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 ستیزی غربمهدی

 

 مقدمه
رخ  ایست که در دنیدار و موتور محرک اتفاقاتشهیر یبرخالف باور ما بحث ،یمباحث آخرالزمان

خود را بر  یفکر یدارد و مبان تیدر بحث آخرالزمان فعال تیبا جد یجهان سمیونی. صهدهدیم

کار  هاییشگویپ یبر مبنا هاستیونی. صهبردیم شیو پ کندیم دمانیآخرالزمان چ یمبنا

 ۱۱ یسپتامبر از جمله آنهاست. ماجرا ۱۱ ی. ماجراسازندیرا م هاییشگویدر واقع پ کنند؛یم

بوده  یزیربرنامه کیماجرا  نیا یعنی ؛آنها مطرح بوده است یهادر کتاب ۱۹۰۴سپتامبر از سال 

به ساختمان و  مایبرخورد هواپ یمدنظرشان را ساخته و نحوه یهاآن ساختمان یکه بر مبنا

حمله  رانیشرق و غرب ا یآن به کشورها یسپس بر مبنا ؛و اجرا نمودند یطراح اآن ر بیتخر

 یآن کارها ی)آنچه که بر مبنا یجهان سمیونیصه یفکر یفاکتورها نییکردند. در ادامه به تب

 پرداخت. مید( خواهنبر یم شیخود را پ
 

 اسطوره
 توانی. مبرندیم شیاسطوره( کار خود را پ ۲۱اسطوره )حدود  یتعداد یبر مبنا هاستیونیصه

 دارد تیاما واقع ؛وستهیکه در المکان و الزمان به وقوع پ یکرد: اتفاق فیتعر نگونهیاسطوره را ا

 آنهاکه  داندینم یاست که کس نیها امهم در مورد اسطوره ینکته .(دارد تیدر واقع یاشهی)ر

مردم  ازها اگر اسطوره این است کهمهمتر  یه. نکتاندستهیزچه مقدار و چطور  کجا، ،یک

 یافرقه ایتنها گروه  ایاما در کل دن ؛گرددیبه آنها وارد نم یچندان بیگرفته شود، آس یامنطقه

 یبر مبنا هاستیونیتفکر صه رایز ؛است لیاسرائ رند،یمیم رند،یرا بگ شیهااگر اسطوره که

 یو برخ شیهزار سال پ 3مربوط به  ستیونیصه یهااز اسطوره یشکل گرفته است. بعض اسطوره

 .کنندیخود اضافه م یهادائم به اسطوره یعنی ؛است شیسال پ ۶۰از آنها مربوط به 
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 ستیونیصه یهااسطوره

 

 

 

 

 
 

 دهیقوم برگز 

 داندیم دهیخود را قوم برگز ،ستین شیب یاسطوره که توهم نیاساس ابر یجهان ستیونیصه

 د،یکه با خدا بسته بود یچون عهد ؛شودیبه آنها گفته م ینبی ایرمکه در کتاب اِ یدر صورت

 یکار هر یاسطوره به خود اجازه نیبراساس ا هاستیونی. صهدیباش یاله یمنتظر بال د،یشکست

 نیاز ب ستیونیو صه لیاسرائ یوجود لیدل ،گرفته شود شانیاسطوره از ا نیاگر ا و دهندیرا م

 .رودیم

 های گاز(هلوکاست )اتاق 

 کی یدر کتاب خود آورده است که حت سونیخر آنهاست. رابرت فارتأم ریاسطوره از اساط نیا

در  یبکونیلیاگر گاز س یمیبراساس علم ش رایز ؛گاز کشته نشده است یهانفر هم در اتاق

 یموجود چیعالوه تا ابد هه وارد آن شود ب تواندینم یساعت کس ۷۲شود تا  قیتزر یساختمان

را در کنار اجساد  یافراد هاستیونیصه یجعل ریکه در تصاو یکند در حال یدر آن زندگ تواندینم

 .مینیبیم

 سوزیهای آدمکوره 

 یبرا فوسیبه ت انیاست. اگرچه در آن زمان جسد مبتال یسوزآدم یاسطوره گرید یاسطوره

دروغ بزرگ و  کی یهودی ونیلیم ۶ اما سوزانده شدن ؛شدیسوزانده م گرانیبه د تیعدم سرا

 لیبه جز اسرائ ایدن یدر هر جا هاستیونیاست که صه نیاسطوره ا نیا یمضحک است. معنا

 شوند.یباشند، سوزانده م

 کتاب مقدس 

 ِسترا 

 ایبه نقاط مختلف دن یاسطوره زنانشان را به عنوان نفوذ نیا یبر مبنا هاستیونیصه

 ستیونیصه هایاسطوره

های گاز()اتاق هلوکاست دهیقوم برگز   

 کتاب مقدس

یسوزآدم یهاکوره  

لیاسرائیبن یگمشده طبسِ ۱۰ اِستر  

ینژاد یپاکساز هیها در روسموگروپ ارض موعود   



 3 

)اِستر( به  یهودی یدختر شیسال پ ۲۵۰۰آمده است که  نیدر کتاب اِستر چن رایز؛ فرستندیم

ارتکاب  ،اسطوره نیفرستاده شده است. ا رانیشاه، پادشاه ا اریبه دربار خشا یعنوان نفوذ

 .کندیم هینجات قوم توج یرا با الگو گرفتن از رفتار اِستر برا یزنان نفوذ یفحشا

 ۱۰ ِلیاسرائی بنیگمشده طبس 

 طبمقدس از هم جدا شدند. دو سِ نیسرزم پس از ورود به لیاسرائیبن یهلیقب ای طبسِ ۱۲

 ۱۰دادند و  لیتشک میاورشل تیرا به مرکز هیهودیبه سمت جنوب رفته و کشور  هودایو  نیامیبن

( ی)شمال ییباال طبسِ ۱۰. دادند لیتشک هیسامر تیرا به مرکز لیبه شمال رفته و اسرائ گرید طبسِ

ها و بت انیخدا میکه کودکان خود را تقد ییرا کنار گذاشتند تا جا یکتاپرستیفساد کردند و 

به آنان حمله و  هایو آشور دیفرا رس شانیا یعذاب و نابود ،یاله ی. براساس وعدهکردندیم

اهدا کردند.  نییپا طبدو سِ هب ریرا به عنوان اس شانیهزار نفر از ا ۲۶آنها را تار و مار کردند و 

 ومیخودشان به نام شِمِر یبه منطقه زین یدر حکومت آشور حل شدند و تعداد شانیاز ا یتعداد

را  ییهرگاه قصد تملک جا طبسِ ۱۰ نیگم شدن ا یبا ادعا هاستیونیصه. ( برگشتندونیی)سامر

در آن  شانیا یگمشده طبسِ ۱۰که  کنندیو اعالم م دنشویاسطوره متوسل م نیدارند به ا

و  رازیش زد،یاست و به اصفهان،  رانیگمشده در ا طبسِ  ۱۰اعالم کردند که  یروزگاراند. منطقه

از جمله  سیهلند و انگل ا،ی. عراق، اسپانمیکرد اشتباهکوچ کردند. بعد گفتند  یفالت مرکز

به نام  یهودی یفرد نکهیاسطوره است. تا ا نیاساس اآنان بر یکوچ گسترده یبعد یهامکان

کرده و  دای( را پاریبس یعینخورده با منابع طب بکر و دست ی)محل کایآمر یقارهکلمپ ستفیکر

را  کایآمر ،هیتوج نیها با اتسیونیاعالم کرد. صه هودی یگمشده طبسِ ۱۰ها را سرخپوست

 آوردند. یرو ینژاد یپاکساز یتصاحب کردند و به اسطوره

 ی نژادیپاکساز 

وارد ارض مقدس شد، زنان، کودکان، گاوها و  ینون وقتبنوشعیاسطوره، حضرت  نیبراساس ا

 یاسطوره از دل اسطوره نیبزرگ. ا یفیجز تحر ستین یزیچ نیرا کشت. ا انیگوسفندان کنعان

است و  وانیح لیاسرائیبه جز نژاد بن یاساس هر نژاد نیآمده است. بر ا رونیب دهیقوم برگز

 طبسِ ۱۰ یبا اسطوره هاستیونیباشند. صه انیدهوید و در خدمت نکشته شو دیبامردم آن 

 یکارشان را ادامه دادند و به کشتار ینژاد یپاکساز یرا گرفتند و با اسطوره کایآمر ،گمشده

 لیتبد هودی یاقدرت منطقه نیبه اول کایآمر نگونهیاقدام کردند و ا اریبس عیفجا لقِو خَ عیوس

 شد.
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 هیها در روسموگروپ 

بود.  کایکوچ کردن به آمر یجهان برا انیهودی یعدم همکار کا،یپس از اشغال آمر یمشکل بعد

اسطوره استفاده کردند؛ اعالم کردند  نیاز ا کایبه آمر انیهودیکوچ دادن  یبرا هاستیونیصه

 یگذارحرف، چند بمب نیباور ا یباشند، کشته خواهند شد. برا ایدن یدر هر کجا انیهودیکه 

و فرار آنها به سمت  انیهودیرعب و وحشت  یهنیکرده و زم یزیرمختلف جهان طرح اطقدر من

 انیهودیکوچاندن  یارض موعود برا یطرح و البته اسطوره نیرا فراهم نمودند. از هم کایآمر

 استفاده کردند. زین لیعراق به اسرائ

 رض موعودا 

 کایآمر ی یهود.باال و بهشت گمشدهمعرفی فلسطین اشغالی به عنوان محلی با امکانات رفاهی 

 یواقع یاستفاده کرده و به معنا کایاز تمام منابع و امکانات آمر انیهودی ،ابرقدرت جهان شد

 شتریبا امکانات بهتر و ب دیبه مکان جد ازین هاستیونی. حاال صهدندیرا کش کایکلمه رُس آمر

دهد یخود بگردند. شواهد نشان م یگمشده طبسِ ۱۰به دنبال  یگریدر مکان د دیپس با ؛دارند

و ژاپن  نیچ و کره یکشورها ،گمشده طبسِ ۱۰کردن  دایپ یها براتسیونیصه یکه مقصد بعد

 کامالا  ییو فضا یتیالیسوس یجهان است؛ حکومت یدر حال حاضر قدرت اقتصاد نیاست. چ

 یتوقع و کار کم و کار ارزان یرویعالوه نه دارد. ب لیروابط تنگاتنگ با اسرائ یبسته و از طرف

 یهاکارخانه شیها پاز مدت لیدل نیاست. به هم یدارهیجهان سرما یبرا هیسرما نیبهتر

 شیها پاز مدت هاستیونیصه. هستند نیدر حال انتقال به چ یکی یکی یلیو اسرائ ییکایآمر

انتقال قدرت هستند.  نیا یبرا یافکار عموم یِسازدر حال آماده یارسانه یبا کار گسترده

نوشته  یفرانسو یهودیآن توسط دو  یهلمنامیهاست که فتالش نیاز ا یکیجومونگ  الیسر

را  ینیسرزم دن،یخواه است که پس از به قدرت رسعدالت یداستان فرد ،شده است. جومونگ

. بردیبدون مردم م نیرا به سرزم نیبدون سرزم یو مردم ردیگی( منیهان )چ یاز امپراطور

 یتالش در ... .و روندیم یهمسر و دو پسر او به ارض جنوب رسند،یموعود م یکه به منطقه یزمان

 یماجرا ،لیاسرائیبن خیتار یبررس ،یو عبر یزبان و فرهنگ ژاپن یهسیبه مقا یدر مستند گرید

 اند.به ژاپن پرداخته شمیابر یجاده قیاز طر طبسِ ۱۰ نیگمشده و امکان کوچ ا طبسِ ۱۰
 

 یقارون و سامر یهمکار
است؛  نیامروز هم هم. یسامرو  قارون :کندیگوشزد م یحضرت موس یقرآن دو خطر را برا

به جهان  یها که نگاه اقتصادو قارون تراشندیم هاستیونیصه یکارها یبرا ینینگاه د هایسامر
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پول و ربا است.  نید ،یجهان سمیونیصه نی. امروز دکنندیم نیمأالزم را ت یهیدارند، سرما

بر سر مردم هندوستان  سیکه انگل یاتفاق خواهندیاند و مدست گرفتهه جهان را ب ینکداربا

 ابیصدف کم یاست که مردم هندوستان نوع نیداستان ا. اوردندیآورد را بر سر مردم جهان ب

وارد  قایاز آفر ارینوع صدف را به تعداد بس نیا سیدوست داشتند. انگل اریدر هندوستان را بس

مردم  لیو آشغال تحو گرفتی. در واقع پول و طال مکردیو کم کم به مردم هندوستان عرضه م

شدت اُفت کرد. ه ب یفراوان لیدله صدف ب نیاو ارزش  متینگذشت که ق یزی. چدادیهند م

مردم هندوستان ماند،  یشود و آنچه برا نیطال و زم و صاحب پول لهیح نیتوانست با ا سیانگل

بار  نیاما ا ؛است یسازادهیحال پ در ایدر دن ستمیس نیهم زین امروز. ارزش بودیصدف ب یمشت

چند  لیدل نی. به همدهندیم ایبه دن یمال یبدون پشتوانه یکاغذ یعنیصدف، دالر  یبه جا

 دهد.یدالر، معامالت خود را با طال انجام م یبه جا رانیاست که ا یسال
 

 آخرالزمان
را در اقتصاد و اثر آن را در رسانه مشاهده کرد. مردم  یآخرالزمان جَوّ توانیم یسادگه امروز ب

 ی)زندگ ریآنها تمام مس رایز ؛بروند نیبه سمت د دیکه با انددهیرا درک کرده و فهم نیغرب ا

آنچه کمر . ستیبست نجز بن یزیآن چ یاند که انتهاو متوجه شده رفته( را تیبدون معنو یماد

و  یتقابل حضرت موس یعنی هایدئولوژیا یحکومت فرعون را شکست، مجلس تقابل و ارائه

( یدئولوژی)ا گرانید یکردن سفره نقد و مسخره یعجز آنان بود. به جا شیساحران و نما

است از  یو حق کاف نید غیتبل ی. برادیارائه ده ایرا به دن( عیو کامل خود )تش نیرنگ یسفره

 م،یکن نییمردم جهان تب یخود را برا یدئولوژیاستفاده و ا نترنتیمانند ماهواره و ا یاتامکان

 مردم به اسالم به سرعت رشد خواهد کرد. شیکه گرا دید دیخواه

 پورسخنرانی استاد رائفی

 ستیزی غربمهدیموضوع: 

 بیرجند ۹۱یبهشت دارپور، خالصه و چکیده سخنرانی استاد رائفی

 @Mahdiaranتهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   
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