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 مقدمه

شروع شد، تبلیغات مسیحیت  های دوقلو به افغانستان و عراق ی انهدام برج ی آمریکا به بهانه وحشیانه که حمالت درست از زمانی

 ل اخیری خاورمیانه در چند سا گرفت. کافی است ورقی به اتفاقات اخیر منطقه تبشیری در ایران و دیگر کشورهای منطقه جانی دوباره

اخیر چقدر تبلیغات مسیحیت تبشیری در قالب  های اینترنتی، جستجو کنید تا متوجه شوید در چند سال بزنید یا کمی در سایت

کلیساهای مجازی  های شخصی، های اینترنتی، وبالگ کلیساهای رسمی، کلیساهای خانگی، سایت زبان، ای فارسی های ماهواره شبکه

  !استاینترنتی و ... شدت گرفته 

های  دسته از انسان وابسته، آن داند که منظور نویسندگان این مقاله از مسیحیت تبشیری و فهیم این سطور می ی و صد البته خواننده

 یعنی مسیحیانی که به شوق دعوت به توحید و آزادگی انسان در تالش هستند، طینت مسیحی و مسیحیت اصیل خدا پرست و پاک

برداری ظالمانه به کار  ای برای استعمار و بهره عنوان حربه ای است که دین مسیحیت را به ا به مبلغان وابستهی م نیست. نگاه نقادانه

پردازند و با استفاده از ابزارهای  گسترده، می راستای اهداف استکباری و استعماری و همگام با آنان، به تبلیغ و ترویج برند و در می

داشته و دارند و از این  پردازی و مخدوش جلوه دادن تعالیم اسالم، سعی در دستیابی به اهداف خود غدرو چون افترا، تهمت، ناپاکی هم

  .کنند ها برای انحراف افکار از حقیقت، استفاده می از تمام وسایل و مناسبت کنند و پوشی نمی ای چشم رو از به کارگیری هیچ وسیله

اند. پروردگار متعال با  رشد و توسعه یافته رش معنویت و عدالت در میان جوامع بشریدراز است که ادیان توحیدی با هدف گست سالیان

رسوالن به هدایت تشریعی آنان  بشر نهاد، در سراسر تاریخ تکامل حیات، او را تنها نگذاشته و با ارسال تکیه بر بار امانتی که بر دوش

 اقدام نموده است.

منظور هدایت و راهنمایی  پیوسته و در طول سالیان متمادی از جانب پروردگار متعال به فرامینی هستند که ادیان الهی؛ قوانین و

ظهور  این سیر تدریجی و تکاملی هدایت با توجه به رشد فکری و اجتماعی بشر، و با که شد تا آن ها، بر پیامبران الهی نازل می انسان

ی جاوید و همیشگی پیامبر  نبوت نوید داده شد. معجزه از آن پس ختمپیامبر اسالم )ص( تکمیل گشت و حجت بر آدمیان، تمام شد و 

یاران باوفایش در سراسر  در ابعاد مختلف، بیانگر اعجاز و خاتمیت بوده و هست. آن حضرت به همراه خاتم )ص( یعنی قرآن کریم

  .ن مبادرت ورزیدپیام مودت و دوستی آن به سراسر جها ی اسالم و نشر عمر پر برکت خود به تبلیغ عالمانه

دالئلی آشکار بر دعوت الهی و  ی اعراب در آن زمان، رخ داد، همه قابل انکار و غیر قابل تصوری که در جامعه تغییرات ژرف و غیر

 حقانیت راه نورانی رسول خاتم )ص( بود.

ها  های زمانه، آن ه پادشاهان و قدرتنامه ب گیری این پیام، رسول اعظم)ص( در زمان حیات خویش با ارسال برای گسترش و عالم لذا 

 های الهی نمود. پیروی از فرمان را دعوت به پذیرش دین خدا و
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رسول  ی دریغ و دلسوزانه های بی گرفت. تالش بر نمادهای الهی و معنوی آن، صورت می های تبلیغ دین با تکیه در این راستا زمینه 

پرستان  عملش نیز متجلی بود، تمام غیر معتقدان و بت عدالت او که در رفتار واعظم )ص( و بیان سراسر معرفت و مبتنی بر فطرت و 

  .آیین الهی، گسترش یافت را تحت تأثیر گذارده و پیروان زیادی را به دین مبین اسالم جلب نمود و این و حتی دشمنان سرسخت او

 هایی از اروپا و آفریقا را نیز رسید که قسمت عباسیان اسالم به چنان شکوهی پس از وفات رسول اکرم )ص( تا اواخر حکومت

  .دهند تشکیل می که امروزه بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را مسلمانان ای درنوردید، به گونه

الهی در میان جوامع مختلف بشری بوده است، سیر تدریجی و طبیعی  ی ادیان ی رشد و توسعه طی قرون اخیر آن چه که قاعده

مبلغان مسلمان، میسیونرهای مسیحی   .باشد های تبلیغی و تبشیری مبلغان هر یک از ادیان می ی به موازات فعالیتاله گسترش ادیان

ادیان  نمایند. تبلیغ و تبشیر با تالش و ممارست به گسترش و بسط کیش خود اقدام می و سایر فرق و مذاهب دنیا همواره فعاالنه و

ها و کارکرد نادرست  گیری نادرست و اعمال سخت های ی روش ار گذشته به واسطهالهی، به خصوص مسیحیت طی تاریخ و ادو

کنیم  دورانی که در آن زندگی می گرفت که رشد آن تقریبا ناملموس و غیر آشکار بود. اما در انجام می ای اربابان کلیسا به گونه

  .شود ی سیاسی دیده می زار قرار دادن آن در عرصهی دین و اب رقابت در عرصه هایی آشکار برای مندانه و تالش اقداماتی نیت

یابد  ها بدان اختصاص می ی دولت ساالنه  ی از بودجه های گزاف و مبالغ هنگفتی که مبلغان مسیحی در سراسر جهان با تکیه بر هزینه

مبلغان برای مسیحی  ن اینهای اخیر، جهان شاهد رشد ده چندا ورزند. در سال تبلیغ آن مبادرت می به گسترش مسیحیت وابسته و

  .کردن جهان و گسترش آیین مسیح است

برابر طوفانی از تبلیغات گوناگون  ها در گرفت و انسان رسانی ادیان به صورت محدود و کند انجام می تبلیغ و پیام در دوران گذشته

روابط  ای برای بقاء و نزاع خود در نههای غربی، آیین مسیحیت را بها اگرچه حکومت ادیان، به خصوص؛ مسیحیت، قرار نداشتند،

در دوران کنونی با توجه به عصر انفجار اطالعات و فراگیری  نمودند، اما چون مرکبی راهوار از آن استفاده می الملل نموده و هم بین

گاه که این تبلیغات از  یژه آنو گرفته است. به رسانی دینی، رنگی دیگر به خود ها، تبلیغ و پیام ی نفوذ رسانه رشد، گستره غیرقابل تصور

  .گیرد قرار می های سایر ملل خارج گشته و ابزاری برای ایجاد سلطه و نفوذ در کشورها و فرهنگ حریم تعقل و عشق به انسان

دین جهان، بلکه مردم  اصلی خود را نه فقط کشورهای الئیک و بی های چندجانبه و کوشش مبلغان مسیحی این بار هدف فعالیت

 ویژه مسلمانان قرار داده است. کتاب به صاحب

 تبلیغی مبلغین مسیحی در کشورهای اسالمی نظیر؛ عراق، الجزایر، اردن، لبنان و های آن چه امروز بر همگان آشکار شده، فعالیت

و... جوامع نیز  بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشورهای آفریقایی برای تغییر نگرش آنهاست که خود عالوه بر اثرات اعتقادی،

مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله  های مالی و قول به همکاری برای استفاده از ابزارهایی نظیر تطمیع، کمک .اثرگذار خواهد بود

 گیرند و راه را بر روی هرگونه استدالل منطقی و رسیدن به مقاصد خود به کار می هایی است که این مبلغین دینی برای روش

  .اند ستهآزاداندیشی ب

ی اول  در هزاره»پاپ در سفر به جمهوری آذربایجان با صراحت اعالم کرد  یورش مسیحیت به اسالم چنان واضح و آشکار است که

  1«را با مسیحیت آشنا خواهیم کرد. ی سوم آسیا ی دوم آفریقا را به جمع خود افزودیم. اکنون در هزاره در هزاره اروپا و

 ترین جریانات تبشیری مسیحیت است. قوی ترین و از جدیو مسیحیت صهیونیسم یکی 
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گمنام  خصوص، ارائه دهیم. باشد که نام ما در لیست سربازان اطالعات مفیدی را در این ایم به طور خالصه و مستند سعی کرده 

و   بیت و مراقبت دینی خانوادهگرامی و فهیم بیشتر به فکر تر ی الشریف( قرار گیرد و شما خواننده اهلل تعالی فرجه حضرت مهدی )عجل

  .باشید اطرافیان خود

  مسیحیت چیست و مسیحیان کیستند؟

منسوب است و مانند هر  السالم کنند و مسیحیت، دینى است که به عیسى مسیح علیه مسیحیت پیروى مى اند که از مسیحیان کسانى

قعى خالق هستى است که عدالت، آسایش و الگوى خوب یا تجسد وا هایى دارد؛ مثال عیسى مسیح، پسر خدا دین دیگرى، مشخصه

کوران را بینایى، سرکوب شوندگان را آزادى  بشریت به ارمغان آورد. او آمد تا فقیران را بشارت، اسیران را رستگارى، زیستن را براى

باید او را پرستید یا تنها  این که آیاآید؛ اگر چه در  ترین عنصر مسیحیت به شمار مى السالم، محورى علیه دهد. از این رو، عیسى مسیح

از آن  تحسین کرد و ...، اختالفاتى وجود دارد؛ ولى همه مسیحیان متفقند، ایمانى که اش داشت و از او اطاعت نمود یا فقط او را گرامى

روم، دستگیر و مصلوب به دلیل مخالفت با دستگاه سیاسى  معناست و نیز عقیده دارند که عیسى زنند، بدون عیسى مسیح، بى دم مى

رفتن عیسى، عید پاک یا  آید. آنان کریسمس )روز تولد مسیح(، جمعه مقدس یا روز به صلیب روزى باز مى شد؛ اما او زنده است و

 دارند و کتاب عهد قدیم )تورات( و جدید )انجیل( و نیز رساله پولس و گرامى مى هنگامه رستاخیز مسیح و جشن باردارى پاک مریم را

  2اند. ار انجیلِ متى، مرقس، لوقا و یوحنا را به عنوان حجت دینى پذیرفتهچه

آمریکاى التین(، ارتدکس )اروپاى شرقى( و  به سه شاخه کامالً جدا و مخالف یکدیگر، یعنى کاتولیک )جنوب اروپا و مسیحیت

کالونِ انگلیسى شکل گرفته و  رتین لوتر آلمانى و ژانتقسیم یافته است. پروتستان، بر پایه اندیشه ما (پروتستان )شمال اروپا و آمریکا

پروتستان،  هاى سر برده و نمونه زنده این جدال، ایرلند شمالى است. از دیگر ویژگى به ها طى پنج قرن گذشته، در نزاعِ با کاتولیک

  3کلیسا قرار دارد. الیزابت، در رأس دولت و هاست؛ تا حدى که در انگلیس، ملکه رابطه بسیار نزدیک آنها با دولت

 صهیونیسم

معناى پُر آفتاب و نیز نام کوهى در جنوب  داراى چهار معناى لغوى، جغرافیایى، دینى و سیاسى است؛ صهیون در عبرى، به صهیون

قدس، شهر  معناى شهر داود نبى و جایگاه سلیمان پیامبر بود؛ البته، گاهى این واژه نزد یهودیان به المقدس است که زادگاه غربى بیت

شود؛ ولى در متون دینى  طور اعم، به سرزمین مقدس، صهیون گفته مى رود و به برگزیده خداوند و شهر مقدس آسمانى به کار مى

  4سلیمان و تجدید دولت یهود دارد. صهیون، اشاره به آرمان و آرزوى ملت یهود براى بازگشت به سرزمین داود و یهود،

  صهیونیسم دینى و فرهنگى

مسیحى( و در عوض، صهیونیسم که  اند )صهیونیست اند )صهیونیست یهودى( و شمارى عیسوى این اندیشه، گروهى یهودى روانپی

 و بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین )ارض شود که خواهان مهاجرت گفته مى منسوب به صهیون و مشتق از آن است، به نهضتى

نامند، کسانى جاى دارند که با تکیه بر  الئیک مى ع از صهیونیسم که آن را صهیونیسمموعود( و تشکیل دولت یهود است. در این نو

 بخشند.  علمى، بر اسکان یهودیان در فلسطین مشروعیت مى هاى تاریخى، سیاسى و استدالل
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ر کتاب تاریخ صهیونیستى، آن را د بار توسط تئودور هرتصل به کار رفت و بعد ناحوم ساکولو، مورخ نخستین واژه صهیونیسم، 

  5صهیونیسم به کار بُرد.

که یک جنبش قومی است که  کنند، البته گفته شده تعریف می "حمایت مسیحیان از صهیونیسم"را با عبارت  صهیونیسم مسیحی

های مسیحی خود را مدافع ملت یهود، به  کند. صهیونیست زمین تالش می شان بر برای بازگشت ملت یهود به فلسطین و حاکمیت

شود که از اسرائیل  دشمنی با تمام کسانی می دانند. ضمنا حمایتی که از آن سخن گفتیم، شامل مخالفت و می "دولت اسرائیل" یژهو

  .کنند انتقاد می

ترین نهادهای صهیونیستی است و مرکز  ترین و خطرناک که یکی از مدرن "سفارت بین المللی مسیحیت"، دبیر کل "ریگنز والتر"

مسیحی که  این واژه بر هر"گوید:  پردازد و می به تعریف اصطالح صهیونیسم مسیحی می ای سیاسی رار دارد، به شیوهآن در قدس ق

  .شود کند، اطالق می می از اهداف صهیونیستی حکومت، ارتش، دولت و فرهنگ اسرائیل حمایت

که  "اکثریت اخالقی"گرایانه موسوم به  های سیاسی اصول جمعیت فعالیت گذار های مسیحی و بنیان گری فالویل از کشیش

بیند که  مقدس ایمان داشته باشد، می هر کس که به کتاب"گوید:  کند، می دین اسالم را به تروریستی بودن متهم می هاست سال

ی که به مسیح ـ در نگاه هر 1441گمان تأسیس دولت اسرائیل در سال  جداناشدنی دارند. بی مسیحیت و دولت جدید اسرائیل پیوندی

  ".قدیم و جدید است های موجود در دو کتاب عهد گویی کتاب مقدس ایمان دارد، تحقق پیش

آوریل  خاطرنشان کرد بر اساس بیانیه کمیته اجرایی شورای کلیساهای خاورمیانه که در اندکی بعد به این مسئله خواهیم پرداخت. باید

استفاده از کتاب مقدس، سوء استفاده از احساسات  ک تراژدی و فاجعه درصادر شد، صهیونیسم مسیحی عبارت است از ی 1411سال 

  .های یک حکومت خاص تقدس بخشیدن به جریان تأسیس یک دولت و گسترش سیاست دینی در راستای تالش برای

نیسم مسیحی در المللی نیز طرد شود. صهیو صهیونیسم مسیحی هیچ جایگاهی در خاورمیانه ندارد و باید از سوی کلیسای بین پس

داند. یکی از  می های سیاسی و قومی خاصی است که یهود را نژاد برتر مسیحیت و دفاع از برنامه واقع انحراف از ایمان حقیقی به

  ".ندارند آنها هیچ توجهی به مسیح"گوید:  رهبران کلیسای انجیلی می

گری و تخریب هستند و به هیچ وجه اهمیتی به  ابزار ویران تنها آنها"گوید:  های مسیحی می یک کشیش فلسطینی درباره صهیونیست

  1 "دهند. فلسطین نمی مسیحیان اصیل

  تاریخچه

یک  هایش را باید در قرن اول ظهور مسیحیت و در سیاسی تقریبا جدیدی است که ریشه صهیونیسم مسیحی یک ایدئولوژی دینی

  .دجستجو کر (Millenarianism) جریان دینی موسوم به هزاره

نشأت گرفته از یک باور  "هزاره"یافت.  اعتقاد دینی است که در محافل مسیحی که اصالتی یهودی داشتند، مجال ظهور هزاره یک

حضرت " :و با این مضمون آمده است 1ـ  22/3آن چیزی است که در سفر رویای یوحنا ـ  و تفسیر لفظی "المشیحیا"یهودی به نام 

  ".اند تا اینکه هزار سال بر روی زمین حکومت کند زده ها در اطراف او حلقه د در حالی که قدیسگرد مسیح به این دنیا بر می

  .، تعبیری آشکار از نتایج عملی جنبش هزاره باشد172مونتانوس در سال  شاید ادعای نبوت
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رو به انحطاط گذارده است و از همین فاسد اطراف،  مونتانوس معتقد بود که حیات معنوی و اخالقی مردان کلیسا به خاطر تأثیر جهان 

کرده است. بعد از آن نیز  عصور اولیه مسیحیت باز گرداند، مدعی شد پیامبر جدیدی است که خداوند مبعوث رو، برای آنکه آن را به

  .و تاسیس دولتی با دوام هزار ساله را به مردم داد "صغیر آسیای"نوید حضور در اورشلیم، ظهور حضرت مسیح در 

مسیحی را که به دور از ایمان حقیقی  های فراز و نشیب زیادی را طی کرد. مومنان به هزاره در قرون وسطی، اندیشه بش هزارهجن

قرن یازدهم  ها برگزیدند و از پایان مخالف را در مقابل کلیسای رم، پاپ اعظم و کاتولیک بود، برای خود انتخاب کردند و موضعی

شدند ؛ ولی تا قرن هفده، جنبش هزاره که معتقد به بازگشت  به هزاره تحت لوای حمالت صلیبی حاضرتعداد زیادی از این مومنان 

به فلسطین تأکید داشته باشد،  اش بر روی زمین بود، هیچ صبغه یهودی که به بازگشت یهودیان حکومت هزار ساله دوباره مسیح و

  7نداشت. 

  گرایی هزاره

اساس استوار است که در ابتدای هر  ر تاریخ و حوادث مربوط به آن بوده است. این تفکر بر اینیکی از مسائل مهم د گرایی هزاره

این تفکر  باره می باشد. مسیحیان نیز به ترین آثار مسلمانان در این یکی از مهم« سنه مجدد الف»هزاره اتفاق مهمی رخ خواهد داد. 

  1( رخ خواهد داد.2221تا سال  اره سوم )یعنیگویند جنگ آرماگدون در ابتدای هز ها می معتقدند. آن

کند، ولی قبل  می وجه باعث نگرانی نیست چرا که بستر را برای ظهور دوباره مسیح آماده هیچ ، نابودی جهان به"هزاره باورها"به نظر 

گیری مجدد دولت  هودیان، شکلرود. از آن جمله بازگشت ی به شمار می از ظهور ایشان برخی حوادث باید رخ دهد که نشانه آخرالزمان

  .ظهور مسیح دجال و به راه افتادن موجی از خشونت و درگیری در جهان است ،"اسرائیل"

آرماگدون روستایی است که نام آن در سفر  .رسد به اوج خود می "آرماگدون"نظر جماعت مذکور، تمامی این مسائل با جنگ  به

نیز در آن  ها ر شمال قدس قرار دارد، جنگ میان حق و باطل که شمار زیادی از ملتکه د رویای یوحنا آمده است. در این روستا

نابودی است، حضرت مسیح ظهور خواهد کرد. توضیحات  ای که جهان در آستانه شرکت خواهند کرد، در خواهد گرفت و در لحظه

میان وجود دارد، آن  نکته مهمی که در این حادثه وجود دارد که فرصت ذکر آن در این مجال نیست. تفصیلی زیادی در مورد این

 باوران، خاورمیانه را عرصه شود و با توجه به اینکه هزاره مقاصد الهی یاد می ای به عنوان ابزاری برای تحقیق است که از سالح هسته

روع و بلکه ضروری امری مش "پایان جهان"نظر  دانند، تمایل برای تفسیر حوادث جاری در سیاست از نقطه جنگ آخرالزمان می

  4است. 

  یهودی  مسیحیت

و از   بوده  عبرانی  های آموزه  تأثیر عمیق  ، تحت آغاز نهضت از  پیش  جدید او آغاز شد. وی  اعتقادی  ، با لوتر و آرای دینی  اصالح  نهضت

  گرایی آخرت  جای  ، به یهودی  دنیوی  بهشت  به : رویکرد ؛ از جمله استوار ساخت  را بر آن  مسیحیت  دین  از اصالح  بخشی رو،  این

،  عالوه  شد. به  شناخته مجاز هم   مجاز بود، در پروتستان  و در یهودیت  تحریم  ِ کاتولیک در مسیحیت  . ربا که نشست  کاتولیکی

  عاریت  به  های از دیگر مشخصه ، قوم  این  موعود به  یا ارض  فلسطینی  های سرزمین  یهود و تعلق  قوم  و برتر شمردن  داشت بزرگ

 آید. شمار می  به  ها از عهد عتیق ی لوتری گرفته
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  .گردید او مطرح   بودن  یهودی  شبهه  که  رفت  پیش  ای اندازه  خدا ! به  برگزیده  و تمجید از قوم  لوتر در ستایش 

  ( عیسی و پسرعموهای  برادران)  را خویشاوندان  یهودیان  در آن  که( 1523  )چاپ»  زاده  یهودی  یک ، مسیح«  نام  از او به  انتشار کتابی

را   شبهه  بخوانند، این  را یهودی  وی  اند، بهتر است شده  او را کافر بنامند، خسته  که از این خواهد اگر ها می داند و از کاتولیک می  مسیح

و   گرفته  شکل  یهودی  های بر بنیادها و شالوده  بدانند که  را مسیحیتی  مپروتستانیس ، برخی  گردید که زد و سبب   دامن  از پیش  بیش

 داد.  توضیح را  «یهودی  مسیحیت«  پیدایی  نحوی  به  نظر، بتوان  شاید از این

  را به  مسیحیان  رامآ  کرد، تا آرام می  تالش  یهودیت  های پنهان در الیه لوتر»گوید:  می نگرشی   در تأیید چنین  لوی  آبراهام  خاخام

 را از  شبهه  از این  اندکی  ، تنها توانست عمرش  پایانی  های در سال ، یهودیان علیه   مطالبی  لوتر در نوشتن  ، اقدام البته« وا دارد.  انعطاف

  دینی  اصالح  از نهضت  دفاع  رو، به  نلوتر خرسند بودند و از ای  یهودگرایی  اقدامات  از مجموعه  یهودیان  که  ها دور سازد؛ در حالی لوتری

  12زیر کشید.   به  مذهبی  ی قدرت از اریکه را  کاتولیک  کلیسای  یعنی  یهودیان ی دیرینه  دشمن  انآنکه پروتست  نتیجه پرداختند؛

  :پس از لوتر، پروتستانیزم به سه دسته کلی تقسیم شد

رفتار مهربانانه با سایرین هستند و از بقیه  ها معتقد به ن دسته از پروتستانای :(Mainline Protestans)پروتستانیزم سنتی-1

ها، کلیسای  ها(، لوتری مکتبی ها ) یا ها، متدویست ها مسیحایی های موجود میان آن ترین دسته مهم .ها تعصب کمتری دارند پروتستان

  .ها و ... هستند اصالح طلب، اسقفی

 .های نوین تفکر و اندیشیدن هستند افرادی با احساس، از لحاظ مذهبی متعصب و متمایل به روش :(Evangelicals) ها انجیلی-2

تفکراتی بسیار نزدیک به یهودیان صهیونیست دارند.  اند و این افراد نیز در اعتقادات خود متعصب :(Fundamentalists)بنیادگرایان-3

مشهود شد. رویکرد کلی  . فعالیت عمده این گروه پس از جنگ جهانی دومنامیم مسیحیان صهیونیست می این گروه را در این نوشته

 های امریکا بسیار موثر است. این گروه در سیاست

  :عبارتند از)های امریکا کامال مشهود است رویکرد مهم این فرقه )که سه تای اولی در سیاست چهار

آخرالزمان  ها از بالیای ها را نجات دهند و راه نجات آن یده تا همه انسانبرگز ها معتقدند خداوند آنها را احساس برگزیدگی الهی: آن-1

ایاالت متحده فراخوانده شده تا آزادی را که یکی از مواهب   :«گوید پیروی از مسیحیت است. بوش در سخنان خود در این باره می

 » .مخلوقات در سراسر جهان ارزانی کند الهی است، به تمام

این مفهوم آشنا و  رؤسای جمهور امریکا با 1411اکنون جهان در آستانه آخرالزمان است: از سال  ه اینکهاحساس عمیق نسبت ب-2

بود. رؤسای جمهور دیگر نیز به صورت جدی این « ویلسون»ایمان آورد،  بدان معتقد شدند. اولین رئیس جمهوری که به این مفهوم

  .دست او بوده است زوی ریگان آغاز جنگ آرماگدون بهگویند آر کردند. معروف است که می دنبال می امر را

  . کار کار و سیاست محافظه گرایی جنوبی میان مذهب محافظه اقلیم-3

  11اند. باره در اشتباه تنها راه فهم و درک کامل و مطلق در بنیادگرایی است و سایرین در این-4
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   مسیحی  صهیونیسم

  آفرید. این  نقش  توراتی  های آموزه  سازی نهادینه و  در گسترش  از دیگران  ، بیش ِ کالونی وریتنپ  از لوتر، فرقه  پس  صد سال حدود

  پادشاه  شد و با سرنگونی می  شناخته  انگلیسی  یهودگری  عنوان  بود، به  با تورات  منطبق  آن  اخالقی  هنجارهای  که  ی پروتستانی فرقه

ی  ، مقدمه در فلسطین  یهودیان کردند: حضور  اعالم  بود که  زمان  و در آن  گرفت  و قوت  کشور قدرت  این ، در کرامول  توسط  انگلیس

  لذا از انتخاب ، یافت  پیشی  پروتستانی  مذاهب  از تمامی  رسید که  حدی  به  یهودیت  به ها پوریتن . وابستگی  است  ظهور مسیح  دومین

 کرد.  ، نباید تعجب شان فرزندان بر  ، سارا و جودیت آموس،  : ساموئل چون  یهودی  های نام

،  راه  گردند و در این باز  مقدس  های سرزمین  به  ، باید یهودیان مجدد مسیح  از بازگشت  قبل  اعتقاد داشتند که  انگلیسی  های پوریتن

از   ها، پس پوریتن خواهد داد. عقاید  انتقال  ، اسحاق و یعقوب ابراهیم  های سرزمین  به را  یهودیان  خواهد بود که  کشوری  اولین  انگلیس

  ، نام دلیل  این  به  بود که  کرد و نزدیک  آمریکا بازی  در تأسیس  ویژه  و نقشی  یافت  راه  آمریکا هم  ، به در انگلیس  مانندش بی  گسترش

  قدرت  های تا عرصه  که  انگلیسی  و چه  آمریکایی  ، چه ، افکار پوریتنی ز آنا  کنند. پس  تبدیل  «نیواسرائیل«  به« نیوانگلند»آمریکا را از 

  : ایفا کرد؛ از جمله  صهیونیسم  در پیداش  مهمی  شد، نقشی  گسترده  و نیز مذهبی  سیاسی

از   قبل  صهیونیسم  سترسازیدر ب  مهم  های از نمونه ( یکی 1724  )چاپ  مسیحی  کروچ  ی ناتانیل ، نوشته قدس  دو سفر به  کتاب-1

  ی توراتی شده  وعده  شیر و عسل سرزمین   به  علفی و بی  بیابانی  ( از وضعیت )فلسطین  مقدس  سرزمین  تبدیل ، او تنها راه  است  هرتصل

  . دانست می  یهودیان  توسط  آن  گیری پس را، باز

در   یهودیان  رسد که می  پایان  به  ، تنها وقتی ظهور مسیح انتظار دومین   : زمان نوشت 1134در   انگلیسی  از رجال  فتسبری  لرد شاه-2

،  است  کهن  ملت  از آن  کهن  باشد و سرزمین  وطن  باید دارای  هر ملت  که  استدالل  این ی در پایه  آیند. شافتسبری  گرد هم  فلسطین

  .ردیدگ  فلسطین به   یهودیان  مهاجرت  و عملی  مشوق نظری

در   بود که اگر سالی  بر آن  میالدی  نوزده  اواخر قرن ، در آمریکا مشهور است  مسیحی  پدر صهیونیسم  به  که  بالکستون  ویلیام-3

  بود که  آمریکا خواسته  از دولت  ، وی این از  ظهور خواهد کرد. قبل  دوباره  گردد، مسیح  تأسیس  اسرائیل صهیونیستی  کشور  فلسطین

  .دهد  تشکیل  را در فلسطین  اسرائیل  دولت

تفسیر عهد عتیق   با نگارشی  که  است  اسکوفیلد آمریکایی  سایروس ، مسیحی  ی مشهور دیگر صهیونیسم ، چهره دوره  در همین-4

تفسیر و   معتبرترین  کتاب  د ورزید. اینها تأکی پوریتن ، بر افکار انگلیسی  داربی  جان  ی افکارِ جدیدِ کشیش ( بر پایه آخرالزمان  )انجیل 

  .شود می  شناخته  انجیل  برای  مرجع  بهترین

  های ، گام یهودی  دولت  به  بخشیدن  شکل  در جهت  (، مسیحیان1147)  بال  کنگره  برگزاری و 1144در   یهودی  دولت  کتاب  با چاپ-5

  طرح ( و1423)  بر فلسطین  (، قیموت1414ورسا ) (، پیمان1417بالفور )  اعالمیه (1414پیکو )  سایکس  برداشتند. مانند: پیمان  مؤثری

 .)1447) فلسطین  تقسیم
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   صهیونیستی  مسیحیت

  : مهاجرت یعنی  آن  بینی دو پیش  که  دلیل  آن  ، به دانست  صهیونیستی  ی مسیحیت اندیشه  یابی قوام  ی آغازین نقطه را باید 1441سال 

  ویژه  ، به و اسرائیل  اعراب  های جنگ در  . پیروزی یافت  مهاجر، تحقق  یهودیان  توسط  یهودی  دولت  تشکیل موعود و  ارض  به  انیهودی

ـ در   دفاع وقت اسرائیل ـ وزیر  دایان  آورد. موشه  صحنه  به  از پیش  را بیش  صهیونیستی  مسیحیت ِ مذهبی  های ، ارزش1417  جنگ

موعود،   ارض  ما با مرزهای  قدس  با اشغال  اسرائیل  زیرا مرزهای.«  است  شده  مذهبی نبود، امروز  مذهبی  هر کس: » گفت  لسا  همین

 آورد. می  را فراهم  است  الصخره و قبه  مسجداالقصی  تخریب  که را  مسیح ظهور دیگر  ی و نیز زمینه  داشت  بیشتری  مطابقت

  .تر کشاند ، پیش تا فرات  توراتی ِاز نیل یا  بزرگ  اسرائیل  سوی  را به  اسرائیل  ، باز مرزهای لبنان  وبجن  اشغال ، عالوه  به

  خرسند بود و از سوی  اسرائیل  ی ارضی و توسعه  سو از تأسیس  از یک  صهیونیستی  مسیحیت  ، جنبش 1412تا 1441  در فاصله  البته

  دولت  سازی صهیونیستی  مسیحی  برای  جنبش  این  ، ناخرسند. تالش است  صهیونیست  های غیرمذهبی  در تسلط  دولت  دیگر، از این که

  سازی صهیونیستی  کوشید مسیحی  ، این جنبش ماند. لذا  ناکام  آمریکا از آن  و حمایت  اسرائیل  الئیک دولت   نظامی  های پیروزی  دلیل  به

  غیرمذهبی دولت   همین: » کوک  اعتقاد خاخام  به  برنخیزد؛ چون  مجادله و  مخالفت  به  با دولت ( آغاز کند و )جامعه را از پایین 

و   در اسرائیل  از پایین  سازی یهودی  ، جنبشی هر روی  به «.آید شمار می  موعود به  ی مسیح اراده  تحقق  ، ابزار ناخودآگاه صهیونیستی

  به  بندی و پای  شخصی  ها شعار پارسایی آن .دارند  بهره مذهبی   های در فعالیت  مشترکی  ز وجوهدر آمریکا، ا  پایین از  سازی مسیحی

بردند و   را زیر سؤال  حاکم غیربنیادگرای و یهودیان   مسیحیان  اجتماعی  سیاسی  های گیری آوردند و جهت  میدان را به   اخالقی  موازین

  خود در تبلیغ  ابتدایی  مسئولیت کردند که  می  ها را متهم دانستند و آن  مسیح  ظهور حضرت و  اخروی  و تکاپوی  رستگاری  زیان  را به  آن

  و یهودیان  مسیحیان  را سال 1471، سال  و نیوزویک  ی تایم نامه هفته .کنار نهادند  و عهد جدید را به  خداوند در عهد عتیق  کالم

تجدد حیات   دوره  یک  از طی  ، پس عالوه  بردند و به  پی  پدیده  این  اهمیت به   یدند؛ زیرا مطبوعاتنام  صهیونیستی  بنیادگرا یا مسیحیت

  .کردند می  سیاست  ی ورود به ، خود را آماده اخالقی  بلوغ و  اخالقی 

   صهیونیستی  پسامسیحیت

،  صهیونیستی  مسیحیت  که  دلیل  آن  نامید. به  «صهیونیستی  یحیتپسامس»را   آن توان  می  که  است  ای بعد، آغاز دوره  به 1412سال  از

و   شد و کار یهودی  تبدیل  ِ حاکم سیاسی  حزب  یک  به  مذهبی جنبش   و از یک  یافت  دست  قدرت  به  در اسرائیل  هم در آمریکا و  هم

  . است  کرده  را سپری ، دو مرحله  دوره  ندر ای  صهیونیستی  آغاز کرد. مسیحیت ( را از باال )حکومت  سازی مسیحی

  یاولمرحله

  از صحرای  نشینی  ، عقب آن  کردند. در پی  خیانت  جنبش  این  های آرمان دیوید به   کمپ  برپایی با  بیگن و کارتر ، نخست ی در دوره

  قدرت  دیگر، به  بیان  . به داشت  مغایرت  اسرائیل و توراتی قلمر  با فرارسیدن و  رستگاری  راه  باز یافتن  با هدف  آمد و این  سینا پیش

در   هم  بیگن  است و مناخیم  سیاست  به  صهیونیست  مسیحیان ی ورود ی آغاز مرحله (، نقطه1471گرا ) کارترِ انجیل  جیمی  رسیدن

ی  و نظریه  ، اندیشه جنبش  های اندیوید، آرم  کمپ  دو با برپا ساختن آن  رسید، ولی  قدرت  لیکود به  از حزب 1477
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در   گذشته از  ، بیش و سیاسی  عمومی  و اسحاق شامیر، فضای  رونالد ریگان  با انتخاب گرفتند، اما  را موقتاً نادیده  صهیونیستی مسیحیت 

  .نامید  مقدس  کتاب  لرا سا 1413،  رو ریگان  شاید از این . قرار گرفت  و اسرائیلی  آمریکایی  صهیونیست اختیار مسیحیان 

  :یدوممرحله

.  ( است2221) خواه  از جمهوری  ( و بوش2221لیکود ) از  شارون  کرد، انتخاب  را کامل  صهیونیستی  مسیحیت  یابی ی قدرت پروژه  آنچه

  کرد که  ، ثابت» آمریکا کجاست  یجا انجیل،  های پیشگویی« میلیونی  25پر تیراژ   در کتاب  لیندسی  دو، هال  آن  با انتخاب  زمان هم

شیکاگو و   استاد دانشگاه دارد. نوردونر ـ  آید، را برعهده فرود می  در اسرائیل  ، مسیح از آن  پس  که  آرماگدون  جنگ  آمریکا رهبری  دولت

با  و  شده  زده ، شگفت و شارون  بوش  خارجی  سیاست  روی  پیش  های دستورالعمل  شباهت  نیز از شدت - خاور نزدیک  پروفسور تاریخ

  بر هیأت  مسیحی  بنیادگرایان  ، گروه دو وجود دارد. در حقیقت  این  بین و  میان  این در  طبیعی  ی¬رابطه  یک  دارد که می  بیان  صراحت

  های و حلقه  ی هسته دهنده تشکیل  ، بلکه بوش  در دولت  کلیدی  مناصب دار عهده تنها  نه  اینان. اند یافته  تسلط آمریکا  ی¬حاکمه

  سقط  ، علیه آمریکایی  های ها و نشریه روزنامه  ترین و مهم  تأثیرگذارترین  آمریکا و با تنظیم  سیاست  به  دادن شکل با  اند که مشاورانی

( در مورد 1441) نتانیاهو در اسرائیل   بنیامین  رسیدن  قدرت  پرداختند و به  مقابله  و موادمخدر به  گری هرزه ، بازی جنس ، هم جنین

  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  توان می  او دادند. بنابراین  به  ، پیشنهادهایی صدام  سرنگونی  لزوم و  اعراب با  اسرائیل  ی¬ی مقابله نحوه

آورد.   روی  المللی با شر بین  مبارزه  ، به نبر آ  بعد، عالوه  به 1442و از  اجتماعی با شر  مبارزه  هدفش  نخست  صهیونیستی  مسیحیت

  و یهودیان  تأثیر قرار داده  را تحت  آمریکا جهان»افزاید:  فوق می  مطالب با تأکید بر  ی اسرائیلی نگار و نویسنده ، روزنامه آنروی آوری

  12« آمریکا را.

  صهیونیسم مسیحی در اروپا

اروپا از قرن ششم  مسیحیان، قدمتی طوالنی دارد . جنبش بزرگ مسیحیت یهودی دراز یهود توسط  در اروپا تاریخچه حمایت

های زیادی نیز  بین یهودیان و مسیحیان بین همگان شهره بوده و کتاب این زمان دشمنی و عداوت میالدی آغاز شده است تا قبل از

طلبان پروتستان به رهبری مارتین  جنبش اصالح یرفت امازمینه نوشته شده است . کلیسای کاتولیک تأثیراتی دراین زمینه نپذ در این

صهیونیسم را  کلیسای غرب به دو بخش پروتستان و کاتولیک بود زمینه و شرایط تشکیل مسیحیت کننده لوتر که جداکننده و تقسیم

توان گفت جنبش  صه مینژاد معرفی کرده است . بطور خال های خود مسیحیت و یهودیت را از یک تبار و فراهم کرد او در کتاب

کرد که این عمل آثار اجتماعی  های یهود و بازگشت به دوران عهد عتیق را فراهم ای زمینه تحقق وعده گسترده پروتستانیسم درسطح

  . بوجود آورد ، سیاسی ، اقتصادی درسطح و سراسر جهان را

ت شناخته شد و فلسطین به عنوان وطن و پایگاه اصلی صهیونیسم به رسمی در فرانسه نیز با اعالمیه ناپلئون، موجودیت مسیحیت

 جنگ با شام بود بنابراین مسیحیت ناپلئون برای معرفی گردید . اما هدف اصلی ناپلئون از این اعالم ، پیوستن یهودیان به ارتش آنان

  . اروپا و خصوصا بریتانیا طرفداران زیادی پیدا کرد یهودی از زمان بناپارت در

درانگلستان فردی بنام لرد  .پایان دوره ویکتوریا جنب و جوش زیادی در زمینه مسیحیت یهودی بوجود آمد نیز تادرانگلستان 

  . 13 شافتسبری بعنوان اولین مسیحی صهیونیست معرفی شد
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ن تحقق به ویژه تصور تشکیل دولت یهودی به عنوا نخستین قراین تفسیر حرفی کتاب مقدس و پیوند دادن مطالب آن با سیاست و 

ای به خود  فزاینده شکل "پیوریتن ها"مجال ظهور یافت. این تحول در عصر  17انگلیس در قرن  های کتاب مقدس، در گویی پیش

 ای که ذکر آن رفت، قهقهرایی را طی کرده بود. از جمله نشانه های پدیده یک سیر "الیزابتی"گرفت، البته بعد از آنی که در عصر 

  :اشاره کرد توان به موارد ذیل می

  .ـ زبان عبری، به زبان نماز در کلیسا مبدل شد

  .ـ روز یادبود قیام حضرت مسیح از روز یک شنبه به روز شنبه )یهودیان( انتقال یافت

  .از دولت خواستند که تورات یعنی عهد قدیم را به عنوان قانون اساسی انگلستان قرار دهد "پیوریتن ها"ـ برخی از 

های کتاب مقدس، خواستار بازگشت یهودیان  گویی پیش ، به منظور تحقق"بریتمان"یک عالم دینی انگلیس با نام  1511در سال  ـ

  .شود به فلسطین می

می واهد که از بازگشت یهودیان به فلسطین  از دولت "سر هنری فینش"، یکی از اعضای پارلمان انگلستان به نام 1115در سال  ـ

باز خواهد گشت و  اند و امت یهود به میهن خود یهودیان یک اقلیت پراکنده نیستند، آنها یک امت" :نویسد چنین میحمایت کند و 

  ".خود زندگی خواهند کرد تمامی اکناف زمین را آباد و تا ابد، به سالمت در سرزمین

 بنیان گذاشت. "کرمویلاولیور "صهیونیسم مسیحی در انگلستان را  های دینی، سیاسی و ایدئولوژیکی پایه

بود که خواستار تشکیل کنفرانسی  را به عهده داشت و همان فردی "ها پیوریتن"( ریاست انجمن 1154ـ  1144سال ) او به مدت ده

 در این .به انگلستان و لغو قانون شاه ادوارد مبنی بر تبعید یهودیان از این کشور شد برای وضع قانون بازگشت یهودیان 1155در سال 

نیز از همان زمان، توجه زیادی به طرح اسکان  "کرامویل" کنفرانس، صهیونیسم مسیحی با منافع استراتژیک انگلستان گره خورد و

  .داشت یهودیان در فلسطین

ترویج "مدیریت انجمن انگلیسی  1124که در سال  مجال ظهور یافت "لویس وای"، یک کشیش مسیحی به نام 14با آغاز قرن 

صهیونیسم مسیحی  هایش به یک قدرت بزرگ در گسترش عقاید به عهده گرفت. این انجمن با تالش را "میان یهودیان مسیحیت در

  .از جمله بازگشت یهودیان به فلسطین بدل شد

اندیشه صهیونیسم مسیحی در این کشور  از اعضای مجلس سنای انگلستان، شخصیت مهم دیگری بود که در انتشار "دارموند هنری"

تمام  های سیاسی خود را کنار گذاشت و پس از سفر به سرزمین مقدس )فلسطین( فعالیت "دارموند"کرد.  ش بسزایی را ایفا مینق

  .گرایی و پیوندش با بازگشت یهودیان به فلسطین کرد اصول گرایی مسیحی و نوشتن در مورد این زندگی خود را وقف آموزش اصول

معتقدان تندرو به هزاره و از جمله  ترین مصلحان اجتماعی انگلستان بود . او یکی از کی از بزرگ( ی1115ـ 1111) "لرد شافتسبوری"

نفرت  کرد. دیدگاهش نسبت به یهودیان تا حد زیادی بر اساس کینه و فلسطین تالش می افرادی بود که برای بازگشت یهودیان به

  .ین ببیندداد که آنها را به جای انگلستان، در فلسط بود و ترجیح می
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بود. او در سفارت انگلستان  "ویلیام هشلر" های مسیحی انگلیس که بیشترین نقش را در سیاست داشت، کشیش جمله صهیونیست از 

کتابی را با  ،1144برنامه کوچاندن یهودیان روسیه به فلسطین را تدارک دید. وی در سال  کرد و کسی بود که در وین خدمت می

های موجود در کتاب عهد قدیم  گویی اساس اصل تحقق پیش نگاشت و مسئله بازگشت را بر "ن به فلسطینبازگشت یهودیا"عنوان 

تئودور هرتزل ـ بود و در مراحل  از پیروان و هواداران پدر صهیونیسم ـ "ویلیام هشلر"تر اینکه  از همه مهم .مورد بررسی قرار داد

سی سال،  هشلر که خود یکی از اعضای البی در انگلستان بود، در مدتی قریب به داد. می حساس، او را مورد حمایت سیاسی خود قرار

  .از تمامی تالش خود برای حمایت از صهیونیسم استفاده کرد

تشکیل یک میهن ملی را به یهودیان داد. بالفور یکی  وعده 1417را ذکر نمود. کسی که در سال  "لرد آرتور بالفور"پایان باید نام  در

 14داشت.  "وایزمن" و "هرتزل"های مسیحی انگلستان بود و دیدارهایی شبه پیوسته با  جمله صهیونیست باورها و از هاز هزار

  صهیونیسم مسیحی در آمریکا

آنکه دولت اسرائیل شکل گرفت و برخی آیات  ، جریان صهیونیسم مسیحی به ایاالت متحده انتقال یافت ؛ به ویژه بعد از22 در قرن

  .این دولت شد گرفت، در واقعیت تجلی یافت و باعث حمایت از سیاسی مستقیمی که از آن صورت می وجود در کتب دینی، با تفسیرم

شان به خدمت  های گروهی را برای انتشار افکار، باورها و رویاهای نظیری، رسانه های مسیحی آمریکایی به شکل بی صهیونیست

کنند، بررسی کنیم ؛  تعریف می های مسیحی تصور و ای که صهیونیست ، پایان جهان را به شیوهبه عنوان نمونه اگر .گرفتند می

 که به و به راه انداختن جنگی 2221سپتامبر  11واکنش دولت کنونی آمریکا به حوادث  بینیم بازتابی از اشغالگری آمریکا در عراق، می

جهان به شیوه آمریکایی ـ صهیونیستی، از نظر ظاهری با  پایان  .شود زعم خودشان علیه تروریست در جهان است، در آن دیده می

مطابقت دارد و مستند این اندیشه  و اسفار عهد جدید مانند سفر رویای یوحنا "دانیال"و  "حزقیال"قدیم مانند  متون برخی اسفار عهد

  .نیز همان متون است

شناسیم، در آستانه  شکلی که ما می یونیستی ـ بر این باورند که جهان به آنی آمریکایی صه پایان جهان ـ به شیوه ی هواداران نظریه

در  کند و حتی صلح شود که بشر در آن با صلح، خیر و اخوت زندگی می جدید شروع می پایان یافتن است و بعد از آن یک هزاره

ی نابودی است نه به خاطر دیوانگی یک ژنرال و یا  آستانه یابد. به نظر هواداران این نظریه، جهان در جامعه حیوانات نیز جریان می

  15اندازد، بلکه این خواست الهی است.  ای را به راه می جنگ هسته مداری که یک سیاست

که مبلغ این مکتب میباشد , کتابی با  11«هال لیندسی»هـ . ش ( کشیش آمریکایی به نام  1312میالدی ) 2221اوائل سال  در

آمریکا به  در 2221های سال  ترین کتاب را تألیف نمود که یکی از پرفروش« امریکا کجاست  های انجیل , جای در پیشگویی» عنوان 

جنگ نهایی مقدس بیان شده است. نویسنده در این کتاب اثبات  شمار آمده است . در این کتاب نقش دولت ایاالت متحده امریکا در

در سراسر جهان را که قبل از  نهایی مقدس را رهبری خواهد نمود و مخالفان مسیحایاالت متحده امریکا جنگ  نموده است که دولت

اند , شکست خواهد داد و در این جنگ مقدس , دولت انگلیس  جهان شده آغاز جنگ نهایی مقدس باعث ایجاد رعب و وحشت در

  .امریکا خواهد بود همکار
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« شمشیرهای جنگ مقدس » پیمای خود را  ای قاره های هسته وشکم , دولت امریکا در اوج زمان جنگ سرد علیه شوروی سابق 

هـ . ش (  1372) 1441در سال  اند که عملیات توفان صحرا علیه عراق این مکتب در یک دهه گذشته تبلیغ نموده نامید. پیروان

  17است. فراهم کردن مقدمه برای جنگ نهایی مقدس بوده

صهیونیست است. او به طور مرتب در جلسات مطالعه و  ریکا، نیز یکی از مسیحیان، رئیس جمهور آم«جورج بوش»شود  گفته می

  .داند می های مهم مذهبی کند و آنرا یکی از آیین می تفسیر کتاب مقدس شرکت

توان  از آن جمله می آیند همکاران و هم قطاران جرج بوش نیز عضوی از مسیحیان صهیونیست به شمار می چنین تعدادی از هم

 ، کشیش مسیحی صهیونیستی، )که در طول مبارزات«بیلی گراهام»نفوذ با  دبیر بازرگانی را نام برد که به لحاظ« نالد اوانسدو»

ها  گویی مسیحیان صهیونیست عقیده دارند براساس پیش .کند کرد(، برابری می انتخاباتی بوش در کنار او و در جلسات، مؤعظه می

 ل از ظهور مسیح است.وقایع قب عراق پیش زمینه اشغال

نمادین این  رغم متن بسیار مبهم و عهدجدید(دارند. علی«)یوحنا مکاشفات» درکتاب شده مطرح های گویی آنان اعتقاد راسخی به پیش

معرفی شده « بابل»آمده است. در کتاب مقدس، عراق با نام  بسیار واضح« عراق»مربوط به  های ها در کتاب مقدس، فصل یشگوییپ

صهیونیست عقیده دارند که تصرف  در طول تاریخ، عراق بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته است، مسیحیان ا وجود اینکهاست. ب

 و شهر بزرگ به سه قسم»است و طرح تقسیم عراق به سه ناحیه، احتماال با عبارت  عراق توسط آمریکا با ظهور مجدد مسیح مرتبط

اند تا مردم عراق را متقاعد کنند  عراق فرستاده گروه، لشکری از کشیشان صهیونیست را به منطبق است. حتی این« منقسم گشت...

آنها باید آن را  های کتاب مقدس به صراحت به آن اشاره شده و گویی الهی بوده است و در پیش که تصرف کشورشان، امر محتوم

  .11بپذیرند 

  کراهت دوجانبه؛  ها ها و صهیونیست آمریکایی

آمریکایی از اسرائیل به معنای ایمان داشتن  گرای ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که حمایت همه جانبه مسیحیان راست تهنک

مسیح)ع( تمام  گرایان مذهبی آمریکا معتقدند حضرت دوستی و مهربانی با ایشان نیست، راست آنان به آئین یهودیت و احساس

کنند که آن را  مسیحی بدین خاطر از رژیم صهیونیستی حمایت می گرایان ورند خواهد کشت، راستیهودیانی را که به وی ایمان نیا

ها  صهیونیستی از ایمان به این پیشگویی دانند. لذا عجیب نیست رهبران یهود در آمریکا و رژیم ها می تحقق پیشگویی ای برای وسیله

نامحدود  های سیاسی و اقتصادی به طور مایت و تأیید آمریکا در زمینهاشکال مختلف از ح نهایت استفاده را ببرند، یهودیان به

های مالی و سیاسی دولت واشنگتن  آوری کمک اسرائیل، جمع توان به سفرهای گردشگران آمریکایی به برخوردارند. از آن جمله می

  .اشاره کرد

رسد  شود. به نظر می اسالمی و عربی محسوب می رهایگرایان آمریکایی خطری برای کشو حقیقت باید گفت اعتقادات دینی راست در

اعتقادات و نقش آن در سیاست  جریان ارتباط تنگاتنگی با آن اعتقاد دارد، مضافا اینکه از اهمیت این های نظری و سیاسی این اندیشه

گرایان مسیحی آمریکا  راستپدر روحانی جریان « کریستول»مناسب است سخنی از  آمریکا به هیچ وجه کاسته نشده است. در اینجا

دین، قومیت و رشد »باشد و آن عبارت از  ی راست مذهبی باید بر سه محور استوار میان آید. او معتقد است اساس اندیشه به

 است.« اقتصادی
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زد. سا او را منظم می های دافع دهد و صفت دارد دین، نیروی مهمی است که خصوصیات بشر را تشکیل می زیرا کریستول ایمان 

 نماید، سپس کریستول، ملت آمریکا را ملتی اعتقادی توصیف کرده و روشن می قومیت، ارتباط انسان با تاریخ و نقش اعتقادات وی را

  .مردم( به دستورات اخالقی مذهب پروتستان است) بندی شود بخاطر پای نماید رشد اقتصادی که در این کشور دیده می اضافه می

ای ندارد زیرا  دهد چاره می آمریکا از آنچه که در جهان انجام»این است که « کریستول»اعتقاد و ایمان  ینتر ترین و خطرناک مهم

 تاریخ بر آن تحمیل شده است، حتی اگر در این زمینه با شکست مواجه شود هایی است که بنا بر حکم جبر یکی از مسئولیت

  14حاکمیت دارددولت آمریکا گرایان دینی در جریان راستها بر این اندیشه« دسومالی با آن روبرو ش جنگ ویتنام یاطوری که در همان

 

  مهاجرت

جان »اصلی صهیونیسم هستند. بعد از این که  دینی و سیاسی پروتستان در انگلستان و ایاالت متحده امریکا در حقیقت بانیان رهبران

های مسیح و  خواسته بار به عنوان عملی نمودن مسیحی را برای اولینانگلستان نظریه صهیونیسم  کشیش معروف کلیسای« داربی

های ویلیام  برجسته پروتستان مقیم ایاالت متحده امریکا به نام های انجیل ترویج نمود , دو نفر از کشیشان تحقق پیشگویی

  .مکتب نوظهور صهیونیسم مسیحی را در این کشور تبلیغ نمودند21دی . ال . مودی و22بالکستون

داران بزرگ  رهبران سیاسی دینی و سرمایه برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین با 1112در دهه  بالکستون

برای به وجود آوردن  ها را متقاعد نمود که از دولت ایاالت متحده امریکا بخواهند مالقات کرد و آن مسیحی در ایاالت متحده امریکا

 ئیل در فلسطین کوشش نماید .کشور صهیونیستی اسرا

معروف گردید تقدیم رئیس جمهوری « بالکستون  نامه»ای را که بعدها به  هـ . ش ( ویلیام بالکستون نامه  1272) 1141 در سال

داران بزرگ آن زمان در  سرمایه نفر از رهبران ارشد سیاسی و دینی و 413نمود . در این نامه 22سن وقت امریکا بنجامین هاری

آورد  دولت آمریکا وظیفه الهی و ملی دارد در فلسطین کشوری برای یهودیان به وجود ریکا از دولت خود درخواست نموده بودند کهام

های مالی , سیاسی و نظامی ارائه نماید. این نامه  کمک و برای بازگشت یهودیان به فلسطین , دولت امریکا باید به نهضت صهیونیسم

 بود . های ایاالت متحده امریکا هم امضا کرده ؛ اسقف اعظم آن زمان کاتولیک23گیبن را حتی کاردینال

  .معروف گردید« امریکا  پدر صهیونیسم مسیحی در ایاالت متحده» کشیش ویلیام بالکستون به عنوان 

 از انگلستان و ایاالت آنها با ترغیب و حمایت رهبران سیاسی و دینی مسیحی بعد از این جریان قوت گرفت و صهیونیسم یهودی

های یهودی را تشکیل  اولین کنگره صهیونیست در شهر بال سوئیس24میالدی به رهبری تیودور هرزل 1147متحده امریکا در سال 

  .آوردن کشور اسرائیل را در فلسطین اعالم کردند دادند و اهداف خود برای به وجود

نویسنده به مسیحیان  را تألیف نمود. در این کتاب« آید  مسیح می» عنوان  ش ( بالکستون کتابی با . هـ 1217م ) 1421در سال 

صهیونیستی اسرائیل تأسیس گردد , مسیح دوباره ظهور خواهد نمود. برای  جهان وعده داده بود در سالی که در فلسطین کشور

یه را متالشی نمود و در جنگ جهانی اول ترک های فرهنگی و نظامی خالفت عثمانی به این هدف , دولت انگلستان با تهاجم رسیدن

 که جزء قلمرو خالفت عثمانی ترکیه بود تصرف کرد .  ارتش انگلستان سرزمین فلسطین را
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بالفور تعهد نمود که دولت  هم آرتور بالفور وزیر امورخارجه وقت انگلستان در بیانیه معروف به بیانیه) هـ . ش 1371م ) 1417در سال  

 25نماید در تشکیل کشور صهیونیستی اسرائیل در فلسطین فعالیتفلسطین کمک کند و جهان برای مهاجرت به انانگلستان به یهودی

ایمان دارند و تسلیم آن هستند. قدرگرایی از نظر آنان « قدرگرایی» ها ـ به ی آن گرایان مسیحی ـ اگر نگوییم همه بیشتر اصول

گوید:  از برجستگان این اندیشه می "سکافیلد .اس. ای" .های مختلف ا با بشر بر اساس دورهبرای تفسیر تاریخ روابط خد تالشی است

  ".گیرد که بشر در آن ـ بر اساس وحی خداوندی ـ مورد آزمایش قرار می ای از زمان است هر قدری، دوره"

که حکایت از تحول روابط خداوند با بشر است، به  پردازان قدرگرایی بر این باورند که هفت قدر یا دوره زمانی وجود دارد نظریه بیشتر

 نعمت قرار دارد. دوره بعدی آزماید. جهان در حال حاضر در دوره ششم یعنی دوره کلیسا و اطاعت بشر را می ای که خداوند میزان گونه

  .دهد، دوره هفتم است را تشکیل می اش گردد و حکومت هزار ساله که حضرت مسیح باز می

  :تفکر مبتنی بر دو فرض است این مذهب و

  .؛ ملت یهود، ملت برگزیده خداوند بر روی زمین و کلیسا؛ ملت برگزیده خدا در آسمان است"اسرائیل"اولین فرض، جدایی میان 

  :توان دو نتیجه زیر را گرفت با این دو فرض، می .ای حرفی و ظاهری است دومین فرض، ضرورت تفسیر کتاب مقدس به شیوه

  .ین ملک ملت یهود استزم-1

  .صورت گرفته است 22و  14های مربوط به بازگشت یهودیان به سرزمین مقدس، برای دومین بار در دو قرن  گویی پیش-2

  هفت مرحله در آخرالزمان

 :عبارتند از پیوندد. این مراحل مسیحیان صهیونیست معتقد به هفت مرحله یا هفت مشیت الهی هستند که در آخرالزمان به وقوع می

 بازگشت یهودیان به فلسطین-1

 ایجاد دولت یهود-2 

 موعظه شدن بنی اسرائیل و دیگر مردم دنیا به وسیله انجیل-3

  .اند یعنی به بهشت رفتن کلیه کسانی که به کلیسا ایمان آورده 21حصول مرحله( وجد یا سرخوشی)-4

  (سیح( و فالکت یهودیان و سایر مومنان )به اصطالح آنانضد م -ساله حکومت دجال )آنتی کراست  7دوره -5

  .باره در ادامه توضیح خواهیم داد وقوع جنگ آرماگدون: در این-1

  27آورند. شکست لشکریان دجال و حکومت مسیح به پایتختی قدس )اورشلیم(. یهودیان در این دوره به مسیح ایمان می-7
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  82آرماگدون

زمین به سختی نابود خواهد شد. اصل این  گیر در جهان است که در آن همه گانه آخرالزمان، جنگی همه تششم از مراحل هف مرحله

است. در  در شمال اسرائیل و کرانه غربی رود اردن« مگیدو»مکان وقوع این جنگ صحرای  .است« یا هارمگیدو« »هارمجیدو»کلمه 

های زیادی در  جنوب و شرق به غرب بوده است. جنگ بور از شمال بهاین مکان در گذشته شهری استراتژیک بوده که در مسیر ع

دهد و  روسیه( رخ می است. این جنگ میان نیروهای خیر )یهودیان( و نیروهای شر )مسلمانان از ایران و تاریخ در این مکان رخ داده

  .شود به همه دنیا کشیده می

های سختی  گوگرد، تکان های سخت آتش و آسا و تگرگ های سیل باران» آمده است: « آرماگدون»درباره  «حزیقال نبی»در صحیفه 

  «.ها خواهند افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم خواهد شد صخره .ها سرنگون خواهند شد در زمین پدید خواهد آورد. کوه

ده خواهد شد و چشمان ایشان در کاهی اند گوشت ایشان در حالی که بر پاهای خویش ایستاده»آمده است: « زکریای نبی» در صحیفه

  »در دهانشان کاهیده خواهد شد هایشان جای خود گداخته خواهد شد و زبان

جنگ تأثیر زیادی  دانند. اعتقاد به این های اتمی و نوترونی در این جنگ می استفاده شدن بمب این عبارات را حمل بر« بنیادگرایان«

کشور اسبق ایاالت متحده در کمیته مجلس نمایندگان اظهار داشت:  وزیر« جیمز وات»های داخلی و خارجی داشته است.  بر سیاست

  « .خودمان باشم توانم خیلی در بند نابودی منابع طبیعی الوقوع مسیح، نمی دوباره و قریب به علت ظهور»

دیده بود، قرار داشت. وی « نل ریگان»تعلیمات دینی که توسط مادرش  ریگان رئیس جمهور اسبق امریکا نیز بسیار تحت تأثیر

ویرانی خواهد کشاند را پیشگویی کرده  این نبی خشمگین حزیقال است که بهتر از هر کسی، قتل عامی را که عصر ما به» :گوید می

  24«آرماگدون، دور نیست. است... این عالمت آن است که فرا رسیدن

 تپه بزرگی است که در شمال فلسطین واقع شده است. اعضای جنبش است و آن ی شریفان ای عبری و به معنای تپه آرماگدون واژه

است. لذا برای نیل بدین مقصود، تضعیف  (تدبیری ایمان دارند که وظیفه مهم آنان فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت مسیح)ع

 دانند. می مله وظایف خودای اسرائیل را از ج آوری هسته مالی، سیاسی و نظامی، تقویت فن نظامی اعراب )مسلمانان( و حمایت

به سرزمین اسرائیل )فلسطین( بازگردند و خداوند با  اعضای این جنبش معتقدند حق الهی، قانونی و تاریخی یهودیان است که

با خدا و این مفهوم همان  همکاری کنند کمک خواهد کرد. لذا مواجهه و رویارویی با اسرائیل یعنی مقابله هایی که با اسرائیل ملت

آمریکا به این خاطر »ها اظهار داشت:  در نشست صهیونیست 1411در سال  سناتور کنگره آمریکا« روهر حسیون»نانی است که سخ

کنیم زیرا ما به حق  گذاریم و از اسرائیل دفاع می می است که ما یهودیان پناهنده به کشورمان را پذیرفتیم و به آنان احترام با برکت

گرایان دینی آنها تقویت  راست اکنون این اعتقادات در نظر مردم آمریکا مخصوصاً«. ین( اعتراف کردیمفلسط( اسرائیل در سرزمین

  :نوشته است« پیشگویی و سیاست»کاتولیک آمریکایی در کتاب  نویسنده« گریس هالسل»شده است. مثالً خانم 

جنوب لبنان است. در یک نظرسنجی  ها حمله به یروزیشود و اوج این پ کشورهای عربی همجوار خود پی درپی پیروز می اسرائیل بر

 های درصد مردم آمریکا ایمان دارند که جهان با سالح 34داده مشخص شده است  انجام 1414در سال « پتکیلوفینش»که مؤسسه 

  .آتشین نابود خواهد شد
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 اند لیون آمریکایی همواره از مبشرین شنیدهمی 11دهد  انجام داده است نشان می «نلسن»در همین حال تحقیقاتی که مؤسسه آمریکا  

  32کنیم. توانیم کاری انجام دهیم تا از وقوع جنگ اتمی جلوگیری گویند ما نمی که می

  حامیان

  .آید واقع در اورشلیم، به شمار می« سفارت مسیحیت»ترین آن  ها انجمن است که مهم مسیحیت صهیونیست شامل ده

نام دارد.  "سفارت بین المللی مسیحیت"که  ها، جماعتی است ترین آن نمایندگان این جریان و خطرناکترین  یکی از برجسته امروز

های مذکور بعد  دولت .دولتی بود که سفرای خود را از قدس فراخوانده بودند 13واکنشی به اقدام  تشکیل و 1412این سفارت در سال 

  .خود معرفی کرد، به نشانه اعتراض دست به این اقدام زدند بدی، شهر قدس را به عنوان پایتخت ا"اسرائیل"از آنکه 

ها تبلیغات  ی آن سرکنسولگری دارد که وظیفه 22کشور جهان شعبه دارد و در ایاالت متحده نیز  52المللی مسیحیت در  بین سفارت

سفارت، باید به  های این له فعالیتجنسی و بازاریابی برای کاالهای اسرائیلی است. از جم های مالی و آوری کمک مختلف و جمع

اش  در سوئیس تشکیل شد و نتیجه 1415کرد که در اوت سال  المللی رهبران مسیحی صهیونیست اشاره برگزاری کنفرانس بین

 دولت و شهروندان اسرائیلی به ، به"اسرائیل"کنندگان در آن ضمن تأکید بر مواضع سنتی موید دولت  که شرکت ای بود صدور بیانیه

 "یهودا و سامره"از همگان خواستند قدس را پایتخت اسرائیل بشناسند و  خاطر دستاوردهای چهل سال اخیرشان تبریک گفتند و

هایی که با ملت  چنین به ملت بیانیه مذکور هم هایی از سرزمین اسرائیل بدانند. سران صهیونیست مسیحی در باختری( را بخش )کرانه

  31دند.دا یهود دشمن هستند، هشدار

را تأسیس کرد. « ی خدمات روحانی کلیسا برای یهودیان  جامعه » هـ . ش ( در لندن کلیسای انگلستان 1111م ) 1124در سال 

  :به قرار زیر است اهداف این جامعه

  .های یهودی دین مسیحیت در بین مسیحیان جهان تبلیغ ریشه-1

  .سرزمین فلسطین و تأسیس کشور صهیونیستی به نام اسرائیل در فلسطین کوشش برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به-2

المللی  سفارت بین» دهد  گسترده انجام می ها که برای مهاجرت یهودیان به فلسطین فعالیت دیگر از موسسات فعال پروتستان یکی

یهودیان به  عضویت دارند و برای انتقال المللی تمامی کلیسای پروتستانیسم این موسسه بین است. در« المقدس  مسیحیت در بیت

  .نمایند می های مالی زیادی به دولت اسرائیل و یهودیان در جهان فلسطین کمک

  :نمایند از این قرارند ها که برای انتقال یهودیان به فلسطین کوشش می دیگر موسسات فعال پروتستان

 دوستان مسیحی اسرائیل-1

 اسرائیل دوستان نیایش مسیحیت برای-2

  . های صلح پل-3

و مسیحیان سراسر جهان هزینه مهاجرت  های مسیحی امریکا و اروپا های مالی از دولت موسسات پروتستان با دریافت کمک این

  .پردازند را می های فلسطین اشغالی یهودیان به سرزمین
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یک میلیون یهودی از کشورهای مختلف مخصوصا از انتقال بیش از  برنامه کنونی این موسسات پروتستان که دردست اقدام است 

نخست وزیر وقت  -شارون  هـ . ش ( است و آریل 1341) 1417اروپای شرقی به مناطق اشغالی فلسطین سال  شوروی سابق و

الی طرح وسیع مهاجرت بیش از یک میلیون یهودی به مناطق فلسطین اشغ های عملی برای اجرای این نیز طرح -نژادپرست اسرائیل

 32اعالم داشته است. را رسما

  : خداشناسى مسیحیت صهیونیستى

موعود و وعده این سرزمین به  مجدد: خداشناسى مسیحیان صهیونیست بر اساس عقیده به بازگشت مجدد به سرزمین الف( استقرار

به آنها  پردازند تا به جایى که خدا ان مىاست. بنابراین آنها به دعا و تقویت یهودی ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف داده شده و ابدى

      کند اسرائیل را متفرق نمود دوباره آنها را جمع مى که بنى خداوندى  :عطا نموده بازگردند و آن را اشغال نمایند. از آن رو معتقدند

 )اشعیا 11: 11 - 12ارمیاى نبى،  31: 12دوم تورات( ) کتاب 42: 1 - 1)

درماند؛ برکت خداوند را از دست  تى و برکت اسرائیل را تأمین کند. اگر کلیسا در انجام این وظیفهاست که راح وظیفه کلیسا این

 )سفر پیدایش 12: 3« ) مبارک خوانند و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند. و برکت دهم به آنانى که تو را« »دهد. مى

استقرار مجدد کمک نموده از آنها حمایت کند،  ملیات بازگردانى وعقیده مسیحیان صهیونیست وظیفه کلیسا این است که به ع به

 .مردم منتخب خداوند را متعهد شود راحتى آنها را تأمین کند و بقاى

فرد و ناگسستنى  به مانند و ارتباطى منحصر ی خداوند باقى مى صهیونیست، یهودیان مردم برگزیده ب( برگزیدگى: به عقیده مسیحیان

  .گاه مردم یهود را رد یا جایگزین نکرده است ملت خداوند، خدا هیچ ا نگاه به تعلیمات کتاب عهد جدید دربارهبا او دارند. ب

اسرائیلى نیستند و نه نسل ابراهیم تماماً فرزند  اند، چنین نیست که کالم خدا ساقط شده باشد؛ زیرا همه کسانى که از اسرائیل ولکن»

  (نرومیا 4: 1 - 7« )ابراهیم هستند.

گرایى و وضع احکام دینى  مسیحیت صهیونیستى عقیده به بخش ج( دیدگاه مبتنى بر کتاب مکاشفات درباره آینده: اساس خداشناسى

تدبیر کرده که به هر دوره از آن یک  است. بر اساس این عقیده، خداوند جهان را از آغاز تا پایان بر اساس جدولى در هر دوره و عصر

شود،  خواهد دوباره به کشورى مستقل تبدیل کند. زمانى که مى در آخرین دوره بازى مى سرائیل نقش مهمى راشود. ا بخش گفته مى

گرایى، اسرائیل و کلیسا را مجزا  نماید. معتقدین به بخش معبد را بازسازى کند، مقام کشیشى و طریقه و روش فداکارانه را بنیاد

سپس عیسى مسیح)ع( به عنوان  .کند ز جنگ آرماگدون با هر دو بصورت جداگانه کار مىباورند که خداوند تا آغا دانند و بر این مى

 کند. در آخرین جنگ ها حکمرانى مى معبد بازسازى شده در اورشلیم بر کل ملت گردد و از تخت خود در پادشاه یهودیان باز مى

  .اسرائیل نابود خواهد شد و صدها هزار یهودى خواهند مرد

هر دو به  1417و جنگ  1441در سال  اند. اعالمیه کشور اسرائیل ها بوده ها به دنبال عالئم و اجراى پیشگویی الس گرایان بخشى

 اند. تمام گرفتن وضع اعراب فلسطینى و بخصوص مسیحیان عرب فلسطینى مالحظه شده ها با نادیده عنوان اجراى این پیشگویی

شوند. جداول پیشگویى سناریوى بازگشت دوباره  مى دوباره عیسى مسیح)ع( تعبیر حوادث جارى به عنوان تابلوهاى راهنماى بازگشت

تدبیر شده خداوند براى  همه به عنوان وسایل -سوزى توسط هیتلر  حتى حادثه همه -کنند. حوادث  مى عیسى مسیح)ع( را مجسم

 اند. داورى مورد توجه واقع شده
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اجراى یک پیشگویى برجسته  د با فرستادن مردم حفظ شده به سرزمین حفظ شده بهمعتقد به کتاب مقدس نبو بنابراین هیتلر هم که 

 هاى هاى مبتنى بر پیشگویى مسیحیان صهیونیست، تمام تئوری اسرائیل، برنامه این کامالً بدیهى است که، بدون .کمک کرد

ان صهیونیست عالقه خاصى به کشور اسرائیل مسیحی طلبانه و اجزاى آنها، همگى از بین خواهند رفت. به همین علت است که جدایى

ها و بازگشت  پیشگویی جنگ بین دو قوم براى رسیدن به صلح نیست بلکه به حقیقت پیوستن جدى دارند. براى آنها، این موضوع،

کتاب مقدس است. مسیحیان صهیونیست راغب نیستند به هیچ تفسیر دیگرى از  مسیح، با شکوه و افتخار و اجراى اراده کامل خداوند

  33اى از آن با توجه به عدالت و صلح، توجه کنند.  تعلیم ساده و هیچ

 اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من اعوانه و انصاره
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 بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم فی معر
 

 .آغاز نمود 1345/تیر/11روز جهانی قدس مورخ  مصادف با1437آخرین جمعه رمضان  در این پایگاه فعالیت خود را

 .یهود ، صهیونیسم و اسرائیل می باشد زمینهپژوهشی در  -این وب سایت ، یک پایگاه علمی

 عبارتند از :مختلف بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم  بخش های

 خچهبه ترتیب از تولد دین یهود تا تاریاولین پست است و شامل عناوینی است که  شناخت جامع یهود ، صهیونیسم و اسرائیل : (1

و این امر با کلیک بر روی ،مطالبی جامع مشاهده خواهیدکرد  ذیل هرعنوان،  صهیونیسم و ایجاد حکومت اسرائیل مرتب شده اند

مطالب جلوی PDFفرصت های دیگر،لینک فایل در ذیلِ عناوین ، رای سهولت دسترسی به مطالبِر است . بعنوان مورد نظر میس

 . هر عنوان قرار داده شده است

بانک مقاالت این پایگاه از غنی ترین بانک های مجازی مقاالت باموضوع تخصصی صهیونیسم می باشد. مقاالت بانک مقاالت :  (2

 مقاله به بانک اضافه می شود .12ید یعنی شقه بندی و آرشیو می شوند. هر ماه یک بخش جدتایی ارسال، طب 12در بخش های

تایی  1در زمینه یهود ،صهیونیسم و اسرائیل می باشد .کتاب ها در بخش های  PDFکتابخانه شامل کتاب های با فرمت : کتابخانه (3

 ارسال ، طبقه بندی و آرشیو می شوند .
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