليزرائی د يت ح د،ينيبب .“ بازار گرگان” به کردند لی تبد “بازار

 کی .يليئ اسرا يعنی يليزرائید . است يليئ اسرا لشی فام نام هم س،يانگل ’d آن ول  ا به هم

 نطور يا ه ک است فرانسه در يليزرائی د خانواده شهی ر که بدهند نشان تا اند کرده اضافه

 ا يتالیا و ين عثما به بعداً  که رسد ي م پرتغال و اين اسپا انیهودی به يليزرائی د منشاء .ستين

 در 1885 سال در ه ک دارد يب کتا يا مور لی گرنو نام به يسی انگل کی .کردند مهاجرت

 رده ک يف معر را خودش زمان ي اجتماع يها پيت طنز قالب در آن در و شده منتشر لندن

 يا مور لیگرنو .دی رس قدرت به چگونه يليزرائی د که دهد ي م نشان کتاب نیا در او .است

 “رکلمو اسپار لرد” و (زاده ي هودی) “ا جود بن ي آقا” نام با يليزرائی د از کتاب نیا در

 :سدینو يم و برده نام (شرق تحفه يعنی اسپارکلمور)

 مجبور را آنان او را يز د ي برگز خود استیر به را جودا بن ي آقا ي تور حزب

 ي ها ضربه ر ي ز دشمنانش . بود وحشت نبود عالقه آنان زهيانگ .کنند نی چن تا کرد

 جرئت گری د ارب و بخندد جودا بن يآقا به بار کی که نبود يکس و بودند سخت

 انگلستان در ه ک بود یيايتالیا يهودی کی جودا بن يآقا .دی نما کرار ت را آن کند

 او . بود نی دوبل ي ها ي صراف در فراگرفت که یيها آموزش نی نخست و شد بزرگ

 بر درواقع ه ک بود ي بزرگ خاندان چند ونی مد ايتانیبر استی س در را صعودش

 ه ک آنگاه و گفت را شان ي ها معشوقه و آنان زی مج او .ندکن ي م کومت ح ايتانیبر

 ک دو کی .رد ک اسرارشان ي افشا به د ي تهد را آنان افتی يکم مح ي پا يجا

 ه ک د يگو ي م سخن “يا افسونگرانه سلطه” از کوچکش پسر به نامه در جاهيعال

 پدرش هب يا نامه در جوان لرد کی و داشت پسر ن ي ا بر “ا جود بن يآقا”
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 و شوم بدل جودا بن ي آقا دست در يا چهی باز به تا دادم اجازه من” :سدینو يم

 “.است سوار من بر او اکنون

 يطانيش يهها فرق و انیالو

 مختصات عنوان به ي اسالم فرهنگ در ما که است همان يق اخال اتی خصوص نیا -

 .است نيهم يطانيش عملکرد .ميشناس يم يطانيش

 و است مؤثر اری بس يهودی ي زرساالر در يخی تار و ينی د يها اسطوره نقش :يشهباز

 ه ک است يمردخا و استر اسطوره همان نمونه کی .دهد يم شکل را ها آن دی جد فرهنگ

 کی بر می نام ي م يطانی ش ه ک را یيکردها عمل تمام گفت توان ي م باً یتقر .کردم عرض

 جنس مرج و هرج جی ترو نهی زم در .شود ي م هی توج آن لهيوس به و است ين مبت اسطوره

 که ،ي

 و می کن دا يپ ميتوان ي م يبيج ع و فراوان موارد قيت ع عهد در کردم، انيب را یيها نمونه

 با

 موارد ن يا طبعاً  شود ي م شناخته “ مقدس کتاب” عنوان به متون نیا که نیا به توجه

 از (ع) می ابراه حضرت مهاجرت از يانطی ش ي ها اسطوره نیا .رديگ ي م قرار سرمشق

 طبق . شود ي م شروع مصر به ،(نی النهر نيب جنوب در واقع) اور شهر شان،یا وطن

 رسند ي م مصر به سارا، همسرش، و می ابراه که ين زما ،“ مقدس کتاب” نیا مندرجات

 يا بر هم می راهاب و . است می ابراه همراه بای ز اری بس زن کی که برند ي م خبر فرعون يبرا

 از و کند ي م يف معر خود خواهر عنوان به را او “ شود تیريخ” شیا بر سارا یيبای ز که نیا

 مطال . است لياسرائ ين ب ثروت هيل او منبع که شود ي م ين فراوا ثروت صاحب قی طر نیا

 يب

 تعمق . است ادی ز اری بس موارد نیا از . است “شیدايپ سفر” فقرات نی ع کردم عرض که

 (ع) ي موس حضرت ن ي د و يکتاپرستی به نسبت ي افراد که کند ي م ثابت موارد نیا در

 يطانی ش ي ها ره اسطو و اند پرداخته متون نیا در يتکار دس به و اند داشته يبی عج عناد

 را

 ان ي م در (ي لو) ي الو لهيقب ق يت ع عهد ميل تعا طبق ه ک می دان ي م .اند کرده آن وارد

 نام به شده نوشته ها آن مخصوص کتاب کی اصوالً  و دارد يکاهن سمت لياسرائ يبن
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 در ان ي الو طبقه ن يا ه ک معتقدند انیاد خیتار نيمحقق از يبرخ امروزه .“انی الو سفر”

 (ان يالو) کاهنان يها خاندان و کردند نفوذ لياسرائ ين ب انی م در که ند بود ي مصر اصل

 را

 ي مصر يها نام رواج شود ي م اقامه نظر نیا اثبات يا بر که يلی دال از يکی . نمودند جادیا

 .است انیالو انيم در

 تا (ي لو) يالو ي ها ن خاندا که میشو ي م متوجه م،يکن تعمق تیهودی خی تار در اگر

 نددار خود بر را ي الو ای ي لو نام ها خاندان نیا از يا شاخه .اند داشته يبی عج نقش امروز

 ان ي جر در من . شوند ي م شناخته نیا به هيب ش ي اسام و کاهن ای کوهن نام با ي بعض و

 زدهمی س قرن از که دمی رس ي الو خاندان يا بر نمدو ساله 800 خچهی تار کی به قميتحق

 ن يا در سرشناس فرد نياول .ابدی ي م ادامه امروز تا و شود ي م شروع اين اسپا در يالديم

 و بود لئون و ليت کاس ان يهودی حاخام و سی رئ که است يف ابوال تودروس هخچیتار

 نقش بعد قرون طول در خانواده نیا .دانستند ي م هودی يت سلطن خاندان از را او انیهودی

 هی عل و ايپان اس شمال کمرانان ح سود به اين اسپا يبی صل يها جنگ در ي مهم اريبس

 مسلمانان

 نی هم و . داشت کی نزد رابطه معبد شهسواران فرقه با زدهمی س قرن همان از و کرد فایا

 کتاب در .کرد جادیا را کاباال نام به يهودی تصوف زی رازآم قتی طر که بود ي الو خاندان

 بزرگ راتيث تأ و ياسی س يکارکردها و کاباال قتی طر درباره مشروح طور به زرساالران

 بعد قرون طول در يت سيکابال سرچشمه ن يا از ه ک ام ه داد نشان و ام کرده بحث آن

 ي ط در . نهاست آ از يکی يفراماسونر که آمده رونيب يفراوان پنهان و زی رازآم يها فرقه

 نمونه کی . اند بوده ي بزرگ سازان فرقه شهيهم (يلو) ي الو خاندان ي اعضا قرون نیا

 موج جادیا در و رد ک ي م يرامب يپ ي ادعا دهم هف قرن در ه ک است يا غزه ناتان

 ي لو خانواده از ناتان . بود مؤثر اری بس دونمه فرقه سی تأس و ي زو ي شابتا يداالسالمیجد

 بودند داالسالمیجد ان يهودی هها دونم .شد يم محسوب يزو يشابتا پرداز هی نظر و بود

 سی تأس و ين عثما دولت ي فروپاش در ي مهم نقش و کردند جادیا ي مخف فرقه کی که

 ي شابتا شدن مسلمان که گفت ي م روانشيپ به يا غزه ناتان . نمودند فایا هيک تر يجمهور

 سپاه درون به ه ک ي جاسوس ت ي مأمور با مشابه است یيحای مس تی مأمور کی يزو
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 کتب م ي هودی منابع که است ليل د نیا به . درون از آن ری تسخ يا بر شده اعزام دشمن

 آنگونه ي عنی خوانند يم “رازگونه ارتداد” را يها غز ناتان و ي زو ي شابتا يمداالسالیجد

 از يکی به ک آتاتور کمال . است نهفته آن در ي رمز و راز ه ک هودی نی د از ارتداد

 ي ها سال در . دارد ادامه هم امروز يساز ه فرق نقش نیا . داشت تعلق دونمه يها خاندان

 است رده ک رشد و شده جادیا غرب در (پرستان طانيش) ها ستياتانس نام به يا ه فرق رياخ

 يهودی کی فرقه نیا رهبر و انگذاريبن .“طانی ش يسايکل” نام به اند کرده سی تأس ي معبد و

 .است يالو آنتون نام به يلو خاندان از

 نی ع ست،ين تهمت ن يا . دارد ي خاص گاهی جا ي جنس ک مناس ها فرقه گونه نیا در

 دونمه فرقه در ي جنس ک مناس و ي جنس مرج و هرج رواج از معتبر منابع . است تياقعو

 . کردند ي م اجرا را خود يجنس مناسک پروا يب کامالً  هم ها ستيفرانک .ندیگو ي م سخن

 و يق شر ي اروپا در دونمه فرقه با مشابه ي نقش و کرد سی تأس نک فرا عقوبی را فرقه نیا

 د ي خاص گاهی جا ي جنس ک مناس زين ي الو آنتون طانی ش يسايکل در . داشت يمرکز

 .ارد

 و ها دونمه لهی وس به ي مخف طور به ين زما که يک مناس همان نميب ي م ميکن توجه اگر

 امروزه کارها، همان و ها ص رق همان شد، ي م انجام مشابه يها فرقه و ها ستيفرانک

 یي ها گروه ق ي طر از و شده جادیا يهودی ساالرانزر لهيوس به که یيها يکمپان لهيوس به

 خود به را جوانان از يعی وس توده و شود ي م داده رواج موم ع سطح در “کايمتال” مثل

 .داند يم نپرست طايش را خود رسماً  کايمتال گروه که ميدان يم .کند يم جلب

 ها فرهنگ ریسا از تیهودی يریرپذيتاث

 و ده يچيپ اری بس ي بشر خی تار ندیفرا .کنم اشاره مهم کتهن کی به است الزم نجایا در

 ي نبا می کن ي م توجه ندیا فر نیا در تیهودی گاهی جا و نقش به که يزمان . است جانبه همه

 د

 يا از ه ک ام کرده تالش کتابم در من .می برس یيگرا مطلق به که می شو غرق آن در چنان

 ن

 نقش و ياستعمار يها کانون شیدايپ ندیا فر از ي علم يری تصو و کنم زی پره یيگرا مطلق

 را ي ز است مؤثر و مهم البته عامل کی تیهودی ندیا فر نیا در . بدهم دست به رانیا در آن
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 استقرار زمان از يعنی ،يحی مس خی تار عمده بخش در ام داده حی توض مفصال که يلیدال به

 جهانوطن کز متمر و منسجم سازمان کی عنوان به ،يالدی م هيل او قرون در نیالنهر نيب در

 ين انسا جامعه نوع تنها عنوان به را انیهودی زرساالران کتاب در . است کرده ي م عمل

 کی در اقامت بجز بود برخوردار ملت کی مختصات ي تمام از که ام کرده فیتعر

 خاص ياسی س زمانسا و (شرع) هالخه جادیا با را خالء نیا و یيايف جغرا نی مع محدوده

 عامل دو نی هم فوق ين طوال خی تار طول در جامعه نیا بقا و دوام علت .اند کرده پر خود

 ر ياخ دوران تا که کرده يم عطا يمختصات آن به جامعه نیا بودن ين جهانوط و است بوده

 در شدت به ين انسا جوامع ه ک گذشته، يا ين د در . شد ي نم افتی جوامع ری سا در

 زبانه چند ه ک داشت وجود جامعه کی تنها بودند، محصور یيايف جغرا يها رچوبچا

 و رد ک ي م ي زندگ ختلف م ين تمد ي ها انون ک در همزمان بود، ي فرهنگ چند بود،

 و کردند ي م تی حما هم از و داشتند منظم ارتباط هم با جهان سراسر در آن يها شاخه

 ها آن به يژگی و نیا و بودند انیهودی قوم نیا .مودندن ي م تی تبع واحد تیکز مر کی از

 يمرکز .دی بخش يم يا العاده فوق ي فرهنگ و ياسی س و ي ماد کانات ام و انعطاف قدرت

 ت

 خود اتباع بر دولت کی اقتدار مشابه یي قضا و ياسی س اقتدار از هودی يهانوطن ج جامعه

 زبانيم ي ها دولت طرف از یي قضا تارا يت اخ نیا جوامع ي بعض در و بود برخوردار

 .شد يم شناخته تيرسم به

 . اند ه گرفت فراوان راتيث تأ خود رامونيپ يها طی مح از خی تار طول در انیهودی معهذا،

 شدت به ز ين انیهودی بر ده،ی رس خود اوج به تمدن کی که يخی تار قاطع م آن در يعنی

 د ي جد قاتی تحق انگذارانين ب که زونر، لئوپولد ترک د و گری گ آبراهام . است گذاشته ريتأث

 هودی فرهنگ و ن ي د ه ک اند داده نشان آثارشان در دو هر هستند، تیهودی در يعلم

 دکتر . است بوده ي فرهنگ و يتماع اج تحوالت با متحول و ي اجتماع طیا شر محصول

 طبق خی تار طول در انیدهوی که دهد ي م نشان و يهودی مواعظ درباره دارد يکتاب زونز

 نشان و يهودی يها نام درباره دارد يکتاب و اند داده ریي تغ را خود يها نيئ آ زمانه طیشرا

 جذب را خود زمان غالب ي ها فرهنگ در جیا ر ي اسام شهی هم انیهودی که دهد يم

 افت،ی واجر ان يهودی انی م در ي اسالم ي اسام ي اسالم فرهنگ ي برتر دوران در .اند کرده
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 اسام دی جد ي اروپا در امروزه و يل پرتغا و یياين اسپا ي اسام يحی مس پرتغال و اين اسپا در

 ي

 .یياروپا

 و شد جهان انیهودی وضع در بزرگ اری بس تحول کی سبب ي اسالم تمدن شیدايپ

 بانز به انیهودی متون از ياريبس يالديم چهاردهم قرن تا که بود قيم ع چنان ريث تأ نیا

 دوازدهم قرن ي هودی بزرگ ر ک متف ،ي هالو هودای مثالً، .ي عبر نه شد ي م نوشته يعرب

 را ليل الذ نیرالد نص يف ليل الد و الحجه کتاب ای يخزر نام به خود اثر نیتر مهم ،يالديم

 قرن در کاباال فرقه رهبران از ،يهودی وقار بن وسفی رساله ای . است نوشته يب عر به

 43 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 .ي عبر نه است يب عر به ه، عیر الش و الفلسفه نيب الجمع المقاله نام به ،يالدی م چهاردهم

 ان يم در ي اسالم ي اسام گسترده رواج در و ( کاباال) ي هودی تصوف در را ريث تأ نیا

 .دید توان يم انیهودی

 وم  د قرن در ه ک است ي قرائ مذهب شیدا يپ تیهودی بر اسالم گری د بزرگ ريتأث

 بغداد زمان آن در کردم، عرض که همانطور . شد جادیا بغداد در يالدی م هشتم /يهجر

 به ه ک شد سی تأس داوود بن عنان لهی وس به يئ قرا مذهب . بود جهان انیهودی مرکز

 ا ه حاخام ي شفاه اتیا رو و تلمود نکر م ونيقرائ . داشت تعلق يهودی سران يها خاندان

 متأثر فهين ابوح از داوود بن عنان .دانستند ي م تورات را خود ينی د معتبر منبع تنها و بودند

 ي قرائ مذهب ي عباس مأمون بعداً، . است گرفته اسالم از را خود اتی نظر از ي برخ و بود

 يت سخ مبارزه زمان نیا از .شناخت تيرسم به ي تلمود و ي حاخام تیهودی کنار در را

 توطئه ون يئ قرا ه ي عل شدت به ي حاخام تیهودی و شد شروع انیهودی و ونيئ قرا انيم

 قرا ت يل فعا ي اصل ز ک مر رانیا ين دورا در .ديکوش ي م ها آن انهدام راه در و کرد يم

 ون يئ

 قرار ي نهاوند ي موس بن نيام ين ب نام به ي فرد مذهب نیا رأس در و رفت ي م شمار به

 در ها آن ار ک و افتی رواج ری صغ يای آس و عربستان در يئ قرا مذهب سپس، .داشت

 هودای اندلس، در . گرفت باال هم ي بریا ره يجز شبه يحيمس و ي اسالم يها نيسرزم

 مقابله يا بر را قباله، سفر و يخزر خود، معروف يها ه رسال داوود بن می ابراه و يهالو
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 ب ي ترغ را يحی مس کمرانان ح يهودی سران ليکاست در .کردند نی تدو ونيئ قرا با ينظر

 ،يف ابوال تودروس و زوئلی فر وسفی و کنند اخراج نی سرزم نیا از را ونيئ قرا تا کردند

 دست ون يئ قرا کوب سر به يرحم يب با ل،يکاست يحی مس شاهان يهودی قدرتمند يوزرا

 لذا، .گرفت باال نيسرزم نیا در ها آن کار يت مد يا رب و بردند پناه مصر به ونيقرائ .زدند

 مصر به اندلس از ها ن آ با مبارزه يبرا ،يهودی نامدار لسوفيف و حاخام مون،يم ابن

 مذهب نیا روانيپ ،يهودی يها حاخام دی شد ي فشارها علت به سرانجام، .کرد مهاجرت

 .شدند هيروس شهروند 1863 سال در و بردند پناه يتوانيل و مهیکر به

 و د نها فراوان ريث تأ ت يهودی بر زين يبریا رهیجز شبه در يحی مس تمدن يرياوجگ

 از ي موج شیدا يپ سبب ان يهودی انی م در يل پرتغا و یياين اسپا يها نام رواج بر عالوه

 مارانوها با شدند ي م يحی مس که يانیهودی نیا . شد ها آن انی م در تيحی مس به گروش

 در مارانوها که يل حا در شدند ي م يحی مس صدق سر از و واقع در ها آن .کنند ي م فرق

 خفا

 مثالً، .اند شده قائل تفاوت گروه دو نیا انی م هم يهودی منابع در . بودند يهودی همچنان

 “ي مخف ي هودی” و “ مارانو” چون یيها مدخل لی ذ در مارانوها هودی ةالمعارف دائر در

 از .“نی مرتد” مدخل ل ي ذ در شده يحی مس واقعاً ان يهودی ن يا يل و اند شده يمعرف

 به دی با شدند، يحی مس واقعاً  که يانیهودی يعنی ا،ين اسپا يهودی نی مرتد نیا نیتر معروف

 و افتی یي باال مقام سايکل دستگاه در آلفونسو .کرد اشاره کارتاژنا آلفونسو و ي برغش آبنر

 اسقف ه ک مين بدا است جالب .بود (بورگس) برغش مهم هرش اسقف عمر اواخر در

 آن با یي ها ه رسال انتشار با و بود ونی سیزينک ا جادیا سرسخت مخالفان از آلفونسو

 .نبرد یيجا به راه يول کرد مخالفت

 بر ز ين نوزدهم قرن ل يا او و جدهمی ه قرن اواخر در غرب دی جد تمدن شیدايپ

 بحران از کم که کرد جادیا ين بحرا انیهودی انی م در و نهاد ي جا رب قی عم ريث تأ تیهودی

 رد ک شروع را موج ن يا که يکس نياول . نبود يئ قرا مذهب گسترش و شیدايپ دوران

 ي گارشيل ا به شدت به آثارش در که بود هفدهم قرن دوم مهين در يهودی ينوزاياسپ

 اتهام به آمستردام ي ها حاخام ي سو زا که دی رس یي جا به او کار .کرد حمله يهودی

 ن يا از . داد نجات را خود جان و رد ک توبه نوزايپ اس يل و شد کوم مح مرگ به ارتداد
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 يانیهودی ،يهودی مستقل افراد جی بتدر يهودی بسته جوامع درون از اوال، که است دوران

 دادند، ي م حی ترج ي نژاد -يا لهيب ق يوندهايپ بر را شی خو ين انسا و ي فرد يوندهايپ که

 و رد ک تر ده يچيپ را ي هودی جوامع ي رهبر سميکان م ندیآ فر نیا دوم، .برآوردند سر

 . داد سوق خود سلطه تداوم يبرا دی جد يها وهی ش ابداع ي سو به را يهودی زرساالران

 تنها و د يجامنين يهودی جوامع يت سن نظام کامل ي فروپاش به چگاهی ه ندیآ فر نیا معهذا،

 .رد ک لیتبد هودی يررسميغ “دولت” سلطه از فارغ “شهروندان” به را انیهودی از يبخش

 يق با خود يت سن پنهان و کز متمر ساختار چارچوب در همچنان گری د بخش کهيل حا در

 ر ي فق و فرودست انیهودی از ي برخ تیکا ش شاهد جی بتدر که است دوران نیا از .ماندند

 در استقرارشان محل ي کشورها ي ها دادگاه به شی خو جوامع رهبران و تمندانثرو از

 جامعه در ي فرهنگ استحاله موج نیا در را نقش نیشتريب نوزا،يپ اس از بعد .ميت هس اروپا

 در موج نیا . داشت جدهم،ی ه قرن يهودی معروف لسوفيف مندلسون، موسس ،یياروپا

 “ ها ميليک ماس” و شد معروف “يهودی يروشنگر” ای “کاال هاس جنبش” به نوزدهم قرن

 نه است نی د کی فقط تیهودی که کردند ساز را دی جد نغمه نیا يهودی روشنگران ای

 شعار . هستند خود متبوع ي ها ت دول آزاد شهروندان آنها و ملت ا ي دولت کی

 اول مهين در “.ي هودی خانه در و باش انسان ابانی خ در” : بود نیا يهودی طلبان اصالح

 مثال، يا بر .بود زيآم تشنج اريبس يهودی يگارشيال با روشنگران نیا روابط نوزدهم قرن

 به مربوط موارد هامبورگ شهر در يهودی روشنگران نیا از ي تعداد 1818 سال در

 با اقدام ن يا . کردند حذف ان يهودی ه يع اد از را ونی صه به بازگشت و حی مس ظهور

 يت مد يا بر ه ک ي حد در شد مواجه هامبورگ يهودی جامعه تیاکثر دی شد مخالفت

 ي هودی طلب اصالح و مستقل کران روشنف نیا . بود می تحر ها سهيکن در شیاين مراسم

 . دادند ليک تش ي غرب ي کشورها در را سميونی صه مخالف انیهودی ي اصل هسته بعدها

 نی هم تداوم در ز ين کزامبورگ لو رزا و سالال ناندی فرد چون يهودی يها ستياليسوس

 34 در ه ک است برافمن اکوبی معترض انیهودی نیا از گری د يکی . شدند دايپ جنبش

 ي درون اسناد بر مشتمل يمفصل يدوجلد کتاب 1860 سال در و شد يحی مس يسالگ

 يکی و است معروف کاهال کتاب به اثر نیا .کرد منتشر (کاهال) هی روس انیهودی سازمان

 و نوزدهم قرن در يهودی جوامع ي سر ي ساختارها با یي آشنا يا بر نی محقق مهم منابع از
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 ه ک د، هوی بزرگان يا له پروتک برخالف کتاب، نیا .رود ي م شمار ه ب آنها سنن و آداب

 ز ين د هوی ةالمعارف ر دائ و است معتبر امالً  ک دانند، ي م ي جعل را آن عموماً  نيمحقق

 کتاب ن يا مقدمه در برافمن . کند ي م دیي تأ را برافمن کتاب در مندرج اسناد صحت

 در استقرار قی طر از ش،ی خو ين درو ي سر ي ساختارها حفظ با يهودی جوامع سدینو يم

 کنه س استثمار هدف با دهند ي م ليک تش “ دولت درون در يدولت” مختلف، يها نيسرزم

 .نانآ بر سلطه و ها نيسرزم آن

 هودی سميونالی ناس جنبش ،يهودی يگارشيل ا تی حما با ،“کاال هاس جنبش” بل مقا در

 حلقه” و مندلسون به شی ها کتاب و ها مقاله در نيک اسمولنس پرز مثال، .ديسربرکش

 را آن “ي مل عنصر” و دانستند ي م نی د کی صرفاً  را تیهودی که يکسان تمام به و “نيبرل

 و اند ملت کی ان يهودی ن،يک اسمولنس اعتقاد به .کرد ي م حمله سخت کردند، ي م انکار

 و ي عبر زبان آن نی تر ه عمد که افتهی تبلور آنها فرهنگ در عمده بطور ي مل صیخصا

 مردم به کنند يم انکار را “تیهودی يمل روح” که يکسان و است؛ یيحای مس يها آرمان

 را آن ه ک ي مقتدر مجموعه و لدی روچ خاندان جنبش نیا رأس در .کنند ي م انتی خ خود

 کل ش هود،ی قوم راثی م هی پا بر يگارشيل ا نیا . داشت قرار نامم، ي م “يهودی يزرساالر”

 غرب، يا ين د يت مستعمرا يستوکراسی آر با زشی آم در را، يهودی ين جهانوط از يدیجد

 .د يآفر را د يجد سميونيصه و گرفت جان “ها پوگروم” مرموز يماجرا با که داد سازمان

 در و کردند سی تأس سی پار در را “يليئ اسرا انسيآل” سازمان 1860 سال در ابتدا آنها

 ي اسی س نفوذ و انبوه ثروت کمک به و نمودند جادیا ي متعدد يها سازمان 1870 دهه

 داومت يد ي جد کل ش به را انیهودی جهانوطن و کز متمر ياسی س ساختار خود، فراوان

 ات يح د يتجد” عنوان با آن از هودی ي رسم يخنگاری تار که است يل تحو نیا .دنديبخش

 به بازگشت” آرمان يای اح “هودی سميوناليناس” نیا شاخص .کند ي م ادی “انیهودی يمل

 يريب سرد به ر، هها هاش چون ياتی نشر و “يليئ اسرا انسيآل” سازمان که بود “ونيصه

 وره، يف مونت موسس .کردند يم جی ترو هس موسس چون يشمندانی دان و ن،ياسمولنسک

 در انگلستان، لدی روچ ادين ب انگذارين ب و يهودی بزرگ زرساالر لدی روچ ریا م ناتان باجناق

 .داشت يمهم اريبس نقش انیهودی سازمان دیتجد نیا

 رانیا دیجد يخنگاریتار در ينظر يها يشداوريپ
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 چه تا رانیا يخنگاری تار در ديکن ي م فکر .رانیا يخنگاری تار درباره داشتم يسئوال -

 در ي خنگاری تار ن يا حد چه تا و دارد وجود دی جد قاتی تحق و ي بازنگر به لی تما حد

 زند؟ يم جا در گذشته کهنه يها قالب

 فراهم ران يا خی تار نهی زم در ری اخ دوران در که يقاتی تحق و کتب مجموعه :يشهباز

 ران يا خی تار ستهی شا ه ک ستين ي سطح در ،يفيک نظر از چه و يکم نظر از چه ،شده

 و ين عثما ي خنگاری تار ا ي هند ي خنگاری تار ان ي م ميبکن يا سهی مقا است يکاف .باشد

 ما . است عقب حد چه تا ران يا ي خنگاریتار ه ک می شو متوجه تا هيک تر يجمهور

 ا ي ي اسالم ه يل او قرون خی تار ای باستان خی تار نهی زم در تنها نه می ندار يا هی پا قاتيتحق

 ران يا خی تار يعنی هم، ری اخ ل سا 300 خی تار نهی زم در يت ح که بل بعد، يها دوره خیتار

 از

 م،يت داش قرار غرب ياستعمار يها کانون با يد  ج مواجهه در که يالدی م جدهمی ه قرن

 بر ه ک ي اساس عوامل از يکی من، گمان به . است کم حا ما ينگارخی تار بر يبی عج فقر

 .ت اس ي خنگاری تار فقر میبگو بهتر ای غنا عدم نیا گذارد ي م ي منف ريث تأ ما جامعه رشد

 ک ن يا يا بر چرا؟ .کند ي م دايپ بازتاب ما ياسی س اتی ح ابعاد همه در يخنگاری تار فقر

 ه

 فقط خی تار تياهم .سازد يم را انسان ي اجتماع و ياسی س شناخت هی پا يخی تار شناخت

 و حال يا بر ير فک ي ها رساختی ز جادیا نظر از که بل ستين گذشته شناخت خاطر به

 د ي با فرد کی شناخت يبرا که همانطور . است ملت کی پرونده خیتار . هست زين ندهیآ

 داشته وجود پرونده ن يا د يبا هم جامعه کی شناخت يبرا کرد، مطالعه را او پرونده

 کی يا اجر در ما اگر . نمود يزیر برنامه او ندهیآ و حال يا بر بتوان آن مطالعه با تا باشد

 را الگو همان و میريگی نم درس خود کست ش از يل و میخور ي م کست ش توسعه يالگو

 و ي آگاه فقر نی هم ل يدل به م،یخور يم کست ش هم باز و ميکن ي م تکرار بعد دهه دو

 .است يخیتار دانش

 ي خنگاریتار . ماست يخنگاری تار بر خاص ي نظر ي الگوها تيکم حا گر،ی د معضل

 و است يق شر استبداد و یيگرا یيایآر مکتب دو سلطه ریز در عمده طور ه ب ما باستان

 ي اسيس و يفکر انیجر کی روح مکتب دو نیا . است دور به دی جد قاتی تحق از يکل به
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 بر مشروطه از پس خصوص به ه ک ساخت ي م را ( سميآرکائ) ي گرائ باستان نام به

 .شد حاکم ما يدولت و يرسم يخنگاریتار

 چراگاه يتئور و یيایآر مکتب

 چون ين کسا لهيوس به و ي استعمار مقاصد با و نوزدهم قرن در یيگرا یيای آر مکتب

 هند ين کمپا يا بر را خود قاتی تحق مولر ماکس . گرفت کل ش مولر کس ما شیدریفر

 رغم به . شد ایکتوری و که مل نی مشاور يا شور عضو بعدها و کرد شروع سی انگل يشرق

 را خود هنوز ي رسم طور به مکتب نیا از ريث تأ به که هستند يت مل تنها انيرانیا که نیا

 نهيزم ن يا در که دیجد ينظر و يقاتيتحق مباحث دانند، يم “یيایآر” نام به ي قوم يایبقا

 ي افراط سميوناليناس ي نوع با مکتب ن يا .ابدی ينم يبازتاب چيه رانیا در است مطرح

 يت سينیشوو “ مقدسات” و “ تابوها” با آن درباره ي انتقاد بحث که ينحو به شده نيعج

 يا بر ي افتخار ن يا ای گو که کنند ي م وانمود کتب م نیا هواداران .کند ي م دايپ اصطکاک

 ي ها ه داد اوالً ه ک يل حا در بدانند “یيا يآر ” نام به ي قوم از را خود که است انيرانیا

 د یي تأ ابداً  را هند قاره شبه و رانیا فالت به آن مهاجرت و قوم نیا وجود يشناس باستان

 کند يم ريقتح را رانیا مردم و نی سرزم يخی تار نهيشيپ واقع در کتب م نیا اً،يثان .کند ينم

 گر،ی د عبارت به .کند ي م محدود ها یيای آر مهاجرت به را نی سرزم نیا در تين مد سابقه و

 به را الم،ی ع بزرگ تمدن مثالً ،يرانیا تمدن خی تار از ي مهم بخش یيگرا یيای آر مکتب

 اجرتمه ا ب ران يا فالت در تمدن ي واقع خی تار يعنی .کند ي م لی تبد خی تار شيپ دوران

 ي تحق ي عنی ن يا . شود ي م شروع الدی م از شيپ وم  د هزاره اواخر از يعنی ها یيایآر

 و ر

 به ،ي بابل و ي آشور ه،ی همسا تمدن دو که ميکن توجه .رانیا در تمدن خی تار فيتخف

 طبق . شوند ي م آغاز الدی م از شی پ وم  د هزاره و الدی م از شيپ پنجم هزاره از بيترت

 .است نبوده شيب يبرهوت رانیا دوران آن در ،یيگرا یيایآر تبمک

 ي ها اسطوره در که است يت مهاجر روح همان ها یيای آر مهاجرت هی نظر روح اصوال

 ل ي قبا مثالً .اند داده يتسر ملل و اقوام همه به و اين د همه به را آن و دارد وجود يهودی

 در ها آن از يا ابقه س چون هستند، ها يسی انگل و ها ين آلما ياين که را، ين توتو يوحش

 قبل
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 کس ما . اند ه خواند اروپا به یيایآر نیمهاجر از ست،ين شناخته يالدی م چهارم قرن از

 دانست ي م یيا يآر ( هستند ها يرلندیا و ها يکاتلند اس ياين که) را ها يت سل يت ح مولر

. 

 است ي مبتن “ چراگاه يتئور” بر کرد، جادیا مولر کس ما کتب م که ،یيای آر قوم اسطوره

 ها یيا يآر گفت يم او .کرد مطرح خیتار طلوع نام به يکتاب در رزیما نام به يهودی کی که

 به “چراگاه” ي جستجو در که (شمال) انهی م يای آس يها جلگه در بودند نی نش کوچ يقوم

 ي عنی ،“کنه س از يل خا ي ها نی سرزم” :دیي بفرما توجه ،“کنه س از يل خا يها نيسرزم”

 “ چراگاه يتئور” امروزه .شدند ریسراز ،(جنوب) رانیا فالت و هند قاره شبه يها جلگه

 شناس م مرد ه ک گوس، ناگندرانات نمونه عنوان به . است گرفته قرار يد  ج نقد مورد

 دارد يب تاک مسلمان، نه است هندو و داکا، و کلکته يها دانشگاه استاد و است يبزرگ

 :است نیا “چراگاه يتئور” به او انتقادات خالصه .هند و رانیا در یيایآر نهيشيپ نام به

 جوامع مهد ز ين امروز به تا که انه،ی م يای آس پهناور يها استپ يزی حاصلخ اول،

 اصطالح به قوم ن يا د ي با چرا .ستين دی ترد محل هست، و بوده نينش کوچ يشکوفا

 تنها ببرد؟ ورشی “جنوب” ي سو به نين چ و کند رها را ي اجداد و آباء نی سرزم یيایآر

 ي مهم ي عيطب سوانح وقوع مانند کند هيتوج را مهاجرت نیا تواند يم یيايجغراف عوامل

 در است داده رخ يميعظ سانحه نيچن اگر .رهيغ و يخشکسال خبندان،ی چون

 ي ي م کنه س از يل خا و برهوت را انهی م يای آس يت مد يا بر دی با نی پس يها دوران

 ه ک ميافت

 .ستين نيچن

 د ي با م،یری بپذ ها یيای آر مهاجرت ي ماد هی پا عنوان به را “ چراگاه يتئور” اگر دوم،

 ين مبا با ن يا . بودند معاش ي جستجو در و گرسنه ي قوم ها آن که میری بپذ زين را نیا

 و “يخیتار رسالت” يپ در را انیيایآر مهاجرت که یيگرا یيایآر يدئولوژیا

 .است تعارض در داند يم “افتخارات نشیآفر” و “يساز يامپراتور”

 ران، يا فالت نه هند قاره شبه نه ها، نی سرزم نیا ،“ چراگاه يتئور” برخالف سوم،

 ربازید از ي انبوه ين انسا جماعات رانیا در هم و هند در هم و نبودند کنه س از يخال

 .داشتند ينينش کوچ و يکشاورز و يشهر يشکوفا و پررونق يزندگ
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 طبعاً “نیمهاجر” ها نيزم سر نیا در انبوه ين انسا جماعات حضور به توجه با چهارم،

 و شدند لی مستح ها آن در بودند تی اقل در چون و افتندی زشی آم ي بوم انبوه جماعات با

 .باشد داشته وجود واندت ينم “یيایآر نژاد” نام به يا دهیپد نیبنابرا

 رد ينحو به را یيگرا یيای آر کتب م از ي بخش کی هر غرب يد  ج نی محقق از ياريبس

 زی چ چی ه کوه باش و می عظ ي بنا آن از مينی بچ هم کنار را ها هی رد نیا يت وق و اند کرده

 يق با

 یي ها ي تئور وعهمجم نقد سراسر دين بخوا را ي سوئد برگين کتاب اگر مثال، .ماند ينم

 ا کيرانیا دانشنامه در تی اشم ا ي . دهد يم شکل را یيگرا یيای آر کتب م اساس که است

 را یيا يآر نام به يقوم گذر که ندارد وجود يشناخت باستان و يخیتار ليدل چيه سدینو يم

 .رساند اثبات به رانیا فالت و هند جلگه به را آنان ورود و هندوکش جبال از

 يشرق اداستبد

 استبداد مکتب . است يق شر استبداد کتب م از متأثر ما يخنگاری تار ي نظر نهی زم در

 ي ها قرن در و گرفت کل ش ويک منتس چون ينیکر متف لهيوس به جدهمی ه قرن در يشرق

 ن يا بر خی تار به نگاه نوع نیا . دادند بسط را آن تفوگلی و و کس مار مانند يکسان بعد

 بوده ز متمرک و ي استبداد ها حکومت شهيهم شرق در ایگو که است ين بتم يشداوريپ

 کتاب در نهی زم ن يا در . ستين يد  ج نی محقق قبول مورد امروزه نگاه نیا .است

 دست به غرب و شرق ياسی س ي ساختارها انی م يها سی مقا و ام کرده بحث زرساالران

 .هام داد

 ن يا ريث تأ تحت شدت ه ب رانیا در ياسی س شهی اند و يخنگاری تار امروز، به تا يحت

 دولت تمام و تام اقتدار تحت در کسرهی را ما کشور ياسی س ساختار که است مکتب

 بعد خی تار به و شود ي م شروع ينش هخام خی تار از ری تصو نیا .نديب ي م پادشاه و يمرکز

 اساس بر می بخواه اگر واندنبرگ، فتهگ به که، است يل حا در نیا .ابدی ي م ي تسر اسالم از

 بر فقط که است نیا مثل میي بگو سخن ي هخامنش خی تار درباره يشناس باستان يها داده

 به ما نگاه .می بده نظر جدهمی ه قرن فرانسه خی تار درباره ي ورسا کاخ يای بقا اساس

 بعد نيمورخ که است کزنفون کورش تيترب کتاب از متأثر شتريب ي هخامنش دوره خیتار

 نقل مشروح طور به ا، يرنيپ باستان ران يا خیتار مثل خود، آثار در را آن مشروطه از
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 ي اسی س نظام از او ي الگوساز واقع در و ندارد يخی تار تیسند کزنفون کتاب .اند کرده

 .شده انجام کورش نام به که است باستان ونانی در اسپارت

 اسالم از شيپ راباع و انيرانیا يخیتار يونديهمپ

 کی وجود تصور شد، کم حا رانیا دی جد يخنگاری تار بر که گری د ي نظر يشداوريپ

 . است اسالم از پس و شيپ رانیا انی م ين تمد و ي نژاد و ي فرهنگ قی عم دره و شکاف

 شی پ در ایگو . داشت را ي اصل سهم ي نظر قالب نیا دادن کل ش در یيگرا یيای آر مکتب

 وجود ( عربستان در) ي سام و (رانیا در) یيای آر زی متما کامالً  ي فرهنگ حوزه دو ماسال از

 حوزه بر بود، ي بدو و مانده عقب که ،ي سام ي فرهنگ حوزه اعراب حمله با و داشت

 نی ب از را ي رانیا تمدن راثی م از ي مهم بخش و کرد دايپ غلبه یيای آر شرفتهيپ يفرهنگ

 بی مصا ي تمام آن ي افراط هواداران و رديگ ي برم در را يعی وس فی ط دگاهی د نیا .برد

 بر ي سام تمدن غلبه و اعراب و اسالم زی قهرآم غلبه نیا از ي ناش را رانیا جامعه يکنون

 .دانند يم یيایآر تمدن

 :کرد مطرح توان يم را يفراوان يها حرف ينظر يالگو نیا نقد در

 که است انهی خاورم تمدن آن و ميشناس ي م ين تمد وزهح کی تنها ما باستان دوران در

 اقوام ين تمد حوزه ن يا در . شد ي م ختم رانیا فالت در و شد ي م شروع ترانهی مد از

 تجار و ياسی س و ي فرهنگ دادوستد و کی نزد ونديپ هم با که کردند ي م ي زندگ يمختلف

 ي

 و نداشت وجود ي سام و یيا ي آر تمتفاو دن تم دو وجود از ي تصور اصوالً  .داشتند

 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره 50

 مينيب يم ميکن مراجعه باستان آشور يها ش نق به اگر . نبود کار در هم ين تمد تفاوت نيچن

 و مو و لباس شیآرا سرو، درخت وفور .است ديجمش تخت يشها نق به هيشب اری بس که

 چاپ دی تجد او خیر تا تا اسطوره از کتاب در که دارد يا مقاله بهار مهرداد مرحوم .رهيغ

 يب خو به را انهی خاورم منطقه اقوام ينی د يها اسطوره تشابه و يشاوندی خو آن در و شده

 بزرگ يا خد . گرفتند ها ي آشور از ها يرانیا را اهورامزدا مفهوم يحت . است داده نشان

 دکتر . بود اهورامزدا نقش با مشابه آن نقش و داشت نام “ مزاس اسورا” ها يآشور

 يکی ( هوهی) “ا هوی” و “اهورا” و “اسورا” ميمفاه که است معتقد هم گوس ناگندرانات
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 ه ک ي حد در اند هيب ش اری بس ي رانیا و ي آشور انیا خد پالين آشوربا بهيکت در .هستند

 کند ي م ثابت بهيکت نیا هامل، تزی فر نوشته به . دانست يف تصاد را ين همسا نیا توان ينم

 يا خد هوه،ی مشابه خدا دو نیا و است انیور آش “ مزاس اسورا” همان “اهورامزدا” که

 او از را خود قدرت شاهان و بود خود مردم دوست که یيا خد هستند؛ ل،ياسرائ يبن

 واسطه اب بعد يها دوران در “اهورا” واژه که است معتقد ي هند گوس دکتر .گرفتند يم

 ي ها خاندان از ه ک ،ي بانرج شنایکر دکتر .برعکس نه شده وارد هند به رانیا يمغ نيآئ

 قرن اواخر در و رفت ي م شمار به يا برجسته شناس زبان و بود کلکته برهمن سرشناس

 از ا ود گ ير در اهورا مفهوم رد ک اعالم که است يکس نيل او کرد، ي م ي زندگ نوزدهم

 سدینو ي م هند، يت زرتش محقق اونواال، يحت . است شده گرفته انی آشور “ااسور” مفهوم

 و شود ي م ده ي د فراوان باستان رانیا نقوش در که بالدار، انسان و ار بالد رهیا د نقش که

 عقاب نقش زين و است، ي هخامنش دوران يها بهيکت در اهورامزدا نقش آن نیتر معروف

 ي نید نی نماد نقش نیا .است يا انهيخاورم ينید -يعمارم سنت کی عقابگونه انسان و

 واسطه با سپس و شد دی پد مصر در الدی م از شيپ وم  د و سوم يها هزاره در بار نينخست

 چون ز ين ان،ی آشور يا خد ،“ اسور” ری تصو .افتی راه آشور به (يکنعان) يفين ف تجار

 يا انی هخامنش .انی هخامنش ياهورامزدا به هيشب اری بس و است بالدار ين انسا اهورامزدا

 ن

 از را “ر آشو” يا خد نماد انی آشور ه ک همانگونه کردند؛ اقتباس انی آشور از را نماد

 .نمودند اقتباس ان،یمصر ديخورش يخدا ،(هور) “هوروس”

 خود زمان تمدن نیکوفاتر ش مهد رانیا ي هخامنش دوران در که است درست نیا

 در . نداشت اختصاص آن مردم و رانیا يکنون یيايف جغرا محدوده به تمدن نیا يل و بود،

 تين مد ين طوال سابقه که کردند ي م ي زندگ ها ي آرام نیالنهر نيب و هی سور ينواح

 و داشتند

 مردم ها ي آرام . است ادی ز اری بس ي بشر تمدن در ها آن سهم ي آرام خط ابداع ليدل به

 ي

 يحت .شد لیتبد يالملل نيب خط به ها آن خط ليل د نيهم به و بودند بافرهنگ و شهيتاجرپ
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 ک بل نرفت نيب از تنها نه ي آرام خط درآمد، آشور اشغال به ها ي آرام نی سرزم که يزمان

 ه

 ي رسم خط به خط نيهم بعدها و .افتی گسترش آن کاربرد دامنه آشور دولت لهيوس به

 ي خی م انی هخامنش خط که دارد وجود تصور نیا معموالً  . شد لی تبد ي هخامنش دولت

 خی م خط و است معدود و ک اند اری بس يخی م يها بهيکت .ستين نين چ که يل حا در .بود

 ي

 زمان در آن از استفاده و داشت کاربرد ي هخامنش پادشاهان يها بهيکت نگارش يا بر تنها

 ي حت . بود ي آرام ي هخامنش ران يا سراسر در ي رسم خط . شد ک مترو کامالً  انياشکان

 . دادند رواج هم نی سرزم نیا در را ي آرام خط کردند فتح را مصر انی هخامنش که يزمان

 نه شد ي م شناخته ي بوم کامالً  خط کی عنوان به ي آرام ،ي هخامنش رانیا يا بر ن،یبنابرا

 ه ک ي پهلو خط و اشتد ادامه رانیا در هم يکان اش و يک سلو دوران در خط نیا .گانهيب

 م در ي آرام خط از يگری د شاخه . است ي آرام خط از يکل ش شد جادیا دوران نیا در

 انی

 انين ساسا زمان تا . آمد وجود به يب عر خط شاخه نیا از و شد لی تبد ي نبط خط به انينبط

 وان يد) رانیا وانید سيرئ رانیزر ادگاری در مثالً و داشتند حضور رانیا در ي آرام رانيدب

 ششم و چهارم قرون در (رهيب د نید) يئ اوستا خط . است می ابراه نام به يفرد (مهست

 ي رسم ای ي عموم خط و داشت کاربرد ينی د متون نوشتن يا بر تنها و شد جادیا يالديم

 از قبل به متعلق يا بهيکت چی ه .می ندار دست در يکهن ونه نم يئ اوستا خط از ما .نبود

 ي ها دستنوشته ي تمام ه ک مين بدا است جالب و ستين موجود يئ اوستا خط به ماسال

 1288 سال به ها آن نی تر کهن قدمت و دارند تعلق يالدی م ری اخ هزاره به ياوستائ

 .مغول خان ارغون دوران با است مقارن که ديرس يم يقمر يهجر 687 /يالديم

 از و بود محدود ترانهی مد به سمت کی زا که پهناور تمدن کی از است يری تصو نیا

 ار نک ا و کتمان . بود يآرام خط آن مشترک ين مبا از يکی و انهی م يای آس به گری د سمت

 ي رانیا معاصر يها نسل ي روانشناس در يخی تار دی شد ری تحق ي نوع تسلسل و ونديپ نیا

 زور به را شان ي اجداد و ءآبا “زبان” و “خط” ( مسلمانان يعنی) اعراب ای گو که دیآفر

 را، يخی تار بزرگ دروغ نیا .کردند لی تحم را خود زبان و خط و بردند نيب از ريشمش
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 جعل نوزدهم سده یيگرا یيای آر کتب م آن، ياسی س و ي فرهنگ می عظ يامدهايپ همه با

 . دادند جروا معاصر رانیا در يهودی و ي پارس يگارشيل ا وابستگان از ينی مع بکه ش و کرد

 نوع چی ه اسالم به رانیا مردم گروش با که شود ي م روشن شد، عرض که يحاتی توض با

 ه ک ان يرانیا امروز خط يعنی .افتی ادامه گذشته ندیفرا همان که بل نداد رخ ي خط رييتغ

 خط واقع در شده، ل يتحم ران يا بر زور به و است يب عر خط کنند ي م ادعا ها يبعض

 عصر ي پهلو -ي آرام خط و ي هخامنش عصر ي آرام خط همان آن مادر . است يفارس

 ي رانیا يفرهنگ بستر کی در ياسالم هيل او دوران در خط نیا و است ين ساسا و ياشکان

 نی تر کهن عنوان به يکوف خط گری د عبارت به . شد ي نوساز نیالنهر نيب منطقه در يعنی

 فرهنگ مهد ي اسالم هيل او قرون در که آمد وجود به کوفه در ي فارس -يب عر خط نمونه

 .بود يرانیا

 توان ي نم ،یيای آر کتب م يها ستينی شوو غاتی تبل برخالف را، اعراب که ميکن توجه

 اسالم از شی پ دوران در . دانست “سوسمارخوار” و مانده عقب ي قوم ين ساسا عصر در

 در منی و غرب ر د ي نبط انون ک دو و بودند خود زمان اقوام نیتر متمدن از اعراب

 و شرق ي تجار بزرگ شاهراه و بودند ي تجار و ي فرهنگ يکوفا ش يها کانون جنوب

 در ه ک م شهر . گذشت ي م ری مس نیا از نبود، شمی ابر جاده از کمتر آن تی اهم که غرب،

 و است ودموج ان،ينبط تختیپا پترا، شهر .داشت قرار يفرهنگ -يتجار حوزه نیا انهيم

 در ي نبط سی امرؤالق ه ک می کن توجه .دهد يم نشان را عرب اقوام يفرهنگ ي غنا زانيم

 نگاشته يالديم 267 سال در و است معروف “الجمال ام بهيکت” به که خود معروف بهيکت

 سوم قرن در يعنی . است خوانده (کله العرب ملک) اعراب ي تمام پادشاه را خود ، شده

 و اقوام ي تمام بر “ عرب” اطالق و دانستند ي م “ عرب” را خود ها ي نبط يالديم

 نی تر يمی قد ه ک مين بدا است جالب . داشت رواج عربستان ره يجز شبه يها دولت

 سوم قرن در و دارد تعلق ي نبط اعراب به شده، حک آن بر “اهلل” نام که يا نبشه سنگ

 و شده نوشته ي نبط خط به است، معروف “لالجال ام” به بهيکت نیا . شده نوشته يالديم

 .است آمده (اهلل اال الاله) ليتهل ذکر آن سطر نينخست در

 اسالم از شی پ در اعراب و ان يرانیا ه ک کند ي م روشن کردم عرض که يحاتيتوض

 گانهيب اعراب انی م در انيرانیا نه . بودند شاوندی خو ي فرهنگ نظر از و هم با مرتبط کامالً
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 ماد يها دولت کی نزد ونديپ درباره قبالً .انيرانیا انی م در اعراب نه و شدند ي م وبمحس

 ه ک گفتم و کردم صحبت می اورشل و مصر به النصر بخت يکش لشگر يا ماجر در بابل و

 و . است شده دانسته يکلدان سرداران و ي پارس سواران کار يکش لشگر نیا قيت ع عهد در

 و احترام مورد و می اورشل مردم ي ناج و بود انيرانیا داماد و وستد النصر بخت که گفتم

 فرهنگ در النصر بخت نام “اتيلياسرائ” رواج ليدل به متأسفانه يول .يب ن اءيم ار میتکر

 بدان تا انيرانیا و اعراب رابطه ين ساسا دوران در . است شده بدل منفور ي نام به ما عامه

 کی .کردند ي م دخالت ين ساسا پادشاهان ونصب عزل در يت ح اعراب که بود کی نزد حد

 جوان پسر گور، بهرام . است سلطنت به گور بهرام صعود يا ماجر معروف نمونه

 پرورش منی اعراب ان ي م در يکودک از که او . است پدر تخت و تاج ي مدع زدگرد،ی

 فارس به اعراب از هانبو يگر لش و ،ي تاز منذر اِش، ي حام و يب مر همراه به افته،ی

 از آغ “ي رانیا بزرگان” و “ي تاز بزرگان” ان يم اکره مذ جهرم يل حوا در و شتابد يم

 به را “ انجمن” ه ک است گور بهرام زور و اعراب نفره هزار 30 سپاه نیا البته .شود يم

 و قهر ق ي طر از تخت و تاج تصرف به قادر معترض بهرام يل و کند؛ ي م وادار مذاکره

 تمک “انجمن” ي منطق خواست برابر در سرانجام ي نظام يت فرادس رغم ه ب و ستين غلبه

 نی

 ز ين “ مناذره” و “ لخم ي بن” را آنان ه ک است عهيب ر بن نصر خاندان از منذر .کند يم

 کمرانان ح است، خوانده “ شاه انیتاز” را شانیا خردادبه ابن که فوق، خاندان .اند خوانده

 .رد ک اعراب ي تمام شاه را آنان روانی انوش ،ي طبر ت يا رو به بعدها، و ندبود منی

 کومت ح و دين رسا قتل به را منذر، بن نعمان نام به خاندان، نیا شاه نی آخر زیپرو خسرو

 تيحی مس به نعمان گروش را اقدام نیا علت نی مورخ يبرخ . نمود منقرض را شانیا

 .اند کرده ذکر

 منتشر جلد سه در ير يمال يمحمد محمد کتر د ارزشمند کتاب راً ی اخ خوشبختانه

 مند دانش مؤلف و افتهين ستهی شا بازتاب کتاب نیا که است تأسف ي جا يل و است شده

 مورد است ستهیشا که چنان است، تهران دانشگاه سالخورده ديت اسا از که آن، محترم و

 ونديپ از ي فراوان ي ها نمونه کتاب نیا در يری مال ي محمد دکتر . نگرفته قرار ليتجل



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 ان يرانیا آوردن اسالم يچگون نييب ت نظر از که کند ي م کر ذ را انيرانیا و اعراب يخیتار

 و

 سهم آن در ي عرب و ي رانیا ي قوم عنصر دو ه ک ين تمد عنوان به ي اسالم تمدن ظهور

 ه ک را یي ها افسانه يد  ج قاتيتحق گونه نیا . است تی بااهم اری بس داشتند يبزرگ

 درباره

 شدن مسلمان واقع، در .کند ي م ي نف يکل ه ب افتهی رواج اسالم به انيرانیا ي اجبار گروش

 دو نیا و نداشت عمر فهی خل زمان در رانیا به اعراب يکش لشگر با يد  ج ارتباط انيرانیا

 دو ين زما نظر از هم و علل نظر از هم اند، کرده توجه يریمال دکتر که همانطور حادثه،

 حادثه کی و شده ختهی آم هم به ما يخنگاری تار در متأسفانه که است جداگانه حادثه

 .است شده داده جلوه

 و الملل کتاب که ،يهجر ششم قرن تا يحت که دهد يم نشان يخی تار متون يبررس

 متنوع ي ها رقهف جمله از و اسالم ماقبل مذاهب روانيپ شد، نی تدو يشهرستان النحل

 ي م در ينی د آزار و غلبه از ين سخ چی ه و داشتند کامل عمل ي آزاد رانیا در “مجوس”

 ان

 اشپولر، برتولد هم و هند، ي پارس ارجمند محقق مان،ی نر شاه گشتاسب هم .ستين

 نظر ن يا بر گری د شناسان ران يا و نی محقق از ياری بس هم و ،ين آلما سرشناس محقق

 ه ک می شناس ي نم را ي مورد چی ه> : سدینو ي م اشپولر مثال، .اند کرده فراوان تدايتأک

 ي رانی و از ... باشند گشته واقع ب ي تعق مورد ي قبل طرح با و منظم بطور انيزردشت

 ي نی د کتب ای و يت زردش مقدسات ضد بر گری د اقدامات ای و دولت فرمان به ها آتشکده

 به انيت زردش ي جمع دسته دنی گرو ن،یبنابرا ...شود ي م دهين ش ندرت به يلی خ آنان

 اسالم

 <.باشد داشته يگرید علت دیبا نبوده، مسلمانان فشار و جبر معلول

 نوزدهم قرن در يفرهنگ تهاجم و ياستعمار يها کانون 54

 ق ي طر از ي استعمار ي ها انون ک را ها شفرض يپ گونه نیا که گفت توان ي م ایآ -

 دادند؟ رواج رانیا يخنگاریتار در يفراماسونر مانند یيادهانه

 رواج ان ي م و رد ک مطرح توان ي م مستند و يد  ج طور به را ادعا نیا .بله
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 و محافل ي فرهنگ و ير فک يها تيل فعا و رانیا يخنگاری تار در ها يشداوريپ گونه نیا

 جمله از و ي استعمار ي ها انون ک به وابسته ي علن و ي مخف يها سازمان و ها انجمن

 ي ها ث بح گونه ن يا جیترو ليدل نیا به و شد قائل قيعم اريبس يوندهايپ يفراماسونر

 .دانست ياستعمار و ياسيس کامالً  مقاصد يدارا را يفرهنگ

 در افتهی مان ساز و ي قو اری بس ي فرهنگ کت حر کی ،يالدی م نوزدهم قرن لیا او از

 در ت حرک ن يا شالوده .گرفت يم سرچشمه ايتانی بر هند کومت ح از که شد آغاز رانیا

 خی تار در ي مهم نقش يولزل خاندان .شد گذاشته هند بر يل ولز چاردی ر کومت ح زمان

 جان ئتيه . است گذاشته فراوان ريث تأ رانیا خی تار بر قیطر نیا از و دارد ايتانی بر استعمار

 خاندان درباره زرساالران کتاب در .کرد اعزام رانیا به يل ولز چاردی ر نی هم را ملکم

 ي مفصل بحث لدی روچ خانواده و ي هودی زرساالران با آن قی عم يوندهايپ و يولزل

 در الج ک کی يالدی م 1800 سال در ا، يتانی بر هند يا فرمانرو ،يل ولز چاردیر .ام کرده

 الج ک ن يا در . بود اسالم با ي رهنگف مقابله آن اهداف از يکی که کرد سی تأس کلکته

 آقا و فترت رزای م مانند داشتند نقش بودند درآمده ها يسی انگل خدمت به که يمسلمانان

 اعزام رانیا به را نيت مار ي هنر نام به ونريسی م کی کالج نیا يالدی م 1811 سال در .ثبات

 از ي بعض به را او م ک مل انج سِر و بود يق شر هند يکمپان کارمند نيت مار يهنر .کرد

 ، خان ي عل جعفر خانه در رازی ش در نيت مار يهنر .کرد يف معر رانیا مهم ياسی س رجال

 ت يفعال يرازی ش قوام خانواده ت ي حما با و دی گز اقامت ،يرازی ش نواب خانواده ياين

 .پرداخت رازيش يعلما با ينید يجنجال يها مناظره به و کرد شروع را خود

 در ي استعمار ي ها ت يفعال خی تار در يمهم نقش يرازی ش قوام و نواب خانواده دو

 کوب سر در و بود هند ارتش رتبه يل عا افسر قبالً نواب خان يجعفرعل . دارند رانیا

 رزا ي م دختر با بعداً  او . داشت ي فرمانده سمت هند مردم يها شورش از يکی نيخون

 ي م ن يا . شد کن سا رازی ش شاه دانی م محله در و کرد واجازد يرازی ش بيب ط يحسنعل

 رزا

 و است زند خان میکر مشاور و دوست افشار گيب ي آقاس ي حاج پسر بيب ط يحسنعل

 . شد شاوندیخو رازی ش سرشناس يها خانواده از ي تعداد با قیطر نیا از نواب خانواده

 ها آن از يکی . داشتند ران يا خی ارت در ي مهم نقش زين نواب خانواده ي بعد يها نسل
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 عنوان با سی انگل سفارت مأمور عنوان به او يها گزارش که است نواب خان يغالمعل

 خارجه ر ي وز يت مد ه ک است نواب خان ينقلی حس يگری د و شده چاپ هيق اتفا عیوقا

 آن در و دهستن االصل يهودی يرازی ش قوام خانواده . بود کرات دم حزب سيئ ر و رانیا

 نام به داالسالمی جد يهودی کی ها آن جد رای ز داشتند شهرت هی هاشم خانواده به زمان

 که است يکس همان خان، می ابراه پسرش، و کرد لی تبد هاشم به را خود نام که بود آشر

 خان محمد آقا صعود و ه ي زند خلع به و شد زند خان ي لطفعل ری وز و رازی ش کالنتر

 .گرفت ي جا قاجار شاه ي فتحعل و خان محمد آقا صدراعظم مقام در و نمود کمک قاجار

  ا ک المل قوام) خان اکبر ي عل رزای م شد رانیا وارد نيت مار ي هنر که يل سا همان در

 ،( ول

 .بود شده فارس يگيگلربيب کالنتر، خان ميابراه يحاج پسر

 که شد شروع قرآن و اسالم هيعل یيها هیرد چاپ و نگارش زمان نیا از

 ه ک است يها يرد نیمتر مه کتاب نیا من نظر به .است نالحق زايم کتاب آن نیتر معروف

 ونريسی م کی را کتاب نیا ظاهراً  . است شده نوشته میکر قرآن هی عل حال به تا زمان آن از

 ي بررس يل و نوشته پفاندر کارل کتر د نام به ايتانی بر هند کومت ح دستگاه به وابسته يآلمان

 ک کم از قطعاً  او ه ک بل باشد یي تنها به پفاندر کار تواند ي نم که دهد ي م نشان آن متن

 کتاب دو پفاندر . است بوده برخوردار اند بوده آشنا کامالً ي اسالم متون با که يمسلمانان

 ونرهای سی م متهاج افتهی ن سازما موج نیا ت . ايح ال قیطر و ر االسرا مفتاح : دارد هم گرید

 ه ک رد ک جادیا را يسینو هی رد جنبش کی و داشت رانیا ي علما انی م در يعی وس بازتاب

 . شود ي م محسوب د ي جد غرب ي فرهنگ تهاجم با عهی ش ي علما يفکر مقابله نياول

 ،ي نور ي عل مال ،ين همدا محمدرضا مال ، ي قم يرزای م مانند شاه ي فتحعل دوره يعلما

 قول به ای ونرهايسی م هی عل یيها رساله يق نرا احمد مال و يآباد خاتون نی حس حمدم ديس

 واژه از “ي پادر” . نوشتند “يپادر” ها آن father ( شانيکش منظور و ده ش اخذ ( پدر

 .است يحيمس

 ي بمبئ در يب کتا 1818 سال در ران، يا به نيت مار ي هنر يل جنجا سفر از بعد يکم

 ين آسما ريدسات کتاب نیا . نهاد ي بزرگ ريث تأ رانیا ي بعد ياسی س شهی اند رب که شد چاپ

 ارگزار ک ه ک است روز يف مال نام به ي پارس کی آن جاعل واقع در ای سندهینو . دارد نام
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 را ريت دسا روز يف مال . بود کم مل جان سِر اريت دس و ي منش و ايتانی بر يق شر هند يکمپان

 جالب . دارد تعلق باستان رانیا امبرانيپ به که کند ي م يف معر ين آسما کتاب کی عنوان به

 از يق شر هند يکمپان برجسته کارگزاران و یي اروپا شناسان رانیا از ياريبس که نجاستیا

 سِر . دادند جلوه لی اص يمتن عنوان به را ريدسات و کردند تی حما روزيف مال جعل نیا

 استوارت مونت و ي اوزل جرج سِر و نگزيت هس لرد و کم مل جان سِر و جونز اميلیو

 .اند گروه نیا از نستونيالف

 و ي دولت فی معار و رجال از يبعض قی طر از و شد شناخته رانیا در جیبتدر ريدسات

 . گذاشت يفارس اتيب اد و زبان بر هم و شهی اند بر هم ي بزرگ ريث تأ قاجار عصر يفرهنگ

 آن مروج و شناختند تی رسم ه ب ي نی د متن کی عنوان به را ريساتد هم هند انيزرتشت

 فی معار از ياری بس و ران يا و هند انيت زرتش مشروطه انقالب زمان تا يحت .شدند

 و شعرا . دانستند ي م يان آسم کتاب و معتبر را ريدسات يرانیا و ي هند مسلمان يفرهنگ

 ک الممال ب ياد و يرازی ش فرصت و تیداه خان ي رضاقل مانند ي سرشناس سندگانینو

 .بودند ريدسات نيمروج از يفراهان

 شد ي م داده نسبت رانیا يباستان امبرانيپ به که بود يجعل ينی د متن کی هم ريدسات

 منبع به هم و يگرائ تان باس جی ترو هدف با بود رانیا يا بر ي جعل خی تار دوره کی هم و

 ي

 از پر کتاب ن يا سرتاسر .ي فارس سره اصطالح به يها ه واژ ساختن يا بر شد لیتبد

 و درکاچه> : مثال . بود شده ارائه لياص ي فارس و سره ي فارس نام به که است يمهمالت

 :ای <. ندارد خشم و کام و پژمردن و دنيبال> :يعنی <. مارند کارچه در و کاچه پر و هرکاچه

 ين رامست يهامستن> :ای <. مهربان خششگرب بخشنده> :يعنی < زمرپان هرششگر هرشنده>

 وزدست ين سزدست يمزدستن ،يشالشتن يشالشتن يشالشتن ين شالشت ،ين زامست يشامستن

 ين

 .آخر يال <يازدستن

 را آن اصالت و شدند کوک مش ريدسات به ي هند و یي اروپا نی محقق جی بتدر ، بعدها

 ه ک افتی انتشار ريت دسا ه يعل يب مطال و شد وارد هم ران يا به موج نیا .کردند رد

 . شده چاپ دهخدا تنامه لغ مقدمه عنوان به که است پورداوود می ابراه مقاله آن نیتر مهم
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 سرشناس محقق و موبد کی کتاب اساس بر را مقاله نیا پورداوود که کنم اضافه دیبا

 ههمراه ب را وچابهر مطالب همان يعنی .است نوشته بهروچا يارجیشهر نام ه ب هند يپارس

 را ريت دسا و نوشت 1894 سال از قبل را رساله ن يا بهروچا . است آورده ياضافات

 در مشروطه انقالب با مقارن بهروچا کتاب . نمود يف معر ي جعل کامالً متن کی عنوان به

 کنند ي م تالش پورداوود هم و بهروچا هم البته . شد چاپ يئ بمب در يالدی م 1907 سال

 متون هم و ريت دسا هم من، نظر به .کنند تبرئه ريدسات جعل اتهام از را روزيف الم که

 برهان به معروف فرهنگ در که یيها يتکار دس هم و نالمذاهب دبستا چون يمشابه

 متون ن يا انتساب ي ادعا و است نوزدهم قرن لیا او به متعلق همه گرفته صورت قاطع

 .ندارد صحت هفدهم قرن به

 اوج ران يا در يالدی م 1850 دهه از ي اسالم و يرانیا فرهنگ هی عل تهاجم موج نیا

 هند حکومت ياطالعات مأمور کی مهیکر جنگ کوران در که است يزمان نیا و گرفت

 و بود هند انی پارس از يمانکج . شد مستقر رانیا در ای هاتر يمجيل ينکج ما نام به ايتانیبر

 و رد ک ي م ار ک ران يا در ا يتانی بر هند حکومت ياطالعات بکه ش سيئ ر عنوان به

 روابط

 و تامسون رونالد سِر يعنی ران،یا در سی انگل دولت سرشناس يها پلماتی د با يکینزد

 اری بس نفوذ دوران کی سرآغاز ن يا . داشت نسون،يل راو ي هنر سِر و کیستویا ادوارد

 بود او بکه ش و ينکج ما يها تيل فعا مدايپ در و است رانیا در سی انگل استعمار يد  ج

 که

 منصوب ران يا صدراعظم عنوان به (سپهساالر) رالدولهی مش خان نی حس رزای م سرانجام

 يا در انون ک ن يا ياسی س و ي فرهنگ يها تيل فعا اوج سپهساالر صدارت دوران .شد

 ران

 .است

 ت ي تقو و ت ي حما ،لاو : گرفت صورت شاخه چهار در ينکج ما ي فرهنگ تيفعال

 سوم ران؛ يا در ي فراماسونر گسترش و سی تأس وم  د آن؛ ترش گس به کمک و يگر يباب

، 

 در تصوف اهل يها فرقه از يبرخ تیتقو چهارم، ؛يرانیا فرهنگ در يگرائ باستان اشاعه
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 .رانیا

 . بود شده اعدام باب محمد ي عل رانیا در ينکج ما استقرار از قبل سال سه حدود

 ي نی محقق ي ادعا من، نظر به .گرفت ي م سرچشمه ي استعمار کانون نی هم از باب حرکت

 ي مردم شورش کی و يعيطب و ختهی خودانگ ينی د جنبش کی عنوان به را يگر يب با که

 دو به آن لی تبد زمان از را سی انگل استعمار با جنبش نیا ونديپ سرآغاز و کنند ي م مطرح

 است دست در ي متعدد__________ لیدال . ندارد صحت دانند ي م يئ هاب و يل از فرقه

 ا ر ي گر يب با که

 در .دهد ي م جلوه ي استعمار يها کانون با مرتبط و کوک مش کت حر کی عنوان به آغاز از

 ل ي دال و مستندات و رده ک بحث مفصل طور به زرساالران کتاب هفتم جلد در باره نیا

 محمد ي عل اقامت دوره تی اهم به کنم ي م اشاره فقط نجایا در .کرد مخواه عرضه را خود

 مشغول تجارت به بوشهر در ي سالگ 21 تا 18 از باب .هر بوش بندر در (باب) يرازيش

 از بعد و شد ه،يخی ش سران از ،يت رش کاظم دی س شاگرد و رفت کربال به سپس و بود

 بوشهر، در باب اقامت يها سال در .کرد عشرو را خود ي ادعاها يت رش کاظم دی س مرگ

 در . بود ي پارس و يهودی و یي اروپا و يسی انگل يها يکمپان تيل فعا مهم کز مر بندر نیا

 که داشت تعلق ساسون يهودی خانواده به بندر نیا در مستقر يکمپان نیتر مهم زمان، آن

 يگر يئ بها و يگر يب با سترشگ در را انیهودی نقش بعدها، . بودند ي بغداد انیهودی رهبر

 ي گر يئ بها و ي گر يباب گسترش که ميکن ادعا ميتوان يم که ي حد تا ميابی ي م مهم اريبس

 . بود ری پذ ان ک ام ساسون خانواده به وابسته ي هودی فعال بکه ش کی تی حما با تنها

 داالسالمانی جد و ان يهودی لهی وس به ران يا نقاط از ياری بس به يگر يئ بها و يگر يباب

 نمونه ، نی نش يهودی مهم کانون کی عنوان به همدان، شهر .کرد رشد و شذ وارد يهودی

 امالً ک بوشهر در باب اقامت دوره به نسبت نی محقق که است بيعج . است یيایگو

 ي زندگ مختلف ي ها دوران به نسبت ين فراوا توجه براون ادوارد مثالً، .اند بوده اعتنا يب

 قاعدتاً  ه ک يل درحا . ماند ي م کت سا بوشهر در او اقامت دوران درباره يل و کند ي م باب

 تجار ي تالق محل عنوان به هر بوش بندر رای ز کرد ي م توجه شتريب دوره نیا به دی با براون

 . شود شناخته غرب با باب یي آشنا کانون نیتر مهم عنوان به ستیبا ي م يرانیا و یياروپا

 و بدانند د ي جد غرب از متأثر را ي گر يب با نداشتند قصد گرانی د و براون چون يول
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 ا ر انون ک ن يا ريث تأ کنند، برجسته را آن ي اسالم و ي بوم يها سرچشمه داشتند لیتما

 .گذاشتند مسکوت کامالً

 و ها يباب يایبقا تیتقو در يمهم نقش رانیا در استقرار از پس ينکج ما حال، هر به

 در ي متعدد ي اعتقاد کتب او فعال و مفصل رخانهيب د در و کرد فایا يگر يب با گسترش

 کاما موسسه کتابخانه در “ينکج ما نهيگنج” فهرست . شد فيل تأ يگر يب با جیترو

 دوران در . است بوده فعال اندازه چه تا نهی زم نیا در ينکج ما که دهد ي م نشان (يبمبئ)

 با نانیا و بود برقرار ه گسترد ارتباطات يباب و يهودی نيل فعا و او انی م ينکج ما تيفعال

 ابوالفضل رزا يم . داشتند منظم روابط شد، يم محسوب آثارشان نشر مرکز که ،يبمبئ

 آقا . بود ينکج ما ي منش زمان آن در ، يگر يئ بها و يگر يب با سران از يکی ،يگانیگلپا

 آقا . داشت ارتباط ين گای گلپا و ينکج ما با هم مشهد، شده يئ بها انیهودی از زاهلل،یعز

 ونديپ .رد ک آشنا ين گای گلپا با را براون ادوارد بعدها ه ک است يکس همان زاهللیعز

 يئ بها عنوان به ينکج ما از يئ بها منابع که است ي حد در ها يئ بها و ها يب با با يمانکج

 ادی

 به بغداد در (بهاء) ينور ينعليحس رزای م با مالقات از دبع ي و که سندینو ي م و کنند يم

 . دارد يت اشارا ينکج ما با مالقات نیا به خود الواح در هم بهاء . بود دهی گرو مذهب نیا

 با ينکج ما پنهان روابط از ي ناصر يت اطالعا دستگاه دهد ي م نشان که دارد وجود ياسناد

 سال در شاه نی ناصرالد ترور توطئه مانند ،ي قاطعم در و بوده مطلع ي حدود تا ها يباب

 .است بوده حساس آن به نسبت ،.م 1882 /.ق 1300

 . دارد اختصاص ي فراماسونر سی تأس به رانیا در ينکج ما کارنامه از ي مهم بخش

 نيل او نی محقق ي تمام و است ه بود کامل غفلت مورد کنون تا ماجرا نیا در ينکج ما نقش

 خان م ک مل رزا ي م نام با است، معروف “فراموشخانه” به که را، رانیا ي اسونرفرام نهاد

 تر ده يچيپ مسئله يل و ستين دی ترد مورد فراموشخانه تيل فعا در کم مل نقش .شناسند يم

 فراموشخانه سی تأس در را ي اصل نقش ينکج ما واقع، در نجانب،یا قی تحق طبق .است

 مشروطه انقالب زمان در ه ک همانطور گر،ی د عبارت به . بود او اريت دس کم مل و داشت

 فراموشخانه گرفت، کل ش پورتری ر ری اردش رامونيپ در رانیا يداريب ي فراماسونر سازمان

 طور به زرساالران کتاب هفتم جلد در باره نیا در .افتی نیتکو ينکج ما رامونيپ در هم
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 استاد ا ي فراموشخانه، سی رئ ي رسم رطو به که ميکن توجه .کرد خواهم بحث مفصل

 از ي برخ کنار در م ملک . بود رزای م نیالد جالل نام به شاه ي فتحعل پسران از يکی اعظم،

 59 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 يکاش سپهر ي تق محمد رزايم . داشت تی عضو ي مخف انجمن نیا در ي ناصر عصر رجال

 .بودند نهاد نیا عضو هم تیهدا خان ياقلرض و (الملک لسان)

 جی ترو ه ک شود ي م محسوب يکل متش و يد  ج کانون نيل او ينکج ما بکه ش ای محفل

 کتاب پخش و چاپ دی تجد ينکج ما اقدامات از يکی .کرد آغاز رانیا در را يگرائ باستان

 شده شناخته چندان انریا در ريدسات زمان نیا تا .بود نسخه کهزاری در رانیا در ريدسات

 استاد ، رزای م نیالد جالل . شد آغاز ينکج ما ان زم از آن يد  ج ريث تأ واقع در و نبود

 اعظم

 م ي فرنگ شاهزاده کی عنوان به هم فراموشخانه، Ĥ مروج هم و شد ي م شناخته ب

 شامل ه ک ن خسروا نامه نام به نوشت يکتاب او . بود يب ضدعر سميونالی ناس و يسینو سره

 ي ول شد معروف و منتشر او نام به کتاب نیا البته . است باستان رانیا خی تار دوره کی

 سمت سی انگل سفارت در ه ک يزد ي ي عل خی ش نام به است ي فرد آن ي واقع سندهینو

 خان ي رضاقل . بود ي متنفذ فرد ران يا در ها يسی انگل دستگاه در و داشت يگر يمنش

 روح با ي متعدد فاتيل تأ هم ، فراموشخانه گری د عضو و تیا هد اندانخ ياين ت،یهدا

 تیا هد . است ير ناص ينآرا انجم فرهنگ او آثار نیتر مهم از .کرد منتشر يگرائ باستان

 . بود گ هوشن ينآرا انجم فرهنگ آن نام و نوشت ينکج ما سفارش به را کتاب نیا

 چون ي اسام با ران يا در را شتنی خو و دهنها خود بر ينکج ما که است ي نام هوشنگ

 ه ک دادند حی ترج بعداً يول .کرد يم يمعرف “يفان شیدرو” و “يانيک يای هاتر هوشنگ”

 ير ناص ينآرا انجم فرهنگ را آن لذا و کنند منتسب شاه نی ناصرالد به را فرهنگ نیا

 رزا ي م صدارت سال نی اول در ي عنی .م 1871 /. ق 1288 سال در فرهنگ نیا .دندينام

 چاپ ينکج ما پول با تیا هد خان ي رضاقل فوت از بعد يک اند و سپهساالر خان نيحس

 از سرشار فرهنگ ن يا . است نوشته کتاب ن يا بر يا مقدمه زين ينکج ما خود .شد

 سهم قاطع برهان مانند يا شده يتکار دس يها فرهنگ کنار در و است يريت دسا اتيجعل

 فهرست ، ريت دسا از اقتباس با مثال، . داشت ران يا در يگرائ باستان شاعها در يبزرگ
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 و انی پارس به ارجاع از است سرشار کتاب نیا . است کرده ارائه عجم امبرانيپ از يمفصل

 چون یي ها مدخل آن در مقابل در و ره يغ و نالمذاهب دبستا و ريدسات و انيزرتشت

 ده ي د ندرت به ث ياحاد و ي قرآن شواهد و ات يآ و ندارد وجود “قرآن” و “اسالم”

 نامه کنار در را آن ه ک ي نحو به است ي راسالمی غ امالً  ک فرهنگ نیا روح .شود يم

 يا بر . دانست رانیا در يگرائ باستان جی ترو يا بر ينکج ما تالش نیتر هم م دیبا خسروان

 آدم نام . کند ي م ي معرف آباد ه م نام به يرانیا ين باستا امبريپ کی مقر را کعبه خانه مثال،

 ران يا به اعراب حمله زمان در ا ي گو ه ک است ي مدع و داند ي م ي فارس را ابوالبشر

 دهين سوزا ران يا ين باستا ي ها کتاب يتمام ، مسلمانان فهی خل خطاب، بن عمر دستور به

 .شدند

 . بودند فعال اری بس ي گرائ باستان اشاعه نهی زم در زين ينکج ما کارگزاران و انيمنش

 ي سیهنو سر نيمروج از ،يبهائ فرقه سران از و يمانکج يمنش ،يگانی گلپا ابوالفضل رزايم

 به را ( بهاء) ي نور ينعلی حس رزا ي م تبار يا رساله در مثال يبرا و بود يگرائ باستان و

 حسن رزا يم ي حاج و ا ي ثر خان نی محمدحس رزا يم . است دهين رسا ين ساسا زدگردی

 رامونيپ در هم زند خان لی اسماع محمد و دانش ي لطفعل رزای م و ين اصفها سیخوشنو

 است يب کتا سندهینو زند خان لياسماع محمد . داشتند اشتغال يسینو ه سر به محفل نیا

 ار ي دهرمز به را خود نام او ه ک سدینو ي م يگانیگلپا .فرازستان نام به مضمون نی هم با

 تازه و انی آباد نيآئ کردن زنده در و رساند انيک خسروان> به را شی خو نژاد و داد رييتغ

 بعدها ه ک نم ک عرض هم را نیا دی با البته <. دارد اندازه يب کوشش اکانين روش نمودن

 و ان يگرا باستان و او هی عل يب مطال خود يها نامه در و شد ينکج ما مخالفان از يگانیگلپا

 .کرد انيب سانینو سره

 کی نزد رابطه ز ين سی تفل در آخوندزاده ي فتحعل رزای م با ينکج ما ي فرهنگ محفل

 چون ينی عناو با تیا هد خان ي رضاقل از کاتباتش م در آخوندزاده که ي حد در داشت

 ارتش سرهنگ آخوندزاده زمان ن يا در . کند ي م ادی < مغفور پدر> و < بزرگوار پدر>

 من نظر ه ب و بود قفقاز در هی روس تزار السلطنه بی نا دفتر رتبه يل عا کارمند و هيوسر

 همان

 قفقاز السلطنه ب ينا يت اطالعا دستگاه در را ايتانی بر هند کومت ح در ينکج ما گاهیجا



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 .بود رانیا امور مسئول يعنی داشت

 و يزيت بس عر و يزيست اسالم ،يگرائ باستان نی مروج از اده آخوندز م،يدان ي م که چنان

 ي جا بر ي بزرگ ريث تأ نهی زم نیا در و بود رانیا يخنگاری تار در يق شر استبداد يتئور

 يقی حق اسم وروپای اهل اصطالح به> :سدینو ي م رزای م نیالد جالل به يا نامه در مثالً .نهاد

 در و وطن شی آسا و ي دآبا فکر در بوده، قانون تابع که شود ي م اطالق يکس به پادشاه

 دولت زوال و ان ي تاز غلبه از بعد ران، يا ت ک ممل در . باشد ملت يق تر و تيب تر فکر

 در . است نبوده ي قی حق سلطنت انی مهباد نين قوا و فرهنگ مانيپ شدن ين فا و انيپارس

 باش ي حرام هيب ش و سپوتی د الً ک ت ک ممل ن يا ان يا فرمانرو ي هجر خی تار مدت

 انی

 <.اند بوده

 شرفتيپ و توسعه راه عنوان به را الفبا ریي تغ که است يانی جر انگذارين ب آخوندزاده

 يا در و پاشا فين م قی طر از ين عثما در را نظر نیا او .کرد ي م يف معر ي اسالم ممالک

 ران

 مدت به سپهساالر کومت ح زمان در پاشا فيمن .برد ي م شيپ ينکج ما محفل قی طر از

 ن يا در سال دو ز ين شاه نی مظفرالد دوره در و بود رانیا در ين عثما ری سف سال چهار

 م ک مل رزای م و مستشارالدوله خان وسفی رزای م و آخوندزاده و ينکج ما با او . بود سمت

 .داشت کینزد رابطه خان

 61 هودی ياسيس شهیاند ينها ايبن و ها اسطوره

 ي اعضا لذا و بود معطوف تصوف اهل به رانیا در يمانکج تيل فعا شاخه نيچهارم

 ينکج ما . داشتند کی نزد رابطه تصوف اهل سران از ي بعض با ينکج ما بکه ش ای محفل

 از ي برخ سران با و داشت لقب “ين فا ش يدرو” رد، ک ي م يف معر شی درو را خود

 معاشرت (يرازی ش کوچک رزای م حاج) شاهيعل ت رحم جمله از تصوف اهل يتها قیطر

 ي و که مين بدا است جالب و بود يالله نعمت قتی طر عضو تیا هد خان يرضاقل .داشت

 .است دانسته “شیدرو” يمعن به را “وشیدار” نام يناصر ينآرا انجم فرهنگ در

 دوران از . دارد مفصل يخی تار سابقه شی دراو يها فرقه با ي استعمار يها کانون رابطه

 مقاصد يا بر تصوف اهل يها قتی طر از تا دنديکوش يهودی گران سهی دس مغول، نلخانایا
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 و شد نی تدو هدف نی هم با (قباله) کاباال به معروف يهودی تصوف و کنند استفاده خود

 ان يهودی استقرار فعال ز اک مر به دمشق و (می اورشل) المقدس تيب ي شهرها بعدها

 ي ها فرقه شیدايپ در آن بزرگ يگاهی جا و کاباال قتی رط درباره .دی گرد بدل نما يصوف

 .ام کرده عرضه يمستند و مفصل بحث زرساالران کتاب در زيرازآم و گر سهيدس

 ن يا و داشت ادامه تصوف اهل لباس در يب غر جاسوسان تيل فعا ي بعد قرون در

 جمله از . گرفت اوج ي اسالم ي ها نی سرزم سراسر در نوزدهم قرن در تيل فعا روش

 لهی وس به مشهد در يالدی م 1821 سال در که کنم اشاره تصوف اهل از يا فرقه به ادی به

 و کرمان انيف صو با گروه نیا . شد سی تأس يکپوت اش ي محمدعل مال نام به يهودی کی

 به معروف يرازی ش ابوالقاسم رزای م ها آن مرشد و داشتند کی نزد رابطه رازی ش و مشهد

 از ه ک ،ي نور يعل مال آخوند يزمان که است آمده صالعلما قص در . بود کوت س يرزايم

 او دن يد به مردم و بود رفته رازی ش به بود، خود عصر بزرگ ي عرفا و کما ح و فقها

 شانیا با خواست و رفت آخوند اقامت محل به هم کوت س ابوالقاسم رزايم .رفتند يم

 من مجلس از و است کافر و نجس مرد نیا گفت ي رنو ي عل مال آخوند .کند مالقات

 پسر) يرازی ش وقار و يرازی ش وصال بعدها، . شد خارج خانه از هم سکوت . رود رونيب

 __.داشتند يهند نواب خاندان و يمانکج محفل با يکینزد رابطه (وصال

 ستيونيصه رنگين

 طي و گردید برگزار ايجلسه ائيلاسر پارلمان در ستيزيسامي روز احياي مناسبت به نوامبر روز

 جدید شکلي به ستيزيسامي که است معتقد شارون. شد بحث ستيزيسامي مسئله پيرامون آن

 به ستيزيیهودي ستيزي،سامي مفاهيم به مفصل طور به جلسه این در. استشده شروع دوباره

 بين نظر اختالف ميان اوتتف و اقليتها و مذاهب بين اختالفات این هايریشه و آن جدید صورتهاي

 این بيان و بررسي به تفصيل به مقاله این که گرفت، قرار بررسي مورد اقليتها بين دشمني با مذاهب

 کوشش آنها، تابع فشار هايگروه برخي و اسرائيل رسمي تبليغات با.   استپرداخته نظریات

 قلمداد غرب در ستيزيسامي مودن واپسين عنوانبه صهيونيسم با دشمني تا است جریان در مستمري

 ادبيات و هافعاليت در و رودمي شماربه یهودیت با اسالم دشمني که است چيزي بر افزون این. شود
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 بارنخستين براي و آشکار شکلي به هابنديتقسيم این. یابدمي نمود اسالمي بنيادگراي هايجنبش

( سميتيزم آنتي) ستيزي سامي روز احياي سبتمنا به که یافت بروز اسرائيل پارلمان هايبحث در

 جلسه آن هايبحث. شد انتخاب آشویتس آزادي روز نوامبر، روز منظور، این براي و گرفت انجام

 رئيس جمله از و همگان تقریبا که آن ویژهبه زد،مي دور جدید ستيزيسامي اشکال محور حول

 راستگرایي و فاشيسم کهن هايشيوه که دندبو القولمتفق دادگستري وزیر و وزیرنخست و کنيست

 همبستگي هايجنبش و اسالمي بنيادگرایي دانستن همسان بر کنيست سخنرانان. است رسيده سر به

 و خود برابر در باید اروپا: )گفت زمينه این در شارون. داشتند تاکيد اروپا چپ و فلسطين ملت با

 آهنگ با و شده زنده و بازگشته دوباره زيستيسامي ميکرب که کند اعتراف متمدن جهان کل

مي نمود یهود دولت دانستن نامشروع شکل به غالبا امر این. است گسترش به رو ايکنندهنگران

 حمالت توجيه براي هایيبهانه آن، هايسياست به نسبت تردید ابراز و اسرائيل با دشمني. یابد

 آورده پدید یهود عليه خشونت نمودهاي توجيه و هادولت و هادانشگاه نظير مختلف عناصر تخریبي

بي و. است شده تهيه اهمال با ـ صهيونيستي نگاه با حتي ـ سخنراني این که است بدیهي(. است

 ترویجش خواهان که است موضعي به نسبت انگيزنفرت و نامنسجم بياني شارون، بيان این گمان

 ـ رژیم دادگستري وزیر ـ لبيد سوسف انسخن در جلسه همان در که پرتي هايتعميم. هستند

 ليبرال این. نداشت تفاوتي شد گفته چه آن با بود اروپایي چپ و اسالم درباره و یافت انعکاس

 با اسرائيل پارلمان نمایندگان اکثر به نسبت و استوار هایش،استدالل تدارک در که صهيونيست

 معناي به زیرا است ستيزيسامي همان صهيونيسم با دشمني که دارد ادعا کند،مي بحث آرامي

 رسميت به دیگر هايملت همه براي حق این کهحالي در است؛ یهود ملت سرنوشت تعيين حق انکار

 و. است ستيزيسامي همان یهودیان، براي حق این انکارـ  لبيد نظر از ـ لذا. است شده شناخته

 اروپا در یهود با دشمني. هاسامي با شمنيد نه و است یهودیان با دشمني همان ستيزي،سامي البته

 لذا. است بوده آنها بودن یهودي علت به بلکه نيافته گسترش و توجيه آنها بودن سامي علت به

 پدیده براي نوزدهم سده به مربوط آلماني نامگذاري یک تنها( سميتيسم آنتي) ستيزيسامي

 گونهاین واقع در. است بوده مختلف يهابهانه و دالیل به و اروپا چهارچوب در ستيزيیهودي

 کامال بلکه سليم عقل و منطق و تاریخي حقایق خالف تنها نه صهيونيستي سياسي نوین اصطالحات

 که بگویيم است کافي ستيزيیهودي و صهيونيسم با دشمني ميان تمایز براي. آنهاست با متناقض

 جنبش و نبوده صهيونيست حاضر حال در آنان از بزرگي بخش و گذشته در یهودیان اکثریت
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 به هاصهيونيست را حق این. اندنکرده تایيد ـ را سرنوشت تعيين حق جمله از و ـ صهيونيستي

. بودند کرده مطرح را مسئله این چپگرا هايصهيونيست فقط قبال والبته اندکرده مطرح تازگي

 ناقدان اکثریت. نيستند رائيلاس دشمن ستيزان،سامي از بسياري که کنيم ثابت کوشيدیم همچنين

 از چرا. کنندمي نقد را ستيزيسامي جمله از و اشغالگري و نژادپرستي اشکال اروپا، در اسرائيل

 یا نظري موضع یک عنوانبه صهيونيسم با دشمني زیرا گفتيم؟ سخن کامل تناقض بلکه و تناقض

نمي منطقا لذا و است یهودي هپدید یک غيرسياسي، اساسي فکري موضع یک عنوانبه و تئولوژیک

 اما باشد کنندهغافلگير گویممي اکنون که را چيزي شاید. باشد ستيزيسامي نمودهاي از یکي تواند

 است؛ سياسي کشمکش از بياني معموال صهيونيسم با یهودیان غير یا هاعرب با فلسطينيان دشمني

 نيز حالت این در حتي البته. شدبا نظري یا ایدئولوژیک هايجنبش از سخن که هنگامي مگر

 پدیده یک که دليل این به بلکه است یهودي پدیده یک که نيست دليل این به صهيونيسم با دشمني

گونه همه با ـ اشغالگران عليه آميزخشونت مقاومت یا فلسطينيان سياسي مبارزه. است استعماري

 بوده اشغالگري دليل به بلکه راناشغالگ بودن یهودي دليل به نه ـ اشتاریخي مراحل و گوني

 کندمي صدق نيز از قبل فلسطين در یهودي کشور برپایي عليه مبارزه مرحله درباره امر این. است

 از اشغالگران اگر.  سال شده اشغال هايسرزمين در اسرائيلي اشغالگران عليه نبرد درباره نيز و

 استفاده اشغالگران عليه احساسات بسيج ايبر دیگري دیني نمادهاي از بودند دیگري دین یا مليت

 امر این اما ندارد وجود شکي هيچ صهيونيسم با عرب هايملت و فلسطين ملت دشمني در. شدمي

 مخزن از مفاهيمي و هامقوله صهيونيسم، با کشمکش خالل در. ندارد ستيزيسامي با پيوندي هيچ

 و هاعرب به ـ شدن جهاني واسطه هب و چيزها دیگر همانند ـ غرب ستيزيسامي ابزارهاي

 اگر. است نکرده تبدیل ستيزيسامي به را شده یاد پدیده نيز این حتي اما. رسيد هافلسطيني

 انواع سرکوب زیر و گشته محاصره و شده اشغال هايسرزمين در جواني روي تلویزیوني دوربين

سامي حساب به نباید را این گویدب یهودیان عليه ايجمله او و نماید تمرکز استعماري هايستم

 است پيگرد تحت اقليت یک عنوانبه یهود با دشمني سياق همانا ستيزيسامي سياق. گذاشت ستيزي

 قضيه تشریح گویيممي که چه آن. شده اشغال و اشغالگر رابطه فضاي در دشنامي پراندن سياق نه و

 دشمني. گفتيم سخن آغاز در که چه آن طبق آن توجيه حتي نه و تفسير و گزارش نه و است

. باشد یهود ضد تواندنمي نتيجه در و است یهودي پدیده یک اساسا صهيونيسم، عليه اصيل و تئوریک

 جنبش یک یا استعمار نه و صهيونيسم عنوانبه صهيونيسم نظري رد شامل هايجدل و بحث نخستين
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 را صهيونيستي ضد سياسي تحرک که دآم پدید اروپا یهودیان خود ميان در ـ آن غير یا بورژوازي

 نظر از زیرا بود؛ دیني و الهوتي چيز، هر از پيش و بيش صهيونيسم با دشمني. داشت دنبال به

 مسيانيسم و الهي، نجات بدیل و الیيک رهایي نظریه همان صهيونيسم، آن، الهوتيان و یهودیت

 نهایي هايحلراه) و( کندمي دخالت خدا کار در) که است( کذاب مسيح نویدگر که است کاذبي

 از رهایي براي یهود هايآرمان از که است اصطالحاتي اینها همه( نماید مطرح زودتر را

 الهوت نظر از. گيردمي انجام( بخشنجات مسيح) واسطه به که خيزدميبر( آن آالم و پراکندگي)

 هر از او، نظر از که ودب الیيک جنبش یک خود پيدایش مرحله در صهيونيسم رایج، ارتودکسي

 که آن جاي به و کند الئيک را یهود دین کوشيدمي یهودي الئيسم زیرا بود، بدتر دیگري الیيک

 سایر نظر ملتي به را آنها باشند،( برگزیده ملت) و تورات ملت( شنبه ملت) ناب، ملتي یهودیان،

 از که گرفت حادي بسيار کالاش صهيونيسم، به نسبت یهود دیني نهاد دشمني. کند تبدیل هاملت

 نظر از و عمال یهودي؛ ارتدکس هايجنبش. بود بيشتر الئيسمي نوع هر به نسبت اشدشمني

 به را صهيونيسم که است نشينانشهرک و( مفدال) حزب برخالف این و نشدند صهيونيزه الهوتي،

 اسرائيل مصالح با را خود و شده اسرائيلي واقع در اینها. کردند تبدیل صهيونيسم به را دین و دین

 واقعيت همانا که است اسرائيل حزبي و سياسي واقعيت با همسازي شامل این و اندکرده هماهنگ

( حاباد) جنبش نظير دیني هايجریان. است راست جناح به یهود متدینان نزدیکي و اشغالگري

 پيدا اشتراک نقطه آن( مسيانيسم) بخشنجات گرایش و صهيونيسم با نبود صهيونيست که آمریکا

 طوربه اما دادند نشان همدردي اسرائيل، سوي به تدریج به نيز دیگر هايجنبش از برخي. کرد

 با دشمني منبع دیگر. ماندند باقي صهيونيسم مخالف الهوتي ارتدکسي بنيادي هاينظریه کلي

 هايجنبش ميان در ژهوی به و اروپا در رادیکال چپگرایان صفوف به یهودیان پيوستن در صهيونيسم

 که کردمي توجيه چنين را صهيونيسم با دشمني تئوریک نظر از منبع این. است نهفته کمونيستي

 نيروهاي کردن پاره دو) براي است جنبشي یا یهود بزرگ بورژوازي جنبش همانا صهيونيسم،

 این محافل يانم در فراواني عقالني هايبحث چنين هم( ملي و مذهبي مبناي بر انقالبي طبقات

 برخالف. شودمي یهودیت شامل تعریف این آیا که این و گرفت انجام مليت تعریف درباره جریان

 و چپ جنبش هاياستراتژي درباره جدلي بلکه نبود هاصهيونيست و هاعرب ميان بحث این معمول،

 فقط هيونيسمص با یهود چپ دشمني انگيزه گمانبي. داشت جریان ها(بوند) و هابلشویک ميان

 هايجدل و بحث بر که داشتمي وجود دیگري عنصر بایستمي و نبود ایدئولوژیک یا طبقاتي
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 چپ از عنصر این. کردمي تبدیل احساسي و عاطفي دشمني به را آن و شد مي چيره عقالني

به آن کردن ذهني با و گيردمي بهره صهيونيسم با هماورد بخش نجات نظریه عنوانبه رادیکال

 هااقليت سایر همچون ـ را یهود رهایي اجتماعي، عدالت بر مبتني انساني فراگير نظریه یک عنوان

 مي قرار نگربخشي بخش،نجات نظریه جهاني، بخشنجات گرایش این برابر در. بيندمي آن در ـ

. رندگيمي سرچشمه منبع یک از نظریه دو این که کنند ثابت کوشيدند پژوهشگران از برخي. گيرد

 دستگاه در هنوز گذشته ایدئولوژیک هايمقوله که اسرائيل سياست قدیمي هايشخصيت از برخي

 بخشيرهایي برابر در را صهيونيسم بخشي نجات صحت تاریخ، گویندمي دارد رسوب آنان مفهومي

 ميان حادي هايکشمکش گواه صهيونيسم، پيدایش مرحله در اروپا یهودیان. کرد ثابت کمونيسم

 کرده پيدا گرایش صهيونيستي سوسياليسم یا الئيک احزاب کمونيسم، به که بود دوستاني و رادرانب

. بود همراه شدت و حدت با حزبي هايانشعاب یا هااختالف همانند اینان هايجدل و بحث. بودند

 هامات حد تا و بودند صهيونيسم با دشمني هايمقوله ناپذیر پایان سرچشمه ها،جدل و بحث این

 اروپا از یهودیان هجرت ، مشترکشان مصلحت که رفت پيش ستيزانسامي با همکاري به صهيونيسم

 شماربي نوشتند موضوع این درباره یهود غير و یهود چپگرایان که ادبياتي و هامقاله تعداد.  بود

 متهم را سمصهيوني جنبش آنان از برخي که ايگونه به داشتند؛ بيشتري جرات افراد آغاز در. است

 جایي به کار شوم یادآور باید اینجا در. است داشته همکاري هانازي با معيني مراحل در کردند

 که کردمي متهم را صهيونيسم دوم، جهاني جنگ تا و هنگام آن در ارتدکس یهودیت که کشيد

مي شماربه نازیسم تبرئه نوعي را هااتهام این صهيونيسم. انگيزدبرمي را ستيزيسامي احساسات

 ژرفش و جریان دو ميان کشمکش شدت نشانگر اما کردنمي باور را سخن این کسي البته. آورد

 برخي و کردمي فرق دموکراتيک کشورهاي در یهود هايليبرال موضع طبعا. بود آنها خونين زخم

 به يوناليستيناس جنبشي را آن و رساندند صهيونيسم با دشمني حد تا را ليبراليستي موضع آنان، از

 با نيز برخي. است دیگران حقوق به تجاوز و فردي محض حقوق مفهوم مخالف که آوردند شمار

 صهيونيست یا. کنند مهاجرت بدان که آنبي. آمدند کنار کشور یک عنوانبه صهيونيستي اندیشه

 که پذیرفتند ناسيوناليستي جنبشي عنوانبه را صهيونيسم جنبش هاليبرال از برخي گمانبي. شوند

 آنان. شد خواهد منجر یهود دموکراتيک کشور برپایي به و گذاشت خواهد بنياد را ملت ـ دولت

 تناقض این گرفتار ما، روزگار تا و همچنان که گرفتندمي نادیده را فلسطيني ملت وجود

 کردند پيدا صهيونيستي گرایش جنگ از پس جهان یهودیان اغلب کلي، طوربه اما. اندليبراليستي
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 ضد نه و بودند صهيونيست نه تاریخ آن تا یهودیان اغلب. است تاریخي عطفي نقطه من نظر به که

 با{ اسرائيل دولت برپایي} آميزجنون ماجراجویي این موفقيت به نسبت اکثریت این. صهيونيست

 سال در اسرائيل برابر در بارفاجعه شکست و عرب جهان اوضاع اما. کردند مي نگاه تردید و شک

 گسترش شاهد که تاریخي همان. شد اروپا مقيم یافتهسازمان یهودیان شدن صهيوني به منجر

 ما،. شد جهان یهودیان ميان در صهيونيسم صعود گواه بود، عرب جهان در ستيزيسامي ادبيات

 باغل اما است فردي آنها مواضع زیرا دانيمنمي اروپا یهود یافتگانسازمان غير درباره چيزي

 به بودند گردآمده یهودیان هايانجمن و هاسازمان در که مختلف کشورهاي در یهود شهروندان

 طرح به آنان شدن قانع نيز و همنوایي از ناشي امر این. شدند بدل صهيونيسم و اسرائيل دوستان

 یژهو به و غربي کشورهاي در هادولت و دارانسرمایه و غرب عمومي افکار. بود اسرائيل برپایي

 پس غربيان توسط اسرائيل گرفتن آغوش در. رسيدند نتيجه همين به نيز آمریکا متحده ایاالت در

مي کنندهقانع اقتصادي و سياسي گذاريسرمایه نظر از بلکه نبود ماجراجویي یک دیگر ، جنگ از

 ستمدیده قوي، و قرباني کشوري: بود این گذاشت تاثير عمومي افکار سطح در که ايمعادله. نمود

 ميان جمع عمومي، افکار ميان در و نيست کافي تنهایي به بودن ستمدیده و بودن قرباني پيروز و

 .بود سودبخش معادله همان پيروزي به دستيابي در قدرت و قرباني

 

 است؟ يجعل هودی بزرگان يلها پروتک چرا

 

 يرزايم تاالر در 1378 اسفندماه هفتم در که است يسخنران متن ، حاضر مطلب

 يبررس منظور به شد عرضه تهران دانشگاه ياسيس علوم و حقوق دانشکده يرازيش

 .است افتهی فراوان دشهرت هوی بزرگان يلها پروتک نام با که يمتن

 ن ويصه خردمند بزرگان يلها پروتک ای هودی بزرگان يلها پروتک عنوان با که يمتن

 دارد، فراوان شهرت ياسالم يشورهاک در هم و غرب در هم ، نیا به هيشب ينیعناو ای

 درباره . است دهيرسان اثبات به نيمورخ قاتيتحق را امر نیا . است يجعل متن کی قطعاً 

 متن نیا که ياسيس يفضا و يهودی يزرساالر سود به آن راتيتأث و متن نیا جعل علل

 .داد خواهم حيتوض شد، عیتوز گسترده شکل به و جعل آن درون در

 بند 27 به آن يها چاپ يبرخ در که بند، 24 در يگزارش از است بارتع لها پروتک
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 1897 ) سیسو بال در ها ت سيونيصه کنگره نياول زمان در ایگو که ده،يرس زين شتريب و )

 يها کيتاکت و ياستراتژ آن در و شد داده کنندگان ت شرک به هودی سران يسو از

 لها پروتک . است شده عرضه پروا يب و کارآش کامالً يشکل به جهان ريتسخ يبرا انیهودی

 متن بعد سال دو و شد چاپ ايزنام روزنامه در هيروس در 1903 سال در بار نياول

 يسيانگل فرانسه، ،يآلمان يها زبان به سرعت به تن م نیا . ديرس چاپ به آن از يتر مفصل

 .افتی فراوان شهرت و شد ترجمه یياروپا يها زبان ریسا و

 1919 يها سال در ژهیو به ا له پروتک به گسترده اقبال - يفضا در . است 1921

 جذب شدت به مردم ه،يروس 1917 انقالب و يجهان ول  ا جنگ از پس يروان و ياسيس

 يها کانون نقش جنگ طول در رایز داشت ينيع علل البته جاذبه نیا . شدند رساله نیا

 آرمسترانگ، - کرزیو مانند شان،یا به قمتعل يحاتيتسل يها مجتمع و يهودی افروز جنگ

 است؟ يجعل هودی بزرگان يلها پروتک چرا

2 

 را رساله نیا گر،ید يسو از . بود شده روشن يحدود تا اروپا يعموم افکار يبرا

 توطئه کی عنوان به را يکیبلشو ب انقال تا کردند عیتوز وسعت به ها کیبلشو مخالفان

 زبان ي سيانگل يکشورها و ايتانیبر در که ميانبد است جالب . کنند مطرح يهودی

 اريبس يوندهايپ شیدايپ بدو از که بود لندن مزیتا روزنامه لها پروتک مبلغ نیتر بزرگ

 وران د در که حد بدان تا داشت لد،يروچ خاندان ژهیو به و ،يهودی زرساالران با کینزد

 .شناختند يم لدهايروچ ارگان نعنوا به را لندن مزیتا فرانسه مردم پروس، و فرانسه جنگ

 س اکسپر يلید روزنامه و ديرسان چاپ به را لها پروتک کامل متن 1920 مه در مزیتا

 صفحه بزرگ تريت را جمله نیا و کرد چاپ را آن داشت، تعلق کانون نيهم به که ز،ين

 رسِ که نجاستیا تر بيعج و .<بزرگ [زمنیوا] مييح بزرگ راز> : داد قرار خود ول  ا

 انقالب که کرد اعالم زمان نيهم در ايتانیبر جنگ ریوز عنوان به ليچرچ نستونیو

 و کردن نابود يبرا است جهانوطن انیهودی يسو از يجهان توطئه> هيروس يکیبلشو

 يهودی يزرساالر به ليچرچ نستونیو يوابستگ نهيزم در .< ايتانیبر يامپراتور يفروپاش

 هماره اش يطوالن يزندگ طول در ليچرچ که ميدان يم و ستين يدیترد نیکمتر

 داشته ياصل نقش لياسرائ دولت سيتأس در و بوده ها ستيونيصه مدافع نیتر سرسخت
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 ليچرچ خاندان خیتار آغاز از و ستين محدود ليچرچ خود به فقط ونديپ نیا .است

 که است مارلبورو، ول  ا دوک ل،يچرچ جان ژنرال خاندان نیا انگذاريبن .شود يم شروع

 افتیدر و يهودی دالالن با پاخت و ساخت قیطر از و بود ايتانیبر ارتش کل فرمانده

 ارتش و دربار بزرگ مانکاريپ ،يهودی ينایمد سولومون سِر از پورسانت و رشوه

 تنها . ساخت را میبلنها اخ ک جمله از و گذارد هیپا را ليچرچ خاندان ثروت س،يانگل

 سخن انیهودی هيعل اش يزندگ طول در ليچرچ نستونیو رسِ که ميشناس يم که يمورد

 و مزیتا کار بعداً، . است سيانگل در لها پروتک انتشار يفضا در و مورد کی نيهم گفته،

 و اروپا به که هيروس انقالب نيمخالف يعنی دادند ادامه ديسف يها روس را ليچرچ

 جنگ يها جبهه در ها کیبلشو زا یينها شکست از پس ها آن . بودند شده پناهنده کایآمر

 را هيروس انقالب که هدف نیا با پرداختند غرب در لها پروتک عيوس ريتکث به ه،يروس

 .کنند يمعرف انیهودی توطئه

 روزنامه همان لهيوس به بار نياول زين متن نیا بودن يجعل که نجاستیا تر بيعج

 در وزیگر پيليف بار، نياول يبرا ، 1921 سال در . شد مطرح کانون همان و مزیتا

 فراوان يها ت شباه و کرد مطرح را ا له پروتک بودن يجعل لندن مزیتا روزنامه

 و سوم ناپلئون هيعل يژول سیمور نام به يفرانسو کی که يطنز با را لها پروتک

 و ياوليماک مکالمه عنوان با 1864 سال در و نوشته او يجهان زيآم سهيدس يها استيس

 يو رایز آشناست يرانیا نيمورخ يبرا وزیگر پيليف نام . داد نشان ده،ش چاپ ويمنتسک

 رانیا در سيانگل استعمار نامدار کارگزار کاکس، يپرس سِر سرلشکر نامهيزندگ سندهینو

 ريمی والد سرانجام و کردند کار لها پروتک يرو نيمحقق بعدها، . است فارس، جيخل و

 ياطالعات سازمان جعل ا له پروتک که ردک ثابت متقن طور به روس، مورخ برتسف،

 رمان و يژول سیمور کتاب اساس بر که است (اوخرانکا ای اوخرانا) يتزار هيروس

 کی ظاهراً جاعل . است گرفته صورت گرید منابع و ( 1868 چاپ) گودشه هرمن يليتخ

 . تسين دست در نامش و کرده يم کار اوخرانا يبرا جاسوس عنوان به که بوده يفرانسو

 و کنند يم عرضه (هيروس تزار نیآخر) وم  د يکالين به را لها پروتک متن اوخرانا يرؤسا

 دفاع يراخالقيغ يها روش با حق امر از دینبا> :سدینو يم شانیا گزارش هيحاش در يو

 صراحت ليدل به امر نیا و شود يم متن بودن يجعل متوجه يسادگ به تزار يعنی <.کرد
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 همه نیا از را انسان که دارد وجود متن در که است يخام اريبس يمحتوا و بيعج

 .اندازد يم رتيح به يگر يناش

 يها ه دیپد از يکی اصوال و ستين يا ه ساد يماجرا لها پروتک انتشار يماجرا ن،یبنابرا

 ای “ تیهودی” هيعل که هاست ه رسال و ها ب کتا نوع نیا از ياريبس رياخ قرن دو بيعج

 م،یدید لها پروتک يماجرا در چنانکه آن، پس در و شود ي م منتشر رهيغ و “يفراماسونر”

 توطئه یيعقال ريغ و آلود م وه يشکل به که يآثار : ت اس مشهود ها ن کانو نيهم دست

 و محقق و نظر ي ب فرد تینها در که ينحو به کنند ي م مطرح را ها ن ماسو و انیهودی

 يدارا

 به اعتقاد که دهند رواج را باور نیا و برسانند توطئه گونه هر ينف به را يانتقاد هيروح

 کار ه ب زين رانیا در روش نیا من، اعتقاد به . ت اس متوه و يروان يماريب ينوع توطئه

 .است گذارده يجا بر را خود قيعم و يد  ج ياسيس و يروان راتيتأث و شده گرفته

 ول  ا بار يبرا که شد جادیا يزمان در لها پروتک اصالت به نسبت من در دیترد نياول

 نيچن يعاقل فرد چيه که کردم احساس و دينچسب دلم به واقعاً  . دمید را لها پروتک متن

 دیبا گران ه توطئ نیا باالخره، .کند ينم مطرح را خود يها نقشه کنده پوست و حیصر

 دست به سند و کنند رو را خود دست نطوریا دینبا و باشند يا پخته و ليمح يها انسان

 به جد به و کردم يريگيپ را مسئله نیا خود رياخ ساله ده قاتيتحق در . بدهند دشمن

 امروزه که گرفته صورت ينيمع اهداف با لها پروتک انتشار و جعل که دميرس نظر نیا

 تیحکا هوشمندانه نقشه و يزیر برنامه کی از و است نييتب و یيشناسا قابل کامالً

 : ت اس نیا توطئه از من فیتعر اصوال .ميشناس يم توطئه عنوان به ما که وعن آن از کند يم

 و ياجتماع تحوالت و ندهایفرا بر يرگذاريتاث يبرا کانون کی يسو از يزیر برنامه

 شده معروف زيآم ه توطئ يها روش به که ينيمع يها ش رو با و گرانید ضرر به ياسيس

 ای فرد يسو از اقدام نیا .( ه ريغ و رهيغ و جعل و خدعه و بی تخر و ترور و نفوذ مانند)

 ه برنام را آن طراحان که ي حال در رديگ ي م نام توطئه شوند ي م آن يقربان که يگروه

 يزیر

 طرف، نیا به يبيصل يها گ جن زمان از و است دانش يگر توطئه واقعاً  .دانند ي م دانش و

 نیا ،ياستعمار يتکاپوها شروع زمان از ينعی بعد، به يالديم شانزدهم قرن از ژهیو به و
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 .است شده بغرنج و شرفتهيپ اريبس غرب در دانش

 نیبهتر از يکی . دارد وجود توطئه نام به يتيواقع استيس جهان در که است روشن

 از يبخش و دیشو آن يافشا پرچمدار که است نیا تيواقع نیا قلب يبرا ها روش

 منجر تینها در دفاع نیا . دفاع رقابليغ و نامعقول شکل ه ب يول ديکن انيب را قتيحق

 از يکی روش نیا . شوند سرخورده تيواقع نیا رشیپذ از مردم که نیا به شود يم

 ايانگلوفوب جیترو در را آن بارز نمونه که است يروان جنگ در ها کيتاکت نیتر مهم

 . ها يسيانگل طئه تو به زيچ همه دادن نسبت و سيانگل از ترس اشاعه يعنی دید توان يم

 به “ يناپلئون جان یيدا” معروف قول به و مارگونهيب شکل به را زيچ همه يافراد يعنی

 دیپد يکسان آن درون از و شود يم جادیا يموج تینها در و دهند يم نسبت ها يسيانگل

 به يعنی رسند ي م آن ضد به و فهمند ي م را برخورد نیا بودن یيرعقاليغ که شوند يم

 کی از گر،ید عبارت به .است نداشته وجود يا ه توطئ نوع چيه که رسند يم جهينت نیا

 انيبن چون توطئه يها م توه اشاعه گونه نیا ن،یبنابرا .رسند ي م گرید مطلق به مطلق

 بغرنج يها تيواقع کردن لوث يبرا است روش نیبهتر ندارد دفاع قابل و يد  ج يعقالن

 در که کند يم جادیا شکننده اريبس و پوچ و ذب کا امواج هجامع در روش نیا .يخیتار

 و ستيب يروانشناس تحول در .انجامد يم ميمفاه گونه نیا هيعل يپات يآنت ينوع به تینها

 از يبرخ يزمان . میا بوده شاهد را روش نیا مخرب راتيتأث انقالب از بعد ساله دو

 که انقالب، لیاوا يفضا ر د البته و میداد يم نسبت ها ستيونيصه ای کایآمر به را حوادث

 داشتند، ادی به کامالً  را آن يغرب اربابان مخرب نفوذ و يپهلو حکومت ستم و فشار مردم

 جامعه يعنی . نداشت يقو ينظر استدالل به اجياحت و بود کننده قانع ادعاها نیا صرف

 يفرهنگ ای ياسيس رجل فالن یيکایآمر يوندهايپ مثالً که رفتیپذ يم مجموع در

 در يساختار يدگرگون با تینها در يول . دارد داللت فرد آن بودن فروش وطن بر يپهلو

 يبرخ در و ندارد کاربرد روش نیا گرید د،یجد نسل شیدايپ جمله از و ما جامعه

 شاه دیيبگو که کند ي نم تیکفا جوان نسل يبرا اکنون .شود يم بدل خود ضد به موارد

 تيذهن رایز دارد حق او دارد؟ يرادیا چه بودن یيکایآمر مگر پرسد يم . بود یيکایآمر

 مبارزات شاهد 1340 دهه در که ستين ما نسل تيذهن همان امروز جوان نسل ياسيس

 مطرح يدیجد گفتمان نسل نیا يبرا . بود کایآمر سميالیامپر هيعل جهان ستم ریز مردم
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 را ،يجنوب ره ک و وانیتا مانند ،کایآمر نشانده دست يکشورها يبرخ سرنوشت او .است

 دياسات و نیمتفکر از يبرخ هم و يجهان يها رسانه هم رياخ دهه کی در که نديب يم

 توسعه ل مد نیقتر موف عنوان ه ب را آن ما یياجرا مسئوالن از يگروه يحت و ما دانشگاه

 است؟ يجعل هودی بزرگان يلها پروتک چرا
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 يها انقالب خورده شکست مدل مقابل در و اند کرده ديتقل ها آن از يحت و کرده مطرح

 و نامعقول کردن مطرح لذا، .کنند يم مشاهده را يشمال کره و تنامیو مانند یيکایضدآمر

 ياسيس يروانشناس در يمخرب اريبس جینتا ينظر و يفکر متقن يها انيبن فاقد و بد دفاع

 .گذارد يم يجا بر جامعه

 در يهودی زرساالران شانیا قلب در و يغرب زرساالر يها کانون که معتقدم جد به

 هم که دارند وجود يمتون رایز . داشتند را ياصل نقش لها پروتک اشتهار و جیترو و جعل

 چگاهيه يول رسانند ي م اثبات به را لها پروتک در مندرج موارد همان هم و معتبرند

 ها کتاب گونه نیا انيم از . است ابینا يحت ای ابيکم ها آن نسخ امروزه و افتندين اشتهار

 لذا و مجعول کامالً يمتن رایز افتی يبيعج اريبس و يجهان اشتهار لها پروتک تنها

 . ديرسان يم متون گونه نیا به ياعتماد يب به را محقق تینها در و بود دفاع رقابليغ

 کامالً  هم و کند يم ثابت را يهودی يزرساالر زيآم توطئه يها طرح هم که يمتن نیتر مهم

 انیهودی يمحل يها سازمان نام کاهال .ل کاها کتاب نام به است يکتاب است دفاع قابل

 کنترل يبرا و شد يحيمس يسالگ 34 در برافمن اکوبی نام به يهودی يفرد . بود هيروس

 سال در ،يمدت از پس او . درآمد هيروس دولت خدمت به شیدیي و يعبر متون و ها نامه

 سازمان يدرون مفصل اسناد بر مشتمل فوق کتاب . کرد منتشر را کاهال کتاب ، 1869

 اسناد نیا بر خود مقدمه در برافمن . شده ترجمه يروس به که است هيروس انیهودی

 که ،يلياسرائ انسيآل و اروپا، شرق و هيروس انیهودی يمحل سازمان يعنی کاهال، سازمان

 را رفت، يم شمار ه ب انیهودی يجهان سازمان تنها زمان آن در و بود فرانسه در آن مقر

 . هستند غرب يهودی رهبران يها طرح يمجر که کند ي م يمعرف یيها شبکه عنوان به

 که ساخت مطرح را هینظر نیا يجلد دو ميحج کتاب نیا بر خود مقدمه در برافمن

 در شیخو استقرار با خود، يدرون يسر يساختارها حفظ با درواقع يهودی جوامع
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 آن سکنه استثمار هدف با دهند يم ليتشک دولت درون در يدولت مختلف يها نيسرزم

 نشان و کند يم ثابت را برافمن يادعا زين شده چاپ اسناد . آنان بر سلطه و نيسرزم

 از چگونه انیهودی زبانيم جوامع بر سلطه يبرا غرب يهودی زرساالران که دهد يم

 به بار نیچند 1870 دهه در ل کاها کتاب .کنند يم استفاده ها آن يمحل يها سازمان

 و نهاد يجا بر يقيعم راتيتاث و شد منتشر يلهستان و فرانسه ،يآلمان ،يروس يها زبان

 سنن و آداب و يهودی جوامع يسر يساختارها با نيمحقق یيآشنا مهم منابع از يکی به

 يحت و ستين يمحقق چيه دیترد مورد ل کاها کتاب اصالت . دیگرد بدل آنها

 چند هر> :سدینو يم و دارد اذعان آن در مندرج اسناد صحت به زين هودی ةالمعارف ریدا

 قيدق کامال ترجمه او کتاب درواقع يول شد متهم جعل به [ انیهودی يسو از] برافمن

 انیهودی يدرون يزندگ با یيآشنا يبرا پژوهشگران يخیتار منابع از يکی و است اسناد

 است؟ يجعل هودی بزرگان يلها پروتک چرا
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 همه نیا با را کاهال کتاب که مينيب يم ما يول <.رود يم شمار به نوزدهم سده در هيروس

 و شهرت همه نیا لها پروتک يول شناسند يم کمتر زين محققان و خواص يحت تياهم

 .ابدی يم تيمعروف

 متن نیا :شود يم مطرح ياساس پرسش چند م،یریبپذ را لها پروتک بودن يجعل اگر

 کار تنها را آن انتشار و جعل توان يم ایآ و شد غيتبل و جیترو و جعل يهدف چه با

 و ايتانیبر زرساالر يها کانون چرا است، نيچن اگر ت؟ دانس هيروس ياطالعات سازمان

 آن مبلغ و مروج ليچرچ نستونیو مانند يخانوادگ و يفرد يوندهايپ آن با يتيشخص

 بودند؟

 نام ه ب يا دهیپد وجود به دیبا ول  ا پرسش، نیا به متقن ياسخپ افتیدر يبرا

 و مقتدر اريبس عوامل از منسجم کانون کی عنوان ه ب که ميکن توجه يهودی يزرساالر

 از که يزمان کنم ديتأک دیبا نجایا در . است رياخ قرن چند يايدن در فعال و حاضر متنفذ

 چيه ،يقوم چيه که ندارم اعتقاد و است کانون نيهم منظورم میگو يم سخن انیهودی

 در که ام گفته زين زرساالران کتاب مقدمه در . هستند کسانی همه يگروه چيه ،يا فهیطا

 و گفت سخن توان ينم يمطلق تيکل نوع چيه از ياجتماع يندهایفرا و ها دهیپد
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 که ددار را خودش استقالل فرد . است ينسب همه ها یيگرا کل و ها ميتعم گونه نیا

 از نيمع کانون کی من منظور . باشد او يجمع تیهو از مستقل يموارد در تواند يم

 يبرخ رایز شود ينم زين يهودی ندان ثروتم همه شامل يحت که است يهودی نیمتنفذ

 فولد و پرر و مندلسون يها خانواده ياعضا مانند م،يشناس يم را اروپا ثروتمند انیهودی

 تعارض در ستميب قرن لیاوا ای نوزدهم قرن در که ره،يغ و تنورا و نيآرنشت و اسکلس و

 در مشخص ر طو به که است يکانون نیا . داشتند قرار يهودی يزرساالر کانون نیا با

 با ونديپ در هفدهم قرن در پرتغال، و اياسپان حکام با ونديپ در شانزدهم قرن

 ياستعمار يگارشيال با دونيپ در نوزدهم و جدهميه قرون در و يهلند استعمارگران

 و مهم نقش دوران نیا در غرب ياستعمار توسعه در و گرفت شکل انگلوساکسون

 نقش نوزدهم قرن در ايتانیبر ياستعمار توسعه در بخصوص و کرد فایا کننده نييتع

 .داشت يمهم اريبس

 شدت ه ب کایآمر متحده االتیا اقتصاد و استيس بر ستميب قرن لیاوا از کانون نیا

 يونيليم مهاجرت که گرفت انجام يد  ج يزیر برنامه يپ در اقدام نیا و انداخت چنگ

 يبرا . داشت آن در ياساس ش نق يشمال يکایآمر به يشرق ياروپا و هيروس انیهودی

 شرق و هيروس در يحوادث و شد جعل لها پروتک مانند يمتون که بود نقشه نیا انجام

 به منجر يجهان وم  د جنگ و ول  ا جنگ فاصله در که يحوادث مشابه افتاد اتفاق اروپا

 نیا يبررس . شد لياسرائ دولت سيتأس و نيفلسط به

 در شانیا با کیشر گر سهيدس يها کانون و يهودی زرساالران که دهد يم نشان حوادث

 چون یيها ه حرب از يشمال يکایآمر به انیهودی مهاجرت گسترده موج جادیا يبرا غرب

 اتيروح بيترت نیا به و کردند استفاده ا، له پروتک مانند ،يهودی ضد نمتو جعل

 دست هيروس انیهودی يها عام قتل به همزمان و دادند گسترش هيروس در را يهودیضد

 دیجد سميونيصه که بود فضا نیا درون از قاًيدق و . است معروف ها پوگروم به که زدند

 .کرد ظهور

 پوگروم (Pogrom) گرید گروه به دم مر از يگروه حمله يمعن به است يروس واژه

 که شودی م اطالق يحمالت به خاص طور به واژه نیا . تجاوز و قتل و بیتخر همراه به

 به ماجرا . گرفت يم صورت هيروس نينش يهودی مناطق به 1921 تا 1881 يها سال در
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 مناطق به و دشدن يم خارج يمسلح افراد ناگهان ها جنگل درون از که است شکل نیا

 در زدن آتش و بیتخر و قتل از پس و بردند يم حمله انیود هی سکونت محل کوچک

 نتوانسته نيمورخ قاتيتحق نه و هيروس سيپل قاتيتحق نه .شدند يم دیناپد جنگل

 وابسته اتینشر . شدند ي م تیهدا و هیتغذ کجا از و بودند که افراد نیا که کند روشن

 هيروس دولت و کردند يم متهم ها ل قت نیا به را هيروس تدول غرب در انیهودی به

 که ها، ک ينارودن که بود نیا علت . دانست يم حوادث نیا مسئول را ها کينارودن

 يالديم 1880 و 1870 يها دهه در هيروس روشنفکران انيم در يانقالب جنبش نیتر مهم

 انسجام از يمند بهره با که دانستند يم انگل و گانهيب يقوم را هيروس انیهودی بودند،

 را هيروس مردم يها توده يغرب ياروپا ثروتمند انیهودی تیحما با و شی خو يدرون

 محکوم را ها م پوگرو تنها نه زين هيروس يروشنفکر مطبوعات البته .کنند يم استثمار

 نیا برابر در يتولستو لئو و فيتورگن وانیا چون يسندگانینو يحت بلکه نکردند

 روس ونيانقالب کار ها پوگروم که ت اس روشن کامالً امروزه يول . کردند سکوت حوادث

 نیکوچکتر اگر رایز نداشتند يوابستگ زين هيروس دولت به مهاجم يها گروه نیا .نبود

 دانشگاه نيمورخ شکی ب بود دست در ها م پوگرو با هيروس دولت ونديپ بر دال يسند

 اده استف مورد يهودی منابع ریسا و هودی المعارفة ریدا سندگانینو و مياورشل يعبر

 و تسامح کنند ي م عنوان هيروس دولت هيعل که ياتهام حداکثر آنها يول .دادند يم قرار

 دولت بالفاصله رایز ستين رفتهیپذ زين نیا که هاست پوگروم با يهمدل ای يتفاوت يب

 به آن لیتبد و حوادث نیا در کينارودن يانقالب يها گروه ياحتمال نقش از که ه،يروس

 يبررس يبرا را يا ژهیو يها ونيسيکم بود، نگران سخت يهقان د يها شورش از يموج

 نتوانست يول پرداخت مسئله يريگيپ به يد  ج طور به و داد ليتشک آن علل و ها پوگروم

 هيروس کشور ریوز گناتف،یا .کند يمعرف و یيشناسا را افتهی سازمان اتیجنا نیا نيعامل

 علت که نوشت تزار به خود مشروح گزارش در بود، لياسالوف يگرا سنت جناح از که

 مردم واکنش و است انیهودی لهيوس به یيروستا ريفق يها توده دیشد استثمار ها پوگروم

 به فقط گزارش نیا در <. است افتهی بازتاب خشونت اعمال در اندوهبار يشکل به>

 نیا که نشده روشن يول شده توجه انیهودی سلطه از مردم يتینارضا ينيع عوامل

 و منسجم اريبس ها پوگروم . هستند يکسان چه مجهز و افتهی سازمان کامالً  يها دسته



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 و داد نسبت روس یيروستا ريفق مردم کور خشم به را آن توان ينم و بود شده يطراح

 .شمرد ياسيس هدف و يسازمانده فاقد و ختهيخودانگ و يعيطب حرکت کی

 گسترده اريبس شد آغاز غرب در ها م پوگرو از پس بالفاصله که يغاتيتبل حال، هر به

 صورت ادیز اريبس یيبزرگنما و اغراق کشتارها نیا ابعاد درباره و بود کننده گمراه و

 را هيروس انیهودی با يهمدرد از يموج يغرب ياروپا در غاتيتبل نیا .گرفت يم

 يط او و فتیفر را هوگو کتوریو چون يا آزاده سندهیون يحت که حد بدان تا ختيبرانگ

 نیتر مهم . شد انیهودی يبرا < شفقت و عدالت> خواستار هيروس دولت به يا ضهیعر

 به عمده طور به هيروس انیهودی يونيليم مهاجرت دیآفر که يموج و ها پوگروم جهينت

 و ياجتماع و ياسيس نهيزم که بود ها یينما م مظلو نیا قاًيدق و بود کایآمر متحده االتیا

 .کرد ايمه فوق مهاجرت يبرا غرب در را يروان

 کی در : کنم اشاره ايدن روز آن وضع به دیبا شود روشن ليتحل نیا که نیا يبرا

 و بکر کامالً و زيزرخ منابع با کایآمر متحده االتیا نام به است ينيسرزم ا،يدن گوشه

 در يانسان يروين نوزدهم قرن وم  د مهين در . ميعظ اريبس بالقوه امکانات و اندک تيجمع

 که يحد در داد ينم را سرشار منابع همه نیا از يبردار بهره کفاف کایآمر متحده االتیا

 از منیهر ادوارد مانند يبزرگ داران هیسرما و ها يکمپان آهن، راه خطوط احداث يبرا

 از بردگان، مانند درست را، ها آن و کردند ي م استفاده ينيچ کارگر نفر هزار صدها

 شرق و رهیجز شبه يرانيکشت يکمپان سيرئ نياول و انگذاريبن پ،ينچکیا لرد چون يکسان

 (P&O) االتیا به و دندیخر يم بود، عصر آن در جهان يرانيکشت شرکت نیتر بزرگ که

 وستاگ و فيش اکوبی مانند يانیهودی نيسرزم نیا در .نمودند ي م منتقل کایآمر متحده

 ها ن آ اندک تعداد يول داشتند دست به را استيس و اقتصاد نبض رهيغ و بلمونت

 يعنی جهان، گرید گوشه در مقابل، در . نبود شان ياسيس و يمال ميعظ قدرت با متناسب

 در شانیا تعداد که کردند يم يزندگ انیهودی از يانبوه تيجمع اروپا، شرق و هيروس در

 ونيليم 5 حدود به نوزدهم سده انیپا در و بود نفر ونيليم مين و دو حدود 1850 سال

 االتیا به يهودی انبوه تيجمع نیا که داشتند ازين غرب يهودی زرساالران . ديرس نفر

 مقابل، در . گردد بدل کایآمر جامعه بر شانیا سلطه اهرم به و شود منتقل کایآمر متحده

 امکان واقع در و بود روشن انداز شمچ فاقد يهودی جامعه وضع اروپا شرق و هيروس در
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 اضافه شانیا يتيجمع عیسر شیافزا . بود شده محدود شدت به شانیا ياندوز ثروت

 منطقه، نیا در انیهودی يسنت مشاغل جذب توانستند ينم که بود آورده دیپد يتيجمع

 توسعه . شوند امالک، يمباشر و يالکل مشروبات فروش و يرباخوار و يصراف مانند

 بدل دالل و راف ص به دهقانان از يدیجد قشر که بود شده سبب هيروس در يدار هیماسر

 امالک يمباشر هيروس دولت . بزنند کنار اقتصاد شاخه نیا از را انیهودی و شوند

 دو نیا از را ها ن آ و کرده ممنوع انیهودی يبرا را يالکل مشروبات فروش و يکشاورز

 از عالوه، به . بود نموده محروم بود، انیهودی دست به مالً کا قبالً که ،ياقتصاد مهم شاخه

 بود شده ياجبار ان،یهودی جمله از همه، يبرا هيروس در فهيوظ نظام قانون 1876 سال

 شرفتيپ راه اروپا شرق و هيروس در ن،یبنابرا . داشت يشاق طیشرا زمان آن در که

 در يپهناور اريبس افق يشمال يکایآمر در مقابل در و بود دهيرس بست بن به انیهودی

 .داشت قرار شانیا مقابل

 در و معمول طور ه ب يشمال يکایآمر به يهودی ها ونيليم مهاجرت که است روشن

 همه نیا رشیپذ به حاضر يسادگ به کایآمر دولت نه . نبود ممکن آرام يفضا کی

 . رندیبپذ را جرمها يهودی ها ونيليم ليس بودند حاضر کایآمر مردم نه و شد يم مهاجر

 آغاز انیهودی افتهی سازمان مهاجرت از يدیجد موج ها م پوگرو بهانه به که بود نسانیبد

 در و کردند ترک را خود يزندگ محل مناطق هيروس يهودی هزاران 1881 سال در .شد

 طبعاً  و اروپا، غرب متنفذ انیهودی کمک به آنان از يگروه و شدند مستقر شیاتر مرز

 متحده االتیا به ،“آواره انیهودی” با يهمدرد و یينما مظلوم از يغاتيتبل يموج جادیا با

 مهاجرت . گرفت نام < یيرها يسو به فرار> مهاجرت موج نیا . شدند اعزام کایآمر

 تفوق و نهاد يجا بر کننده نييتع ريتأث ستميب قرن در جهان سرنوشت بر فوق ميعظ

 را يهودی نیچند نتونيکل يآقا نهيکاب در روزهام که يحد در شد سبب را شانیا يکنون

 دولت بر انیهودی آشکار سلطه از شکل نیا .مينيب ي م رهيغ و وزارت مهم مناصب در

 قبول و هضم و تصور قابل چوجهيبه انیيکایآمر يبرا نوزدهم قرن اواخر در کایآمر

 را يتيحساس کایمرآ مردم انيم در و شود يم يتلق يعاد کامالً  يا دهیپد اکنون يول نبود

 .زديانگ يبرنم

 مهاجرت از مرحله نياول يزيست يد و هی و ها م پوگرو بهانه به که 1881 سال از
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 متحده االتیا انیهودی تعداد ( 1914 ) يجهان لاو جنگ آغاز تا شد آغاز هيروس انیهودی

 در و افتی شیافزا زين بعداً  مهاجر تيجمع نیا . د يرس نفر ونيليم مين و دو به کایآمر

 به يهودی سکنه نفر ونيليم مين و کی با ورکیوين شهر يجهان دوم جنگ آستانه

 يتيجمع بيترک بر موج نیا . شد بدل جهان انیهودی مرکز نیتر متراکم و نیتر بزرگ

 انیهودی تعداد يجهان ول  ا جنگ آٍستانه در مثالً . گذاشت اثر شيب و کم زين کشورها ریسا

 نفر، هزار 75 به کانادا در نفر، هزار 85 به نيفلسط در نفر، هزار کصدی به نيآرژانت در

 سيانگل در يحت . ديرس نفر هزار 20 به اياسترال در و نفر هزار 50 به يب جنو يقایآفر در

 قرن لیاوا در . دادند ريچشمگ شیافزا را کشور نیا يهودی تيجمع فوق نیمهاجر زين

 30 يال 20 حدود سيانگل انیهودی تعداد ،يلئونناپ يها جنگ زمان در يعنی نوزدهم،

 46 که ديرس نفر هزار 60 حدود به ها پوگروم آٍستانه در که شود يم زده نيتخم نفر هزار

 به لندن انیهودی از نفر هزار 35 حدود و کردند يم يزندگ لندن در ها آن نفر هزار

 يهودی هزار 150 حدود 1914 تا 1881 يها سال فاصله در . داشتند اشتغال يصراف

 .د دنیگز اقامت لندن در آنها شتريب و شدند سيانگل وارد هيروس و يشرق ياروپا

 . کنند يم فيتوص سيانگل انیهودی وضع در <انقالب> را تحول نیا يهودی نيمورخ

 تيجمع از زين اروپا شرق و هيروس ان،یهودی عیسر زادوولد به توجه با که ميدان يم البته

 مناطق نیا در همچنان يهودی ها ونيليم ها مهاجرت نیا از بعد يحت و نشد يته يهودی

 و ونيليم دو 1914 تا 1881 يها سال فاصله در که دهد يم ن نشا آمار . بودند ماندگار

 تعداد نیا از . کردند مهاجرت اروپا شرق و هيروس از يهودی نفر هزار پنجاه و ششصد

 بحار ماوراء يها نيسرزم به نفر هزار 300 حدود ،کایآمر متحده االتیا به نفر ونيليم دو

 نیا ياصل هدف . رفتند يغرب يا اروپ به نفر هزار 350 حدود و ( نيفلسط جمله از)

 .بود درون از کایآمر متحده االتیا ريتسخ انیهودی بزرگ مهاجرت

 بر قيعم راتيتأث کایآمر متحده االتیا يفرهنگ و ياجتماع وضع بر فوق مهاجرت

 و هيروس انیهودی يسنت يها حرفه کایآمر متحده االتیا به افراد نیا ورود با . هادن يجا

 تجارت گسترده شبکه جادیا آن نیتر مهم که شد منتقل “ دیجد يايدن” به زين اروپا شرق

 نسل نينخست انيم در . بود ووديهال سيتأس و افتهی سازمان يتبهکار و يالکل مشروبات

 االتیا به هرش بارون لهيوس به ای کانادا به لديروچ لرد لهيوس به که يهودی نیمهاجر
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 داشتند قرار ووديهال و کایآمر ينمايس نعت ص انگذارانيبن شدند، اعزام کایآمر متحده

 ساموئل به را خود نام بعداً  که) شيف گلب شموئل شنک، برادران ر،یما یيلو مانند

 لياسرائ و جلسون، ال گل،ياشپ سام ،وارنر برادران ک،يزلن یيلو ،( داد رييتغ نیگلدو

 در کا،یآمر ده متح االتیا به يالکل مشروبات قاچاق . رهيغ و ( نيبرل نگیرویا) نيبال

 ياروپا مهاجر انیهودی نیا از يکی لهيوس به بود، ممنوع فوق يکاال تجارت که يدوران

 عیصنا غول عنوان به که يو . بود کانادا ساکن که برونفمن ساموئل نام به شد آغاز يشرق

 قاچاق در فعال گذار ه يسرما نیتر برجسته ، شود يم شناخته کانادا نفت و يساز مشروب

 و مشروب عیتوز شبکه . بود کایآمر متحده االتیا در مخدر مواد و يالکل مشروبات

 نام به شد يم اداره انیهودی نیا از گرید يکی لهيوس به کایآمر در برونفمن مخدر مواد

 است؟ يجعل هودی بزرگان يلها وتکپر چرا

11 

 يالنسک ری ه م استیر به متمرکزتر و منسجم يشکل به بعداً شبکه نیا . نيروتشت آرنولد

 دفتر امروزه . بود يشرق ياروپا مهاجر انیهودی از زين يالنسک . افتی سازمان دیتجد

 120 در و ستا ورکیوين در گراميس نام به ها برونفمن يالکل مشروبات يکمپان يمرکز

 در برونفمن . است دالر ارديليم کی از شيب انهيسال آن فروش و دارد شعبه جهان کشور

 يها يکمپان نیتر بزرگ از يکی که دیخر را کيفيپاس - تکزاس ينفت يکمپان 1963 سال

 فراوان يها کمک لياسرائ دولت توسعه و سيتأس به او . کاستیآمر متحده االتیا ينفت

 .است کرده

 االتیا در ها برونفمن شبکه سيرئ ن،يروتشت درباره ،يهودی مورخ گودر،یو يفرجئو

 متحده االتیا در را قمار يامپراتور نیبزرگتر نيروتشت> :سدینو يم کا،یآمر متحده

 و يالکل مشروبات قاچاق در داشت، ارياخت در ينامحدود يمال منابع که او . کرد جادیا

 نيروتشت .دیخر را يدولت کارگزاران و قضات و مودن يميعظ يگذار هیسرما مخدر مواد

 تبهکاران <. ولگردان تا بانکداران و استمدارانيس از داشت؛ راه محافل همه به آزادانه

 فرمان ریز در کوستلو فرانک و اموندید جک گوردون، ي واکس چون یيکایآمر برجسته

 لقب < پنهان يايدن سلطان> که بود شده سبب نيروتشت العاده فوق نفوذ . بودند نيروتشت

 .شود کایآمر در متعدد یيجنا يها لميف و ها رمان بخش الهام او تيشخص و ابدی
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 افتهی سازمان تیجنا ياصل محور و يمال باز سهيدس> را او گودریو که يالنسک ری مه

 متحده االتیا به يشرق ياروپا از 1911 سال در ده،ينام < کایآمر متحده االتیا در

 کوبا، در را خود يها قمارخانه و ها خانه فاحشه شبکه بعد يمدت و کرد مهاجرت

 و انويلوچ يچارل) گرید يهودی دو همراه به يالنسک . ديگستران متحده االتیا و باهاماس

 يجهان وم  د جنگ از پس دوران در کایآمر يايماف رهبران عنوان به (گلی ز نيبنجام

 روزنبرگ ساموئل اميلیو نام به يفرد مهاجر انیهودی نیا از گرید يکی .شوند يم شناخته

 يها کلوپ از يعيوس شبکه 1924 سال از فرد نیا . دارد شهرت “ رز يليب” به که است

 به 1965 سال در او . کرد سيتأس کایآمر در ها خانه فاحشه و ( کلوب تینا) شبانه

 دالر ونيليم کی از شيب که را، خود يفلز يها مجسمه ونيکلکس و کرد سفر لياسرائ

 وقت ریوز نخست ون،یگور بن دیوید به او . نمود اهدا دولت نیا به داشت، ارزش

 فشنگ اعراب با جنگ يبرا آن با و ديکن ذوب را ها مجسمه نیا> : گفت ل،ياسرائ

 که يمهاجرت دهد يم نشان که کرد ذکر توان يم فراوان يها مثال موارد نیا از <.دیبساز

 لیاوا و نوزدهم قرن اواخر هدفمند و يساختگ يزيست يهودی و ها پوگروم موج يپ در

 کایآمر متحده االتیا کشور ريتسخ در يشگرف يامدهايپ چه شد، آغاز ستميب قرن

 يميعظ اثرات چه جهان سرنوشت بر قیطر نیا از و داشت يهودی زرساالران دست به

 .نهاد يجا بر

 دست در بود يا ه حرب يشرق ياروپا و هيروس انیهودی متراکم و انبوه توده مهاجرت

 و ياجتماع ساختار يزیر بهم آنها؛ يجهانوطن يها ح طر تحقق يبرا يهودی زرساالران

 يعامل چيه که گفت توان يم قطع به . کایآمر قاره به انبوه تيجمع صدور و اروپا ياسيس

 ای يا لهيقب نظام ينوع که ،يهودی زرساالران جهانشمول اقتدار به مهاجرت نیا مانند

 اند، ه داشت محفوظ جهان انیهودی از يمهم بخش با رابطه در را نینو يتيرع -ارباب

 ها پوگروم دهيچيپ اريبس و مشکوک يماجرا اگر است يشیاند ساده ن،یبنابرا . نکرد کمک

 قرن اواخر در اروپا شرق انیهودی مهاجرت يونيليم موج يعنی آن، ميعظ امديپ و

 است يموج نیا . شود داده نسبت ها روس يزيست يهودی به ستم،يب نقر لیاوا و نوزدهم

 یيجز و است ونديپ در يجهان يزرساالر شیدايپ خیتار با که يتيجمع يها یيجابجا از

 دهیآفر جهانوطن دیجد طبقه نیا انباشته هیما سر با که ينینو يجهان نظام از است
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 که بودند يمستعد و مناسب يتيجمع کانون اروپا شرق و هيروس انیهودی .شد يم

 يهودی مقتدر يها ن خاندا عيمط يانسان يروين معدن نیتر مهم عنوان به توانستند يم

 به هم افتهی سازمان مهاجرت نیا جادیا يبرا . رنديگ قرار يبردار بهره مورد غرب

 نیا در . يساختگ و يقالب زانهيست يهودی نوشتار ينوع جیترو به هم و بود ازين ها پوگروم

 در يهودیضد اتيروح گسترش و جادیا به هم رایز کرد فایا يمهم نقش لها پروتک انيم

 هيتوج غرب مردم يبرا را انیهودی مهاجرت قیطر نیا به و ديرسان ي م ياری ها روس انيم

 يگیپای ب بر دال سند نیبارزتر عنوان به توانست ي م و بود مجعول کامالً يتن م هم و کرد يم

 گرفته کار ه ب ابدی ي م و افتهی انتشار يهودی زرساالران عملکرد يافشا در که ينوشتار

 پروتک وم  د کاربرد . د کن مخدوش کامالً را آثار گونه ن يا يپژوهش و يعلم اريع و شود

 ا له

 __.است نداده دست از را خود یيکارا زين هنوز

 یهودیان دست به پيامبران ترور

 خود فرموده اینباره در دليل قویترین و اند کشته را صالحان و الهى ىانبيا از بسيارى ، یهودیان

 :  فرماید مى که است خداوند

 اهللُ طَبَعَ بَلْ غُلْف  قُلُوبُنا وَقَولِهِمْ حَقٍّ بِغَيْرِ االًَْنْبِياءَ وَقَتْلِهِمْ اهللِ بِآیاتِ وَکُفْرِهِمْ  مِيثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِما (

 کشتن و خدا آیات به شدن کافر و شکنى پيمان سبب به یعنى)  قَليالً  إاِلّ یُؤْمِنُونَ فَال هِمْبِکُفْرِ عَلَيْها

 بلکه(  نيست چنين ) است حجاب در ما قلبهاى گفتند که(  عذر این به ) ناحق به(  الهى ) پيامبران

  (13). آورند نمى ایمان اندکى جز پس است زده مُهر دلهایشان بر کفرشان سبب به خداوند

  (14). اند کشته را پيامبران از زیادى جمع یهودیان:  است گفته کثير ابن

 نياکانشان نياکان و نياکانشان بلکه اند نکشته را پيامبران یهودیان این:  است گفته تفسيرش در قمى

 بر را اجدادشان عمل خداوند لذا و خشنودند و راضى آنها عمل به اینان امّا اند کشته را انبياء

 آنرا چند هر بود خواهد آن با باشد راضى کارى به که کس هر است همينگونه و نمود حمل ایشان

  (15). باشد نداده انجام
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 (السالم عليه) موسى خدا پيامبر ترور براى تالش

 عليه) موسى کُشتن براى فرعون بار سه حداقل دهد مى نشان تاریخ و قرآن که آنجا تا

 :  است مانده نتيجه بى تالشش امّا يدهکوش(السالم

 را کسى تولّد پيشگویان زیرا کردنش نابود و او به یابى دست براى موسى آمدن بدنيا از قبل یکى

 تا بود داده دستور فرعون لذا بودند کرده پيشگویى پيچيد مى درهم را فرعونى ستم بنيان که

 این از را موسى خداوند اراده امّا.  نگهدارند هزند را دختران و کشته را اسرائيل بنى نوزاد پسران

 .  کرد حفظ توطئه

 و بکشند را او گرفتند تصميم یارانش و فرعون ، فرمود مى تبليغ را خود آئين موسى هنگاميکه دوّم

 ، لشگر ، جاسوس داشتن سبب به که دیگرى حکومت هر مانند البتّه و سازند نابود بکلّى را او دین

 فرعون کنند استفاده دشمنان ترور براى پيچيده و گوناگون راههاى از توانند مى هتجرب و امکانات

 تبار از مردى فرماید مى اینباره در قرآن.  درآورد پاى از را او ممکن شکل هر به خواست مى نيز

 و ایستاد توطئه این برابر در کرد مى پنهان را خود ایمان ولى داشت ایمان باطناً که فرعونيان

ُ  یَکْتُمُ  فِرْعَونَ آلِ  مِنْ  رَجُل  وَقالَ  : ( گفت َ  إِیمانَه  بِالْبَيِّناتِ جائکُمْ  وَقَدْ اهللُ رَبّىَ یَقُولَ اَنْ رَجُالً تَقْتُلُونَ أ

 ؟ بکشيد خواهيد مى خداست من پروردگار گوید مى آنکه جرم به را مردى آیا)  . . . رَبِّکُمْ مِنْ

  (16). . . است آمده خدا سوى از روشن اىه نشانه و معجزه با که صورتى در

 از هایى واژه او فرهنگ در زیرا داد ادامه یارانش و موسى کشتن براى خود تالش به فرعون امّا

 .  نداشت وجود نظر تبادل و بحث ، گفتگو قبيل

 یادر از الهى معجزه به که دید آنانرا و نمود تعقيب لشگریانش با را اسرائيل بنى هنگاميکه سوّم

ِ  فِرْعَونُ  فَأَتْبَعَهُمْ : ( فرماید مى قرآن.  گذرند مى  یعنى)  غَشِيَهُمْ  ما الْيَمِّ مِنَ فَغَشيَهُمْ بِجُنُودِه

 ـ کرد غرق و ـ کشيد خود در کامل بطور آنانرا دریا امّا تاختند آنها پى از سپاهيانش و فرعون
(17) . 

 .  رساند پایان به را خود الهى رسالت تا اندم سالم ، فرعون ترورهاى از موسى که بود چنين و
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 (السالم عليه) عيسى خدا پيامبر ترور براى تالش

 از پس را  ( آنان شاگردان و بستگان به و  ) ایشان به بستن دروغ و پيامبران ترور عمليات یهودیان

 منزلت از کاستن براى عمران دختر مقدّس مریم به چنانچه دادند ادامه همچنان نيز موسى حضرت

 .  بستند تهمت عيسى برومندش فرزند

 یا*  فَریّاً شَيْئاً جِئْتِ لَقَدْ مَرْیَمُ  یا قالُوا : ( فرماید مى قرآن چنانچه دادند وى به زنا نسبت آنها

َ  أَبُوکِ  کانَ ما هرونَ أُخْتَ ً  أُمُّکِ  کانَتْ وَما سَوْء امْرَأ .  اى کرده قبيح کارى مریم اى گفتند یعنى)  بَغيّا

  (19). بدکاره زنى مادرت نه و بود بدى مرد پدرت نه هارون خواهر اى

 واسطه به و یعنى)  عَظيماً  بُهْتاناً مَرْیَمَ عَلى وَقَوْلِهِمْ وَبِکُفْرِهِمْ : ( فرماید مى قرآن دیگر آیاتى در و

 به مربوط است بهتانى مراد راًظاه البتّه (18). بستند عظيمى بهتان مریم بر که گفتارشان و کفرشان

 و اند جُسته تبرّى آن از مریم و عيسى خود که مریم و مسيح الوهيّت درباره مسيحيان غلط اعتقاد

ْ  : ( است فرموده بيان را بهتان این از آندو تبرّى قرآن َ  مَرْیَمَ  ابْنَ عيسى یا اهللُ قالَ  وَإِذ  قُلْتَ نْتَ ءَأ

 إِنْ بِحَقٍّ  لى لَيْسَ ما أَقُولَ  أَنْ لى یَکُونُ  ما سُبْحانَکَ قالَ  اهللِ دُونِ مِنْ  إِلهَيْنِ ىَوَأُمِّ اتَّخِذُونى لِلنّاسِ

َ  إِنَّکَ نَفْسِکَ فى ما أَعْلَمُ وَال نَفْسى فى ما تَعْلَمُ عَلِمْتَهُ فَقَدْ قُلْتُهُ کُنْتُ  که آنگاه و)  الْغُيُوبِ  عَالّمُ نْتَ أ

 خدایى به اهلل بجاى را مادرم و مرا که گفتى مردم به تو آیا:  رمودف مریم بن عيسى به خداوند

 آن شایسته که گویم چيزى که نشاید مرا ، پروردگارا اى تو منزّهى:  گفت(  عيسى ) ؟ گيرید

 من ضمير در آنچه به تو زیرا بودى آگاه آن از خود تو بودم گفته چيزى چنين من اگر.  نباشم

 به کسان داناترینِ  تو که براستى.  خبرم بى است تو ذات در آنچه زا من ولى دانایى گذرد مى

  (21). هستى غيب

 و اسحاق بن محمد و جویبر و سدّى و زدند زنا تهمت عمران مریم به که است شده نقل عبّاس ابن از

 را پسرش و مریم ، دشمنان و است مشخص آیه ظاهر از آن و اند گفته را همين نيز دیگر نفر چند

  (21). ساختند متّهم بزرگ گناهان به
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 و ورزیده اصرار اینکار بر حتّى بکُشند را مریم بن عيسى خدا پيامبر تا کوشيدند یهودیان سپس

 امّا.  کردند افتخار آن به و نموده شادمانى اظهار عمل این از کُشتند را او خود خيال به چون

 :  بود دیگرى چيز حقيقت

 گرفتند مى فرا وى از را او تعاليم که داشت(  خاصّ  شاگرد ) حوارى دوازده( السالم عليه) عيسى

 خداوند به که بود منافق فردى اسخریوطى یهوداى نام به ایشان از یکى رساندند مى مردم به و

 عيسى از حواریون از دیگر بعضى و او زمانى.  کرد مى دیندارى به تظاهر و نداشت ایمان

 درخواست خداوند از عيسى.  کند نازل بهشتى غذاى آسمان از ات بخواهد خداوند از که خواستند

 عذابش چنان شود کافر پس آن از شما از که هر ولى کنم مى نازل آنرا من:  فرمود خداوند و کرد

 غذاى آن از حواریّون (22). باشم نکرده عذاب چنان آن را جهان مردم از هيچيک که کنم مى

 و نشد افزوده کفرش بر جز و نياورد ایمان یهودا امّا شد دهافزو ایمانشان بر و خوردند بهشتى

 که هنگامى امّا.  دارد دریافت مبلغى و کند تسليم روم لشگریان به را عيسى تا گرفت تصميم

 یهودا و برد آسمان به را عيسى خداوند ، شد وارد عيسى حضرت اقامت محلّ به لشگریان پيشاپيش

 ذلّت و خوارى با و کرده دستگير عيسى جاى به را یهودا نلشگریا.  درآورد عيسى شکل به را

 :  فرماید مى اینباره در قرآن.  کشيدند دار به بسيار شکنجه از پس و فراوان

 الَّذینَ  إِنَّوَ لَهُمْ  شُبِّهَ وَلکِنْ صَلَبُوهُ  وَما قَتَلُوهُ وَما اهللِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ  عِيسَى الْمَسيحَ  قَتَلْنا إِنّا وَقَوْلِهِمْ (

َّ  عِلْم مِنْ  بِهِ مالَهُمْ مِنْهُ شَکٍّ  لَفى فِيهِ اخْتَلَفُوا  وَکانَ إِلَيْهِ اهللُ رَفَعَهُ بَلْ*  یَقيناً قَتَلُوهُ  وَما الظَّنّ اتِّباعَ إاِل

 )  حکيماً  عَزیَزاً اهللُ

 بر و نکشتند را مسيح انآن آنکه حال و کشتيم را خدا پيامبر مریم پسر مسيح ما گفتند که گفتارشان و

 در خود کردند مى اختالف او درباره که آنان آینه هر.  شد مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند دار

.  بودند نکشته یقين به را عيسى و بودند خود گمان پيرو تنها و نداشتند یقين آن به و بودند تردید

 با یهود دشمنى البتّه (23). است حکيم و پيروزمند خدا و بُرد باال خود نزد رابه او خداوند بلکه

 از دشمنى این و یافت ادامه قرنها تا ـ وى شبيه کشيدن دار به از پس حتّى ـ او دین و عيسى

  (24). پيداست بخوبى عيسى درباره منبّه بن وهب سخنان

 (السالم عليهما) یحيى و زکریّا کشتن
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 صالحان و ایشان اوصياى و پيامبران کشتن براى تبهکاران و طاغوتها طرح استمرار بيانگر بحث این

 .  است

ً  قَبْلُ مِنْ  نَجْعَلْ لَمْ یَحْيى إِسْمُهُ بِغاُلم نُبَشِّرُکَ  إِنّا زَکَریّا یا : ( فرماید مى قرآن در خداوند   . . سَميّا

ً  الْحُکْمَ وَآتَيْناهُ  او همنام این از قبل و است ىیحي نامش که فرزندى به را تو ما زکریّا اى)  صَبيّا

  (25). بخشيدیم نبوّت مقام کودکى همان در او به و:  دهيم مى بشارت ایم نداده قرار را کسى

 پدید یحيى و عيسى و مریم و زکریّا دست به سبحان خداوند که فراوان الهى معجزات عليرغم

 کشتن و حرام کارهاى نجاما به و دادند ادامه خود گناه و طغيان بر طاغوتها هم باز ، آورد

 .  پرداختند شایسته انسانهاى

 و(السالم عليه) زکریّا قتل دستور پروا بى که(  هيرودس ) شرقى روم حاکم است زمره آن از

 .  کرد صادر را( السالم عليه) یحيى

 که پيامبرانى خون زودى به:  فرمود یهود به( السالم عليه) مسيح که است آمده برنابا انجيل در

 رساندید قتل به مذبح و  ( یهود معبد ) هيکل بين را او که برخيا بن زکریّا کشتن با اید کشته

 .  شد خواهد شما دامنگير

 قتل به شد بُریده سر آن در یحيى پسرش که اى حادثه همان در نيز زکریّا که اند گفته مفسّران

 :  بود راه در الهى رکيف امّا.  شدند خوشحال مسئله این از زمان طاغوتهاى و رسيد

 مشاهده را یحيى شدن کشته محلّ  و شد المقدس بيت وارد بابل حکومت رهبر نصر بخت هنگاميکه

 خون اینجا:  گفتند وى به.  شد جویا را آن علّت وى.  جوشد مى خون آنجا از که دید ، کرد

 کشته قصاص عنوان به ستمگران از نفر هزار هفتاد آنکه مگر گيرد نمى آرام و شده ریخته پيامبران

 .  ایستاد باز جوشش از خون تا کُشت آنان از تعداد این نصر بخت پس.  شوند

 فقط او بلکه نکُشت قصاص عنوان به را زنان و نوزادان و پيران نصر بخت:  است گفته عبّاس ابن

  (26). کرد عام قتل را ایشان فرماندهان و سپاهيان
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 ؟ است کرده ترور را لمطّلبعبدا فرزند عبداهلل ، یهود آیا

 پدرش صلب در که زمان آن چه ; بودند( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول قتل صدد در یهودیان

 :  نيز بعثت و تولّد از پس بویژه و داشت قرار آمنه مادرش شکم در که زمانى چه و بود عبداهلل

 غذایى:  گفت ربيان نام به رگشانبز.  بکشند را عبداهلل تا کردند تالش یهود احبار و کاهنان ـ 1

 آن و کردند چنين یهودیان.  ببرید عبدالمطّلب نزد آنرا و نمایيد مهلک سمّ  به آغشته و کنيد فراهم

 .  فرستادند عبدالمطلب خانه به بودند پوشانده را خود صورت که زنانى توسّط را

 دور فاميل و مناف عبد بستگان از ما:  گفتند آنها.  گفت خوشامد و آمد بيرون عبدالمطلب همسر

 اند آورده برایتان بستگانتان آنچه از و بيایيد:  گفت اش خانواده به عبدالمطلب.  هستيم تو

 مرا که نخورید من از:  گفت و آمد سخن به غذا ، بخورند آن از خواستند که هنگامى.  بخورید

 ولى برخاستند زنان آن تجوىجس به و نخوردند غذا از عبدالمطلب خانواده.  اند کرده مسموم

  (31). ( است خدا رسول پيامبرى هاى نشانه از یکى این . ) نيافتند ایشان از اثرى

 عبدالمطلب بن عبداهلل تا آمدند مکّه به شام از تجّار لباس در یهود احبار از گروهى دیگر بار ـ 2

 مناسب فرصتى مترصّد و ندداشت خود همراه سمّ به آغشته شمشيرهاى آنها.  برسانند قتل به را

 .  درآورند اجرا مرحله به را خود پليد نقشه تا بودند

 و کردند محاصره را او ، دانسته غنيمت را فرصت یهودیان و شد خارج مکّه از شکار قصد به عبداهلل

.  داد نجات را او رسيدند راه از که هاشم بنى از گروهى وسيله به خداوند امّا بکشند را او خواستند

  (32). درآمدند اسارت به هم دیگر بعضى و کشته احبار از گروهى

 .  رفت دنيا از مشکوکى طرز به سالگى 25 یا 17 سن در عبدالمطلب بن عبداهلل

 :  نویسد مى(  المنتقى ) کتابش در کازرونى

 با شد ساله 17 وقتى.  شد متولّد عبداهلل که بود گذشته انوشيروان کِسرى پادشاهى از سال 24)

  (33)( . کرد وفات مدینه در عبداهلل ، شد باردار خدا رسول به آمنه که هنگامى و کرد ازدواج آمنه
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 آنها زیرا ; هستند او کردن مسموم به متّهم آنها و است یهود متوجّه عبداهلل وفات در اتّهام انگشت

 ، رسيد مى مدینه به اهللعبد پاى اگر پس ، بکُشند را او موانع عليرغم تا کوشيدند مکّه در بارها

 ! ؟ کردند مى رفتار چگونه

  عبداهلل ، قربانى و بود( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول هدف البتّه

 

 (وآله عليه اهلل صلى) پيامبر ترور براى یهود هاى کوشش

  

 شام در( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول قتل براى یهود تالش

 به بحيرا نام به مسيحى راهبى ، شام به( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر و ابوطالب سيدنر از پس

 بخدا ، باش حذر بر او به نسبت یهود از و بازگرد خود شهر به ات زاده برادر با:  گفت ابوطالب

 این.  انگيخت خواهند فتنه و شرّ او عليه بدانند او درباره دانم مى من آنچه و ببينند را او اگر قسم

 .  گردان باز شهرش به سرعت به را او.  است بزرگى مقام و شأن داراى ات زاده برادر

 مکّه به را( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر سریعاً شد فارغ شام در خود تجارت کار از چون ابوطالب

 و(  زریر ) نامهاى به کتاب اهل از افرادى اند کرده روایت مردم آنچه طبق بر.  بازگرداند

 و دیدند ، بود دیده( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر در بحيرا که را آنچه(  دریس ) و(  تمام )

 نام و صفات از آنچه و آورد آنها یاد به را خدا و شده مانع بحيرا امّا برسانند قتل به را او خواستند

 تان خواسته به بکنيد هم اتفاق هم با اگر گفت و کرد گوشزد ایشان به بود آمده الهى کتاب در او

 .  رسيد نخواهيد او درباره

 رها را او و کرده باور را هایش گفته آنکه تا کرد مى تکرار ایشان براى را مطالب این پيوسته بحيرا

  (63). رفتند و کرده
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.  افتد مى دهشت به خدا رسول کشتن براى فراوان و گوناگون هاى تالش اینهمه شنيدن از انسان

 :  است گفته که شاعر آن ودهسر زیباست چه

  مراد من خليلک من عذیرک***  قتلى یرید و حياته اُرید

 خواه عُذر مُراد قبيله از کسى چه.  . جوید مى مرا قتل او حاليکه در خواهم مى را او زندگى من

  ؟ است تو دوست و تو

 خواست آنکه مگر دنش تنها مسلمانى با یهودى هيچ:  فرمود( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول و

  (64). بکشد را مسلمان

 که آنجا تا اند داده زیادى اهميّت و ورزیده اهتمام ترور عمليات به حال و گذشته در یهودیان

 اینک (65). است کشته سمّ با را هارون برادرش که کردند متّهم نيز را موسى خودشان پيامبر

 .  يریمگ مى پى هم با را تالشها این از دیگر هایى نمونه

 (وآله عليه اهلل صلى) پيامبر قتل براى نضير بنى یهود تالش

 آنحضرت کُشتن براى یهود مختلف طوایف تالش ، مدینه به( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر رسيدن با

( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول که هنگامى که کشيدند نقشه نضير بنى یهودیان.  یافت شدّت

 سال در این و بکشند را او و انداخته او سر بر را بزرگى سنگ آید مى قلعه به آنها اردید براى

 :  که است آمده ; (66) داد خبر( وآله عليه اهلل صلى) پيامبرش به خداوند امّا بود هجرى چهارم

.  بگيرد کمک آنها از دیه پرداخت در تا رفت نضير بنى سوى به( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول

 از بعضى سپس.  کنيم مى یارى خواهى مى آنچه در را تو ما ابوالقاسم اى آرى:  گفتند یهودیان

 :  گفتند و کرده خلوت دیگر بعضى با آنها

 عليه اهلل صلى) خدا رسول و.  . یافت نخواهيد وضعيتى چنين در را مرد این هرگز دیگر شما

 .  بود شستهن یهود هاى خانه از یکى دیوار کنار هنگام این(وآله



  اسرار یهود و اخرالزمان                                                                            

 با و بيندازد او سر روى را بزرگى سنگ و برود بام باالى که دارد جرأت کسى چه:  گفتند یهودیان

 بام بر و حاضرم من:  گفت کعب بن جحّاش بن عمرو.  کند خالص وى دست از را ما او کشتن

 از نفر چند با خدا رسول اینحال در.  بيفکند آنحضرت سر بر سنگى بود گفته که همانطور تا برآمد

 .  بود على و عمر و ابوبکر جمله از اصحابش

.  گفت باز( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر براى را یهود قوم تصميم و آمد آسمان از خبرى پس

 .  بازگشت مدینه سوى به خود و ، نروید:  فرمود خود اصحاب به و برخاست آنحضرت

 به و شدند بلند است کرده دیر آنحضرت که ددیدن( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر یاران وقتى

 رسول سراغ او از  .آمد مى مدینه سمت از که دیدند را مردى سپس.  پرداختند او جستجوى

 اصحاب.  شد مى مدینه وارد که دیدم را او:  گفت او و گرفتند را( وآله عليه اهلل صلى) خدا

 دستور و نموده بازگو را یهود خيانت هقضيّ آنحضرت و رسيدند پيامبر نزد به تا آمدند خدا رسول

 اطراف در تا داد حرکت را مردم آنگاه.  فرمود صادر را آنها با جنگيدن و آنها سوى به حرکت

 .  درآوردند خود محاصره به را آنجا و آمده فرود یهود هاى قلعه

 محاصره در را آنها آنقدر( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول:  که است کرده روایت عبّاس ابن

 با( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر.  دادند او به خواست آنها از هرچه و شدند مستأصل تا نگهداشت

 به و شوند تبعيد امالکشان و سرزمين از ولى باشد محفوظ خونشان اینکه بر مبنى کرد مصالحه آنها

  (67). بروند شام سرزمين از هایى بخش

(  أذرعات ) منطقه به یهود رفتن و اینباره در( وآله عليه هللا صلى) خدا رسول دستور و فرمان من

 شام در یهود وجود مخالف که بود هایى رومى دست در آنجا زیرا دانم مى بعيد را شام در

  (69). بودند

 آغاز او درخواست و األحبار کعب آوردن اسالم از پس و عمر زمان در شام به یهود مهاجرت

  (68). شد
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 (وآله عليه اهلل صلى) پيامبر ترور براى خيبر یهود تالش

 آمده چنانچه دادند مى ادامه( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر ترور براى خود هاى تالش به یهودیان

 :  است

 به را بریانى گوسفند مشکم بن سالم همسر حارث دختر زینب ، خيبر جنگ از پس و هفتم سال در )

 را گوسفند عضو کدام(وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول که بود پرسيده قبال او.  کرد یههد پيامبر

 فراوانترى سمّ  به را قسمت آن ، گوسفند دست ماهيچه بودند گفته چون و دارد دوست بيشتر

 جلوى را غذا که هنگامى.  بود کرده سمّ  به آغشته هم را دیگر قسمتهاى همه و بود کرده مسموم

 دهان در آنرا از اى تکّه و برداشته را دست ماهيچه آنحضرت نهاد( وآله عليه اهلل ىصل) پيامبر

 .  نبلعيد آنرا امّا گذاشت

 رسول.  بلعيد و جوید و برداشت اى تکّه هم او و داشت حضور نيز معرور بن براء پسر بشر

 که دهد مى خبر من به استخوان این:  فرمود و آورد بيرون را لقمه( وآله عليه اهلل صلى) خدا

 .  . . کرد اعتراف او و فراخواند را زن آن سپس (71). ( است مسموم

 .  نخورد چيزى سمّ آن از( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول

 عليه اهلل صلى) خدا رسول به شد فتح خيبر که هنگامى : ) که کرده روایت ابوهریره از بيهقى

 .  گردید هدیه مسموم گوسفندى(وآله

 .  کردند جمع را آنها.  . کنيد جمع را همه بوده اینجا در یهود از که هر:  فرمود داخ رسول

 راست من به کنم سؤال شما از چيزى درباره اگر:  فرمود آنها به( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر

 ! ؟ گفت خواهيد

 .  ابوالقاسم اى آرى:  گفتند

  ؟ کيست شما پدر:  فرمود( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول
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 .  است فالنى ما پدر:  گفتند

 .  است شخص فالن شما پدر زیرا گفتيد دروغ:  فرمود

 .  کردى آشکار ـ را ما دروغ ـ و گفتى راست:  گفتند

  ؟ گفت خواهيد راست من به آیا بپرسم چيزى شما از اگر:  فرمود

 هم آنرا ، شدى متوجّه نپدرما درباره که همانطور بگویيم دروغ اگر ابوالقاسم اى آرى:  گفتند

 .  فهميد خواهى

  ؟ است دوزخ اهل کسى چه:  فرمود

 .  شد خواهيد جایگزین آن در ما از پس شما امّا بود خواهيم دوزخ آتش در اندکى ما:  گفتند

 .  هميشه آن در باشيد مطرود:  فرمود

  ؟ کنم سؤال شما از اگر بود خواهيد راستگو آیا:  فرمود سپس

 .  آرى: گفتند

  ؟ اید کرده مسموم را گوسفند این آیا:  فرمود

 .  آرى:  گفتند

  ؟ واداشت کار این به را شما چيز چه:  فرمود

 آسيبى باشى پيامبر اگر بودیم مطمئن و شویم راحت دستت از باشى دروغگو اگر خواستيم:  گفتند

 .  رسد نمى تو به

  (71). است کرده روایت يرهغ و قتيبه از خود صحيح در را شعيب حدیث لفظ بخارى
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 مسموم غذاى از اصحابش و( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول که آید مى بر صحيح روایات از

 .  است نشده کشته هم براء بن بشر و اند نخورده

 و( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر که کنند ثابت ساختگى حدیث جعل با تا اند کوشيده جنایتکاران

 عليه اهلل صلى) پيامبر ولى شده کشته بالفاصله(  بشر ) و اند خورده مسموم ىغذا آن از(  بشر )

 !  است پيوسته حق رحمت به سال چهار از پس(وآله

 گفته غذا حاليکه در اند خورده غذا آن از(  بشر ) و( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر چگونه ، شگفتا

 !  ؟ هستم مسموم من

 است رسيده ما به مسعود بن عبداهلل و انصارى جابر و هریره ابو از صحيحى روایات ، گذشته آن از

 سفر در و خيبر جنگ از پس( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر کامل سالمت و صحّت از صراحت به که

 حجة نهایتاً و شام حوالى در تبوک به طوالنى سفر و مکّه حجّ و حنين جنگ و مکّه فتح و حدیبيّه

 .  دارد حکایت الوداع

 عباد از سليمان بن سعيد از محمّد بن عباس از یعقوب بن محمد از ابوالعباس از حافظ عبداهلل بوا

 از عبدالرحمن بن سلمه ابو و مسيب بن سعيد از زهرى از(  حسين ابن ) سفيان از(  العوام ابن )

 :  که است کرده روایت ابوهریره

 به آنحضرت و کرد هدیه( وآله هعلي اهلل صلى) خدا رسول به مسموم گوسفندى یهودى زنى

 را تو چيز چه:  فرمود زن آن به سپس.  است مسموم غذا این که نگهدارید دست:  فرمود اصحابش

 آگاه ترا خدا بودى پيامبر اگر زیرا نه یا پيامبرى شوم مطمئن خواستم:  گفت ؟ کرد وادار اینکار به

 حال به را او خدا رسول:  گوید راوى.  کردم مى راحت تو دست از را مردم نبودى اگر و کرد مى

  (72). نشد او متعرّض و واگذاشت خود

 بن محمد از همدانى حسين بن احمد حامد ابو از سليمان بن محمد بن سهل ابوالطيّب امام همچنين

 از جبله ابى بن عثمان من جدّ  از عثمان بن عبدالعزیز ابو از عبدالعزیز بن خلف از مروزى رزام

 :  است کرده روایت عبداهلل بن جابر از پدرش از نفره ابى بن عبدالملک
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 عليه اهلل صلى) خدا رسول به مسموم اى شده پز آب برّه یا مسموم گوسفندى ، یهودى زنى

 طرف به دست مردم و بُرد( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر نزدیک آنرا هنگاميکه.  کرد هدیه(وآله

 من به گوسفند این از عضوى زیرا نگهدارید دست:  فرمود امبرپي ، ( بخورند تا ) کردند دراز آن

 مسموم را این آیا:  فرمود و خواست را آن صاحب آنگاه.  است مسموم که دهد مى خبر

  ؟ اى کرده

 .  آرى:  گفت زن

  ؟ کنى چنين که داشت آن بر را تو چيز چه:  فرمود

 آن از بودى پيامبر اگر و کنم راحت تو دست از را مردم بودى دروغگو اگر داشتم دوست:  گفت

 .  شوى داده خبر

  (73). نکرد مجازات را او خدا رسول

 از.  است نخورده مسموم غذاى از( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول که کند مى ثابت روایات این

 در( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر حاليکه در افتاده اتفاق هجرت هفتم سال در حادثه این دیگر سوى

 خيبر سمّ اثر در( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول قطعاً بنابراین است شده شهيد هجرى 11 سال

. است نشده کشته  

 

 یهود توسط نصارى کشتار

 و نمود حاکم سال دو را قيصر گالش فوت از پس و کشت را نصارى از کثيرى تعداد روم، پطرس

  (51).ساخت مباح را نصارى خون

 دو هر و نمودند قيام نصارى ضدّ بر هم و یهود ضدّ  بر هم روم کفار که است آمده دیگر نصوص در و

  (51).بود( طيطش) قيقوس فرمانده توسط کار این و دادند کشتن به را گروه
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 اصرارى چه یهودیان است چنين این که حاال هستند خدا به آورندگان ایمان دشمنان عموماً، کفار

 مورد در که را واقعى کشتارهاى و دهند ترتيب یهود حق در را خيالى کشتارهاى که دارند

  سازند؟ نابود و محو است، پذیرفته صورت مسلمانان و مسيحيان

  اند، کرده ایفا اسالمى سيره در یهود احبار که مهمى و خطير نقش آن اینجا در

 . باشد مى منبه بن وهب و سالم بن عبداهلل األحبار کعب امثال همان آنان و گردد مى آشکار

 از کثيرى تعداد روم، نصاراى بر ایرانيان یيروزى هنگام به یهودیان که اند نوشته مورخان

 و (52).کردند عام قتل آنانرا  و نمودند خریدارى بود نفر هزار نود بر بالغ آنها عدد که را مسيحيان

 تنبيه را یهود ایران، و روم جنگ واقعه از سال چند از پس گردید پيروز فارس بر هرقل که هنگامى

 . نمود  بيرون شهر آن از بودند مانده باقى قدس در که را آنان و گرفت انتقام و نمود

 قدس فتح هنگام خطاب بن عمر با که بود رو این از و کردند طرد قدس از را یهودیان ترتيب این به

 داد قرار اجابت مورد را آنان درخواست هم او و ندهد اسکان آن در را یهود هرگز که کردند شرط

 کرده ثبت خویش تاریخ در طبرى که آنچنان. نمود قيد آنان نفع به صلح معاهده در را نکته این و

  (53).بود هجرى 17 سال مطابق ميالدى 639 سال در موضوع این و است

 : فرماید مى چنين یهود با نصارى روابط مورد در متعال خداوند

 چيز اساس بر یهودیان که گفتند هم نصارى و نيستند استوارى چيز ساسا بر نصارى که گفتند یهود»

 که افرادى گفتند را آنان همانندگفتار و خوانند مى کتاب دو هر که صورتى در نيستند استوارى

 هم با آنچه در نماید مى داورى و حکم آنان بين ما قيامت روز در متعال خداوند پس دانستند مى

  (54)«.دارند اختالف

 کعب که اى عالقه حسب بر نمود قدس داخل نيز را یهود و گذاشته پا زیر را شده منعقد شرط رعم

 ساخته منعقد نصارى با که شرطى آن از عمر اینکه براى و داشت امر این به نسبت یهود حبر األحبار

 ودخ از حدیثى بماند، مصون صحابه برخورد و معارضه از اینکه براى و نماید پيدا خالصى بود،
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 شام به را یهودیان که است خواسته مسلمانان از( ص)خدا پيامبر که بود این مفادش که ساختند

.بفرستند  

 

 

 خندق جنگ در یهود نقش

 آمادگى جهت جنگ: بخش اوّل

محمد بن اسحاق، : جنگ خندق در سال پنجم هجرت رخ داد بنا به آنچه تاریخ نگاران از قبيل

اند و صحيح هم پيش ما همان است ولى در تاریخ وقوع آن  تصریح نموده (711)واقدى، بالذرى

  (711)اختالف نظر وجود دارد چون موسى بن عقبه گفته است

 . و بخارى نيز آن را تأیيد کرده است که در سال چهارم هجرت رخ داده است

  (711).و یعقوبى هم گفته است که در سال ششم هجرت رخ داده است

ى که احزاب را بر ضد پيامبر خدا تحریک نمود یهودیان بودند که در جمع آنان سالم بن آن گروه

ابى الحقيق نضيرى، حيى بن اخطب نضرى، کنانة بن ربيع بن ابى الحقيق نضرى، هودة بن قيس 

وائلى بودند چون به مکه رفتند و مکيان را به جنگ پيامبر خدا فرا خواندند با این وعده که با آنان 

 . اهند بود تا مسلمانان را مستأصل نمایندخو

شناسيد و  شما افراد نخستين کتاب نازل شده هستيد و موقعيت ما را مى: قریشيان به آنان گفتند

دانيد، آیا دین و آئين ما بهتر است یا دین  مى( صلى اهلل عليه وآله)موارد اختالف ما را با محمد

 او؟ 

 : است و شما سزاوارتر به حق هستيد پس آیه نازل شدبلکه دین شما بهتر : یهودیان گفتند
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ألم تر الى الذین اوتو نصيباً من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت، و یقولون للذین کفروا هوالء »

  (711)«أهدى من الذین آمنوا سبيال

و هنگامى که یهودیان این نوید را به قریشيان دادند آنان از آنچه گفته بودند خوشحال شدند 

نشاط و نيرو گرفتند و آماده کارزار و جنگ شدند و ابزار و وسائل فراهم کردند سپس این یهودیان 

  (717).به سراغ غطفان از قيس بن عيالن رفتند پس او را به جنگ رسول خدا فرا خواندند

ن پس جبرئيل این خبر را به پيامبر خدا رساند و برخى گفتند که قبيله خزاعه کسانى بودندکه ای

 . (711)خبر را به محضر آن بزرگوار رساندند

یهودیان به غطفان وعده یکسال خرماى خيبر را داده بودند اگر با مسلمانان بجنگند : واقدى گوید

 . و بر آنان پيروز شوند

رهبران یهود بنى نضير و خيبر تمکن پيدا کردند که یهود بنى قریظه را نيز واردجنگ کنند ولى 

اسد زعيم قوم بنى قریظه صداى حيى بن اخطب را از پشت در شنيد در را به  هنگامى که کعب بن

( صلى اهلل عليه وآله)واى بر تو اى حيى تو مرد شومى هستى من با محمد: روى او باز نکرد و گفت

 . ام عهد و پيمان دارم و نقض کننده آن نيستم و از او نيز جز وفا و صدق ندیده

ام و با من  قریش را همراه رهبرى و بزرگان آنها به پيش تو آوردهمن تمام : حيّى در پاسخ گفت

 . اند که دست برندارند تا اینکه محمد و پيروان او را مستأصل سازند عهد بسته

 . اى به خدا قسم تمام ذلت و زبونى روزگار را برایم آورده: کعب در پاسخ گفت

نکه به او اجازه داد و عهد و ميثاقى عطا همچنان کعب و حيى گفتگو و بحث و مجادله داشتند تا ای

نمود که اگر قریش و غطفان برگردند و نتوانسته باشند به پيامبر آسيب برسانند من هم به قلعه تو 

 . داخل گردم

هنگامى که خبر به پيامبر خدا رسيد سعد بن معاذ رئيس اوس و سعد بن عباده رئيس خزرج و 

بن جبير را فرستاد که به یهودیان بنى قریظه برسانند آیا  همراه آنان عبداهلل بن رواحه و خوات
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آنچه شنيد اند درست است اگر راست است با لحن و منطقى صحبت کنند که ما هم بفهميم و بين 

مردم فتنه ایجاد نکنند و اگر آنان در عهد و پيمان خود باقى هستند پس به مردم آشکارا بيان 

 . کنند

آنان را در بدترین وضعيتى که به آنان رسيده بود مشاهده کردند و آنان به سوى یهود آمدند و 

بين ما و محمد عهد و ميثاقى نيست پس سعد بن عباده آنان را مورد شتم و ناسزا : صریحاً گفتند

ناسزا و ناسزاى آنان را رها کن چون بين ما و آنان : ولى سعد بن معاذ گفت... قرار داد و آنان نيز

 . از شتم هم وجود داردباالتر و بزرگتر 

 و مکر همانند و دارد وجود بزرگى فریب و مکر: گفتند و بازگشتند خدا رسول محضر به فرستادگان

).باشد مى قاره و عضل داستان  

  

  ماسون  يارمها
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