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انقالب اسالمی  گام دوم  بیانیه  ابالغ  از  که  دو سال است 
توسط رهبر معظم انقالب می گذرد و چنانکه می دانیم آن 
رهبر فرزانه در این پیام، رسیدن به تمدن نوین اسالمی و 
آمادگی برای  ظهور والیت عظمی )روحی فداه( را به عنوان 
نموده اند.  معرفی  انقالب  روی  پیش  هدف  و  آرمان 
امام  حضرت  جانب  از  مهدوی  شعارهایی  با  که  انقالبی 
که ما برای  )ره(  و مردم همراه بود. حال سؤال این است 
و  کنیم  طی  باید  را  مسیری  چه  هدف  این  به  رسیدن 
و  دستیابی  به بیان دیگر  برداریم؟  باید  را  قدم هایی  چه 
برای ظهور  آماده شدن  نیز  تحقق تمدن نوین اسالمی و 
امام عصر؟ع؟ چه اقتضائاتی را می طلبد تا آن ها را فراهم 
میان  از  را  آن ها  که  دارد  رو  پیش  را  موانعی  چه  و  آوریم 
و  رو  پیش  مسیر  روشنگر  موارد،  این  بر  تأمل  برداریم؟ 
آزمونی برای رهگیری و حرکت صحیح در این مسیر است.

جدید،  تمدن  اصلی  داعیه دار  به عنوان  معاصر  غرب 
را  خود  از  جدا  تمدنی  شکل گیری  است  طبیعی 
می بیند.  خود  دشمن  و  رقیب  را  آن   و  نمی پذیرد 
آمدن  زمینه ساز  بخواهد  تمدن  این  وقتی  به خصوص 
را  فسادها  و  ظلم ها  همه  بساط  که  باشد  نجات بخشی 
اسالم،  با  غرب  دشمنی های  بسیاری  ریشه  برمی چیند. 
راستا  همین  در  باید  را  انقالب  از  پس  ایران  و  تشیع 
آرمان های  مقابل  در  غرب  بدانیم  باید  نمود.   تحلیل 
کت  سا کرده اند  اشارت  بدان  انقالب  رهبر  که  واالیی 
با آن مخالفت می کند. ابزارهای مختلف  با  و  نمی نشیند 

به نظر می رسد رصد فعالیت های غرب در این باره امری 
ضروری است. نوشتاری که در پیش رو دارید با همین هدف 
و توسط تعدادی از محققان این عرصه آماده شده است تا 
اطالعاتی در زمینه فعالیت های غرب در موضوع آخرالزمان 
قرار  گرامی  اختیار مخاطبان  را در  نیز مهدویت اسالمی  و 
رضایت  مورد  پژوهشگران  این  تالش  امیدواریم  دهد. 
شود.  واقع  خوانندگان  استفاده  مورد  و  مهدی؟ع؟  امام 
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امام دوازدهم ؟جع؟، سالح هسته ای، جنگ و آشوب

غرب و اقتدار نظایم 
ایران

دکترین  و  سلیمانی  قاسم  “سقوط  عنوان  با  مقاله ای  در   ”The Jerusalem Post“ پست  جروزالم 

سلیمانی  سردار  شهید  توصیف  با   ،]1[ بود  کرده  منتشر   2020 ژانویه   29 تاریخ  در  که  مهدویت” 

که دارای قدرت نظامی بود و  کاریزماتیک  به عنوان شاهزاده پارسی )Prince of Persia( و چهره ای 

در  را  هسته ای!  سالح  زودی  به  و  زیردریایی ها  هدایت شونده،  موشک های  سالح،  زرادخانه های 

اختیار داشت، نوشت: “او منتظر لحظه مناسب برای حمله به اسرائیل و متحدانش بود و این جنگ 

کار طبق پیشگویی ها الزمه ظهور  که به اعتقاد او این  کل جهان می کشاند! چرا  را به منطقه و حتی 

منجی آن ها، و تشکیل حکومت جهانی اوست!! اما با مرگ )ترور( ژنرال )شهید سردار( سلیمانی و 

کمتر نمی شود،  که ایران برای خاورمیانه و جهان ایجاد می کند  تحریم های دونالد ترامپ، تهدیدی 

بلکه بزرگ تر و وسیع تر خواهد شد. جاناتان اسپایر )Jonathan Spyer( روزنامه نگار اسرائیلی نوشت: 

کاری را برای حفظ رژیم انجام می دهد: “مهدی و لزوم آشوب، مهدی و  “به سه دلیل ایران، هر 

کشته شدن  ایران به عنوان تسهیل کننده ظهورش و مهدی و نفرت ذاتی ایران از اسرائیل”. در روز 

سلیمانی، رهبر معظم ایران آیت اهلل علی خامنه ای، در توییتر خود نوشت: “ما به امام مهدی ؟جع؟ 

ک سلیمانی تبریک می گوییم و این شهادت بزرگ را به ملت ایران تسلیت می گوییم.” امام  و روح پا

طور  به  گفت؟  تبریک  وی  به  را  سلیمانی  درگذشت  روز  خامنه ای  )آیت اهلل(  چرا  و  کیست  مهدی 

که به اعتقاد مسلمانان شیعه  خالصه او منجی مسلمانان است و دوازدهمین امام از دوازده امام 

ج و آشوب ایجاد شود.  ج و مر که بر روی زمین هر هنوز زنده است و در غیبت به سر می برد تا زمانی 

مقدمه
در  آمریکایی ها  به  ویژه  و  غرب  رفتار 
تأثیر  تحت  ایران  اسالمی  جمهوری  قبال 
کنش های ایران در حوزه سیاست خارجی 
بهره  ثابت  استراتژی  یک  از  و  نیست 
که در حوزه ی روشی میان  می گیرد؛ هرچند 
لیبرال ها  جمهوری خواهان،  و  دموکرات ها 
آمریکایی ها  و  اروپاییان  محافظه کاران،  و 
متیو  که  همان طور  دارد.  وجود  اختالف 
عضو   -  )Matthew Makins( مکینس 
گون- گفته است که: »استراتژی  پیشین  پنتا
پیگیری  جمله  از  ایران،  نظامی  قدرت 
است؛  فرعی  امری  اتمی  سالح  توانایی 
اصل، تالش های ایدئولوژیک آن هاست.«. 
بر  کم  حا ایدئولوژی  ایران  اصلی  مشکل 
این  رهبران  تفکر  و  آن  اسالمی  حکومت 
انقالب است، و تا این حکومت از خاورمیانه 

محو نشود، راضی نخواهند شد.
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هسته ای  تأسیسات  هفت  حداقل  کشور  این 

سانتریفیوژ  هزاران  آن ها  از  برخی  در  که  دارد 

به  دیگر  سانتریفیوژ   1000  
ً
اخیرا دارد.  وجود 

این  و  شد  افزوده  زیرزمینی  تأسیسات  از  یکی 

نشان دهنده تصمیم ایران برای افزایش ظرفیت 

اندازه های  آن ها  است.  اورانیوم  غنی سازی 

قاره پیمای  بالستیک  موشک های  از  متنوعی 

با  را  آن ها  می خواهند  که  دارند    ICBM دقیق 

سال  در  کنند.  مسلح  هسته ای  کالهک های 

2018 ، موساد اسرائیل - در یک عملیات مخفی 

حمله  تهران  در  انبار  یک  به   - دیگر  افسانه ای 

داشتن  دست  در  با  بعد  ساعاتی  آن ها  کرد. 

فعالیت های  که  عکس  و  فیلم  سند،   110000

ایران  می کند،  اثبات  را  ایران  هسته ای  مخفی 

کردند. این یک عملیات اطالعاتی نبوغ  را ترک 

آمیز بود!!!”

سایت “Four Signposts” که یکی از مبلغان تطبیق 

قوچ”  “پادشاه  با  سلیمانی  قاسم  سردار  شهید 

کتاب مقدس  در دانیال نبی، باب 8، آیه 20 در 

شهید  ترور  مورد  در  که  مقاله ای  در  است]4[، 

که:  فخری زاده نوشت ]5[، توضیح می دهد 

) Second Signpost(در مسیر رسیدن به نشانه دوم“

مسیر،  در  موجود  وقایع  تمام  میان  در   ،]6[

گام های اصلی و روشنی به سمت آن وجود دارد، 

مانند توانایی سپاه در تخریب تأسیسات نفتی یا 

روز پس  پنج  توانایی  این  که  پایگاه های نظامی 

به  سلیمانی(  سردار  )شهید  سلیمانی  مرگ  از 

گذاشته شد.  نمایش 

)Dennis Ros( می گوید:  ” همچنین دنیس راس 

را  موقت  و  سریع  توافق  یک  می تواند  “بایدن 

انجام دهد، بدون آنکه زیادی تسلیم شود!”

تاریخ  در  که  مقاله ای  در   “CBN Israel  “ سایت 

با   ،]3[ است  کرده  منتشر   2021 ژانویه   14
بود:  گفته  که  پمپئو  مایک  سخنان  به  اشاره 

»القاعده پایگاه جدیدی دارد؛ آن هم جمهوری 

که  است  این  نتیجه اش  است.  ایران  اسالمی 

گسترش  اسامه بن الدن در حال تقویت خود و 

محور  این  ما  گر  ا است.  خود  عملیاتی  ابزارهای 

در  بهای  به  بگیریم  نادیده  را  ایران-القاعده 

شد.«،  خواهد  تمام  خودمان  افتادن  خطر 

پیشینه  پمپئو  گری  »افشا که:  می دهد  توضیح 

حکومت  که  برمی گردد  زمانی  به  و  دارد  تاریخی 

گرفت تا به استقبال امام  دوازده امامی ها قدرت 

دوازدهم، امام مخفی، برود. دوازده امامی ها او 

که او منجی است  را مهدی می نامند و معتقدند 

دوازده  این  می دهد.  تشکیل  جهانی  خالفت  و 

بردن  پیش  برای  تالش  در  امروز  به  تا  امامی ها 

اهداف آخرالزمانی خود هستند تا زمینه را برای 

کنند. در ادامه  ظهور مهدی شان ؟جع؟ فراهم 

نویسنده به رابطه مشترک ایران و اسرائیل قبل 

ایران  در  یهودیان  زندگی  پیشینه  و  انقالب  از 

که:  می پردازد و توضیح می دهد 

و  یافت  تغییر  انقالب  پیروزی  با  شرایط  “این 

آن ها  شد!  تبدیل  نفرت  به  صمیمیت  این 

صحبت  و  صلح  از  خود  شیعی  ایدئولوژی  در 

در  ترور  حامی  حکومت  عمل  در  اما  می کنند 

و  اسرائیل  سال هاست  ایران  هستند!  جهان 

و  می کند  نابودی  به  تهدید  را  ایاالت متحده 

ترامپ  رئیس جمهور  ترور  خواستار  نیز  کنون  ا

به  دستیابی  برای  مدت هاست  آن ها  است! 

سالح هسته ای تالش می کنند و به عقیده برخی 

از نخبگان، آن ها سالح هسته ای را برای تسریع 

در ظهور امام مهدی؟جع؟ می خواهند!!

ایران به سه نماینده خود در مرزهای اسرائیل، 

غزه، لبنان و سوریه اسلحه می دهد.

کم می شود،  با ظهور او صلح اسالمی در جهان حا

قرآن  اهلِل  تسلیم  مردم  همه  آن  در  که  صلحی 

هدف  و  وجودی  علت  عقیده،  این  و  می شوند 

سیاست های  اساس  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

الهام  مهدی  امام  اوست.  نظامی  و  خارجی 

هر  سیاست،  هر  برای  فرد  به  منحصر  بخش 

جهانی،  آشوب  است.  مأموریت  هر  و  کتیک  تا

پیش شرط ظهور مهدی است. به همین دلیل 

کار اصلی رژیم، تحریک استراتژیک جهان  دستور 

به سمت ایجاد هرج و مرج و آشوب است. هرج 

که صلح جهانی  و مرج مهدی را می آورد، کسی 

را به ارمغان خواهد آورد. آن را “دکترین مهدی” 

بنامید. مانع اصلی برای رسیدن به این هدف، 

نابود شود. وقتی  باید  بنابراین  اسرائیل است و 

کند،  تمام  کرده  شروع  هیتلر  که  را  کاری  دنیا 

می آورد،  زمین  روی  را  بهشت  و  می آید  مهدی 

زمان  هر  از  بیش  ایران  امروز  اسالمی.  بهشت 

ک است.” دیگری خطرنا

 ۶ تاریخ  در  که  مقاله ای  در   ”Bloomberg“

که  مشکالتی  به  کرده]۲[،  منتشر   ۲۰۲۱ ژانویه 

تقویت  از  است  کرده  ایجاد  آن ها!(  )برای  ایران 

کره  توقیف یک نفت کش  تا  اورانیوم  غنی سازی 

که همه گیری  کید می کند  جنوبی می پردازد و تأ

اما  آمریکا مهم است  کرونا و مرگ دموکراسی در 

در  باشد!  ایران  باید  ما  اولویت  و  مهم تر  مسئله 

قتل  به  که هنگام  توضیح می دهد  مقاله  ادامه 

رساندن ژنرال قاسم سلیمانی همه نگران جنگ 

گهان کووید۱۹ همه را غافلگیر  با ایران بودند که نا

کرده است  کرد. ایران از آن زمان تهدید به تالفی 

اما نمی تواند همه چیز را خیلی جلو ببرد، مبادا 

شانس خود را برای گرفتن توافق هسته ای جدید 

از رئیس جمهور  منتخب جو بایدن از دست بدهد! 

می گوید:   )James Stavridis( استاوریدیس  جیمز 

پرخاشگری ها  و  لفاظی ها  است  مجبور  “تهران 

برای  را  رأی دهندگان  تنها  نه  تا  بگذارد  کنار  را 

انتخابات خود به راه بیندازد، بلکه همچنین باید 

نخواهد  فشار  او  به  که  دهد  سیگنال  بایدن  به 

آمد. اتحاد با بقیه جهان علیه ایران می تواند با 

این مسئله مقابله کند.” 
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کشته شدن فخری زاده )شهید فخری زاده(  اما 

گرچه  ا داشت،  نخواهد  دوم  نشانه  در  تأثیری 

برنامه  که  می دهند  گزارش  خبری  منابع  برخی 

هسته ای ایران )به ویژه پروژه 111( متوقف شده 

کار او )شهید فخری  است، اما باز هم نمی دانیم 
خدا  گر  ا بنابراین  خیر.  یا  است  شده  تمام  زاده( 
سالح  با  چه  دوم  نشانه  باشد،  کرده  مقرر  را  آن 

هسته ای و چه بدون آن، متوقف نخواهد شد.”

اشاره  با   ]7[ سایت  همین  در  دیگر  مقاله ای  در 
خروج  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  سخنان  به 
نیروهاي آمریکایي از خاورمیانه به عنوان مجازات 
کید می شود  در برابر ترور شهید سردار سلیمانی تأ
بدون  هواپیماهای  است  کرده  ثابت  سپاه  که 
کل زیرساخت های نفتی را  سرنشین او می توانند 
از بین ببرند و موشک های بالستیکش می توانند 
کنند. نویسنده  با دقت دقیق منهدم  را  اهداف 
که  حاجی زاده  سردار  صحبت های  به  اشاره  با 
مهم ترین  از  یکی  به  موشکی  “حمله  گفتند: 
عملیات  چارچوب  در  ایاالت متحده  پایگاه های 
در  که  بود  بزرگی  عملیات  آغاز  سلیمانی،  شهید 
کل منطقه ادامه خواهد یافت.”، هشدار می دهد 
کارهایی از او  که چه  که: “ایران نشان داده است 
برمی آید! و این “عملیات بزرگ” در “کل منطقه” 
آغاز نشانه دوم است و یقینًا پیشگویی مربوط به 
حمله ایران موجب تعجب ایاالت متحده خواهد 

شد!”
در  که  مقاله ای  در   ”The TRuMPeT“ سایت 

به   ]8[ است  کرده  منتشر   ۲۰۲۱ ژانویه   ۵ تاریخ 
اشاره  درصد   ۲۰ تا  اورانیوم  غنی سازی  روند  آغاز 
می تواند  کار  این  که  می دهد  هشدار  و  می کند 
هسته ای  سالح  تولید  برای  الزم  زمان  مدت 
و  دهد  کاهش  هفته  شش  به  ماه  سه  از  را 

کشته  کنش به  که این اقدام در وا کید می کند  تأ
برجسته  دانشمند  زاده،  فخری  محسن  شدن 
در  سپس  است.  شده  تصویب  ایران  هسته ای 
پیشرفته  زیرزمینی  تأسیسات  ساخت  مورد 
سانتریفیوژ در نطنز و فردو برای محافظت در برابر 

حمالت احتمالی هوایی توضیح می دهد.
صحبت های  به  اشاره  با  نویسنده  ادامه  در 
درصد   ۲۰ غنی سازی  اهمیت  مورد  در  نتانیاهو 
درصد،   ۹۰ به  آن  رساندن  برای  ایران  توانایی  و 
موشک های  که  می کند  ادعا  “ایران  نوشت: 
اما  است،  دفاعی  اهداف  برای  فقط  بالستیک 
کالهک هسته ای  همین موشک ها را می توان با 
کرد و می تواند نه تنها به اسرائیل بلکه به  مجهز 
 ،)AMoS YADlIN( اروپا نیز برسد. آموس یدلین
اسرائیل،  دفاعی  نیروی  اطالعات  سابق  رئیس 
بایدن  دولت  باید  “اسرائیل  گفت:  توئیتی  در 
از  که  تحریم هایی  از  تا  دهد  قرار  فشار  تحت  را 
کند و ایران  دولت ترامپ به او می رسد استفاده 
کافی در برجام موافقت  کند با تغییرات  را مجبور 
کند تا این نگرانی در مورد موشک های بالستیك 
رفع شود.” ایران دفاعی نیست ، بلکه تهاجمی 
است. برای اقدام نیازی به تحریک نیست. ایران 
اختالفات را به تنهایی آغاز می کند. و این دقیقًا 
کتاب مقدس از ملت ایران در آخرالزمان  توصیف 
کتاب دانیال، نقش  است. ایران طبق پیشگویی 
“پادشاه جنوب” را ایفا می کند. او پادشاهی است 
که یک حکومت اسالمی رادیکال را رهبری می کند 
و نه تنها علیه اسرائیل، بلکه علیه اروپا نیز نزاع را 
آغاز می کند. ایران جهان را به سمت جنگ سوق 

می دهد.)!(”

نتیجه گیری
زمان  در  چه  برجام،  از  قبل  چه  ایران  اساسًا 
از  بعد  چه  و  تعهدات  اجرای  و  آژانس  بازرسی 
غنی سازی مجدد، همیشه متهم به تولید سالح 
به  آن هم  است.  بوده  جهان  علیه  هسته ای 
بر حکومت آن، و  کم  ایدئولوژی و تفکر حا دلیل 
براندازی این تفکر مساوی با تبرئه شدن ایران از 
تمامی این اتهامات خواهد بود. بنابراین هدف 
اصلی شکست تئوری حکومت دینی است، زیرا 
موفقیت نظام حکومتی مبتنی بر وحی و قوانین 
بر  مبتنی  نظام های  فروپاشی  زمینه های  الهی، 
اما  می آورد.  فراهم  را  انسان  اصالت  و  اومانیسم 

خواهد  چیره  زمین  بر  اهلل  حکومت  شک  بدون 
کره الکافرون. شد، ولو 

منابع
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] 7 [ - h t t p s : / / f o u r s i g n p o s t s .
com/2020/01/17/now-in-a-time-of-
grace-waiting-for-the-moment-
of-truth

]8 [ - h t t p s : / / w w w . t h e t r u m p e t .
com/23396-iran-is-now-enriching-
uranium-to-20-percent

5



هالیوود و منجی گرایی

هالیوود و ظهور امام 
زمان؟جع؟ بعد از انقالب 

باتوجه به تاثیرگذاری رسانه بر تفکر و عقاید مردم، آمریکا و البی های صهیونیستی با استفاده از ابزار مختلف 

دیداری و شنیداری همچون نشریات، بازی های رایانه ای، کتاب ها و فیلم سعی در القای افکار ضد اسالم 

و معرفی منجی بعنوان فردی بی رحم و دارای قدرت های ماورایی دارند. هر از گاهی کمپانی های مطرح 

که از نام آوران پرمخاطب صنعت سینمای جهان نیز هستند، باتولید فیلم هایی با مضمون  هالیوود 

که معموال دارای شرایط زیر می باشد: پایان دنیا و آمدن منجی، تصویری از منجی نشان می دهند 

1( یک بیگانه یا یک رهبر نظامی ابر تروریست بسیار پیشرفته و قدرتمند قیام و ظهور می کند.
کند.  ۲( در آینده بسیار نزدیک و یا در زمان حال ظهور می 

کشورهای جهان حمله و آنها را تصرف می کند.  ۳( به همه 

۴( قصد انتقام دارد. 

۵( جنگ های زیادی راه می اندازد و صحنه تخریب شهرها و انهدام نمادهای مشهور جهان از قبیل 

کرات نمایش داده می شود.  مجسمه آزادی، کاخ سفید، برج ایفل و... به 

کشتار می زند. ۶( دست به 

کمیت رساندن او برجهان هستند.  کنون عده ای از یارانش سعی در برگرداندن او و به حا ۷( هم ا

گیرنده شرور به همراه یارانش از آسمان  ۸( قسمتی از آسمان باز می شود و آن بیگانه و ابرقدرت انتقام 

کشورهای جهان یورش می برند. وارد زمین می شوند و به سراسر 

گوید به   ۹( در هنگام قیام و آغاز حرکت خود، یک پیام جهانی می دهد و با مردم جهان سخن می 

که همه مردم جهان به زبان مادری خود و بدون نیاز به وسایل؛ صحبت های او را می شنوند!  نحوی 

۱۰( بسیار قدرتمند و مجهز به سالح های پیشرفته و قدرت های ماورائی است و ... .

مقدمه
اقدامات  از  سلسله ای  انجام  و  دشمنی 
سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی،  نظامی، 
بر  مستکبر  حکومت های  توسط  و... 
تاریخی  سابقه  زمان؟جع؟  امام  علیه 
از  دشمنان  اقدامات  این  که  داشته 
نیز  همچنان  و  آغاز  ایشان  والدت  از  قبل 
در  دارد.  ادامه  دراز  سالیان  گذشت  با 
از  پس  آمریکا  متحده  ایاالت  راستا  این 
 1357 سال  در  ایران  اسالمی  انقالب 
نقش  تعیین  بواسطه  میالدی(   1979(
ایجاد  و  زمان؟جع؟  امام  ظهور  در  ایران 
زمینه های الزم برای ظهور آن حضرت در 
انقالب  بنیان گذار  سوی  از  جهان  سطح 
2001 و حادثه  اسالمی و به ویژه از سال 
عظیمی  سرمایه گذاری  سپتامبر،  یازده 
برای تخریب وجهه امام عصر؟جع؟ و نیز 
ظهور  شیوه  علیه  نمایی  سیاه  و  تخریب 
که  داده  انجام  جهان  سطح  در  ایشان 
و  جلوگیری  هدف  با  آنها  اقدامات  این 
ایشان  ظهور  زمان  انداختن  تعویق  به 
این  از  یکی  با  ادامه  در  می گیرد.  صورت 

اقدامات آشنا خواهیم شد.
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 و می شنوند )که بی شباهت به برخی از روایات 

بیانگر اتفاقات لحظات آغازین ظهور و قیام امام 

نیست( و خود را معرفی و مردم جهان را تهدید 

نکنند،  عمل  او  میل  مطابق  گر  ا که  می کند 

کشتار و قتل عام آنها می زند. دست به 

متاسفانه این فیلم ضد حضرت مهدی ؟جع؟، 

تلویزیونی  مختلف  شبکه های  از  بارها  و  بارها 

ملی  شبکه های  از  بارها  همچنین  و  استان ها 

پخش شده است. 

مرد پوالدین 
)Man of Steel(

فیلم سینمایی مرد پوالدین یک فیلم ابرقهرمانی 

و   )Zack Snyder( اسنایدر  زک  کارگردانی  به 

 )David S. goyer( گویر  اس  دیوید  نویسندگی 

کران شد. داستان این  که در سال ۲۰۱۳ ا است 

فیلم در خصوص زندگی و سرگذشت سوپرمن از 

که  بدو تولد تا دوران حاضر است و نیز اتفاقاتی 

در این بین او با آنها مواجه می شود. الزم به ذکر 

دالری  میلیون   250 بودجه  با  فوق  فیلم  است 

میلیون   700 حدودا  فروش  به  و  شده  ساخته 

دالری نیز رسیده است.

است  ذکر  به  الزم  می انجامد.  طول  به  سال 

فیلم فوق با بودجه 200 میلیون دالری ساخته 

شده و به فروش حدودا 900 میلیون دالری نیز 

رسیده است.

و  بازگشت  درباره  سینمایی  فیلم  این  داستان 

قیام رهبر ربات های باستانی شیطانی در زمین 

که حوادث این فیلم بیشتر در آمریکا و در  است 

اهرام ثالثه مصر می گذرد. در این فیلم شاهدیم 

یک رهبر افسانه ای فوق العاده بی رحم و خونریز 

که  خبیث  ربات های  از  سری  یک  همراه  به 

قصد  خورده اند؛  شکست  دور  گذشته های  در 

خونخواهی و انتقام از زمینیان را دارند و مشغول 

کار می شوند و در این  کردن خود برای این  آماده 

  اعالن 
ً
که یارانش مکررا فیلم ما شاهد آن هستیم 

او  رسیده،  فرا  ما  رهبر  ورود  زمان  که  می کنند 

گرفت. کرد! او انتقام خواهد  دوباره قیام خواهد 

ایران به سه نماینده خود در مرزهای اسرائیل، 

غزه، لبنان و سوریه اسلحه می دهد.

سینمایی  فیلم  این  در  شد،  بیان  که  همانطور 

برای  شرور  ربات  عده ای  تالش  شاهد  پرخرج 

که یک ربات باستانی  بازگرداندن رهبر بزرگ خود 

اهریمنی فوق العاده خبیث می باشد، هستیم. 

شیطانی  رهبر  این  می شود   گفته  فیلم  این  در 

ربات ها؛

۱( قصد خونخواهی و انتقام دارد .

کشورهای جهان را  ۲( قصد حمله و تصرف همه 

دارد.

۳( دوازدهمین ربات موجود است .

۴( دارای قدرت های ماورائی است .

کی انجام  کارهای ترسنا ۵( اهل مکاشفه است و 

می دهد. 

این  در  ما  نهایت  در  و  کشته اند  را  برادرانش   )۶

مخوف  رهبر  این  که  هستیم  آن  شاهد  فیلم 

شیطانی به زمین باز می گردد و قیام خود را آغاز 

می کند و در هنگام قیام خود، پس از ورودش به 

زمین و انهدام ناوهای هواپیمابر آمریکایی و نیز 

که:   حمله به دیگر شهرهای جهان بیان می کند 

“من انتقام می گیرم” و یک پیام جهانی به مردم 

کره  سراسر  مردم  که  نحوی  به  می دهد  جهان 

زمین به طور همزمان صدا و تصویر او را می بینند 

فیلم های  پخش  بدلیل  گفت  باید  متاسفانه 

و  جهان  سرتاسر  در  هالیوودی  اصطالحا 

تاثیرگذاری  جهان،  مردم  نزد  آنان  محبوبیت 

با  اوقات  گاهی  و  بوده  زیاد  بسیار  فیلم ها  این 

کشور،  غفلت و سهل انگاری مسئولین فرهنگی 

رسمی  تلویزیونی  شبکه های  در  فیلم ها  این 

مناسبت های  به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 

پخش  و  دوبله  مخاطب،  جذب  برای  مختلف 

شده اند. درادامه با تعدادی از این فیلم ها آشنا 

خواهیم شد.

تبدیل شوندگان2
)Transformers: Revenge of the Fallen( 

انتقام   ۲ شوندگان  تبدیل  سینمایی  فیلم 

از  یکی  خوردگان،  شکست  انتقام  یا  فالن 

قدرتمندترین فیلم های ساخت هالیوود بر علیه 

است  ایشان  ظهور  شیوه  عصر؟جع؟و  امام 

سیاه  و  تخریب  به  رحمانه ای  بی  شکل  به  که 

ظهور  روز  و  مهدی؟جع؟  حضرت  علیه  نمایی 

این فیلم محصول سال  ایشان پرداخته است. 

 )Micheal Bay( بی  مایکل  کارگردانی  به  و   ۲۰۰۹

کار  که در این فیلم به  است. جلوه های ویژه ای 

آمریکا سابقه نداشته  تاریخ فیلمسازی  رفته در 

 Industrial light & شرکت  گفته  به  طوریکه  به 

فیلم  ساخت  مختلف  مراحل  بازآفرینی   ،Magic

کامپیوتر خانگی ۱۶ هزار  Transformers روی یک 
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به  و  شده  ساخته  دالری  میلیون   250 بودجه 

رسیده  نیز  دالری  میلیون   700 حدودا  فروش 
است.

دشمن  یک  سوپرمن،  شاهدیم  فیلم  این  در 
بسیار بی رحم و جنگ طلب به نام ژنرال زاد دارد. 
ژنرال زاد یک رهبر نظامی استراتژیست با قدرت، 
و  آسیب ناپذیری  استقامت،  چابکی،  سرعت، 
به  قادر  و  ابرانسانی  و  گسترده  بسیار  پایداری 
کننده، ایجاد پرتوی  کردن، تنفس منجمد  پرواز 
و طول  ماوراء طبیعی  و دید  از چشمان  گرمایی 

عمر بسیار زیاد و غیب شدن و... است.
که سالیان درازی در پی سوپرمن است،  ژنرال زاد 
پس از یافتن سوپرمن در زمین، ابتدا او را از نیت 
روی  بر  جدید  امپراتوری  یک  تشکیل  که  خود 
و  می کند  مطلع  انسان هاست،  کشتن  و  زمین 
منجی  عنوان  به  فیلم  این  در  )که  سوپرمن  از 
کید  مسیحیت معرفی و البته روی این مسئله تا
می شود( می خواهد با او همکاری  کند. سوپرمن 
با وی مخالفت می کند و سپس با یکدیگر درگیر 
می شوند و ژنرال زاد با سفینه های فضایی خود 
سیاره  انهدام  مشغول  و  می کند  حمله  زمین  به 
زمین و شهرها می شود و سوپرمن نیز با او درگیر 
می شود و... . نکته حائز اهمیت در این فیلم در 
که رهبر  لحظه ورود ژنرال زاد به زمین است. وی 
به سفینه های  و مجهز  ارتش شورشیان  نظامی 
فضایی پیشرفته نظامی است، در بدو ورود خود 
به زمین یک پیام جهانی به مردم زمین می دهد 
را  او  تصویر  و  صدا  زمین  کره  سراسر  مردمان  که 
نقاط  کنان  سا صورتیکه  به  می کنند  مشاهده 
به صورت همزمان سخنان وی  مختلف جهان 
این  در  و  می شنوند!  خویش  مادری  زبان  به  را 
کرده و مردم جهان را تهدید  پیام خود را معرفی 
کشتار  گر او همراهی نکنند دست به  که ا می کند 

آنها خواهد زد.

مردان ایکس
)X-Men: Apocalypse ( 

فیلم  یک  آخرالزمان  ایکس:  مردان  فیلم 
برایان  نویسندگی  و  کارگردانی  به  ابرقهرمانی 
فیلم  این  و  است    )BRYAN singer( سینگر 
که در  دنباله ای بر فیلم های مردان ایکس است 
فیلم  به ذکر است  کران شد. الزم  ا ۲۷ مه ۲۰۱۶ 

فوق با بودجه 170 میلیون دالری ساخته شده 

و به فروش حدودا 550 میلیون دالری نیز رسیده 
است.

یک  قیام  و  بازگشت  درباره  فیلم  این  داستان 
صباح  نام  به  عرب  باستانی  شرور  و  نامیرا  رهبر 
خیانت  وی  به  دور  زمان های  در  که  است  النور 
شده است. صباح نور فوق العاده قدرتمند بوده 
فراوانی  آسای  معجزه  و  ماورائی  توانایی های  و 
دارد و در اوائل فیلم به این نکته اشاره می شود 
گروه هایی در جهان منتظر ظهور و  که فرقه ها و 
گشت.  قیام وی هستند و معتقدند او باز خواهد 
و  خاموشی  سال ها  از  پس  النور  صباح  سرانجام 
غیبت(  سرداب  به  )اشاره  ای  دخمه  در  سکوت 
که در آن زندانی شده بود توسط مراسم مذهبی 
که  زمانی  و  بازمی گردد  دنیا  به  یارانش  و  پیروان 
خشم  و  اندوه  با  می کند  نظاره  جدید  دنیای  به 
کرده و اسیر  گم  کند: بشریت راه خود را  بیان می 
بت های دروغین شده و جهان را ضعیفان اداره 
ک شود و بسیاری انسان ها  می کنند. دنیا باید پا
را  جهان  تا  است  بازگشته  وی  و  شوند  کشته 
امپراتوری  یک  می گیرد  تصمیم  دهد!  نجات 
بر  را  خود  فرمانروایی  و   تاسیس  جدید  جهانی 

اینکه  جالب  کند.  جمع  نیرو  و  تحمیل  بشریت 
آنها  و  می دهد  ارتقا  را  ها  آن  قدرت های  تمام 
می  بودند،  درگیر  آن  با  که  ناراحتی  و  رنج  از  را 
صباح  آمدن  با  یکباره  به  آنها   همچنین  رهاند. 
النور به موجوداتی غرق در قدرت و عزت تبدیل 
این  در  النور  صباح  اقدامات  از  یکی  شوند.  می 
انداختن سالح  کار  از  و  فیلم خلع سالح جهانی 
های اتمی است. او با استفاده از قدرت ماورائی 
کننده،  غافلگیر  اقدام  یک  در  خود  ناپذیر  مهار 
سوئیچ شلیک همه سالح های اتمی در سراسر 
کرده و آن ها را به تهدیدی علیه  جهان را فعال 

دارندگانشان )ابرقدرت ها( تبدیل می کند.
جزو  اسرائیل  بین،  این  در  اینکه  جالب  نکته 
که توسط صباح  کشورهایی است  شاخص ترین 
که  است  ذکر  به  الزم  می شود.  سالح  النورخلع 
صباح النور در هنگام خلع سالح جهانی و شلیک 
موشک های ابرقدرت ها، جمالت قابل تاملی بر 
زبان می آورد از قبیل: دیگر نه هیچ سیستمی و  
نه هیچ نظامی و نه سالحی و نه هیچ  ابرقدرتی! 
که چقدر به ابزارها  و ادامه می دهد: جالب است 
ایمان  موشک ها(  به  )اشاره  ماشین هایشان  و 
که                   می کند  بیان  فراوانی  خشم  با  نهایتا  و  دارند 
به موشک های  )اشاره  پیکان هایتان  توانید  می 
کنید  اتمی در حال شلیک( را از برج بابل پرتاب 

ولی هرگز نمی توانید به خدا ضربه بزنید!

نتیجه گیری
اشراف  و  اطالع  با  و  هوشمندانه  کامال  هالیوود، 
بسیار زیاد نسبت به احادیث اهل بیت ؟مهع؟ در 
خصوص چگونگی ظهور حضرت بقیة اهلل ؟جع؟ 
زیاد  اطالع  با  همچنین  و  مهدویت  ابعاد  سایر  و 
با  ایشان،  برای ظهور  به زمینه های الزم  نسبت 
ایشان  ظهور  زمان  در  تعویق  و  جلوگیری  هدف 
دست به ساخت این فیلم های پرخرج می زند. 
مسئوالن  متاسفانه  که  آنجاست  ک  دردنا نکته 
کشور  در  هنری  و  فرهنگی  نهادهای  و  فرهنگی 
امام  مکرر  توصیه های  و  فرمایشات  خالف  بر 
خامنه ای مبنی بر لزوم آشنا نمودن مردم اقصی 
امام  با  نقاط جهان به ویژه مستضعفین جهان 
رسانه های  طریق  از  ایشان  ظهور  و  عصر؟جع؟ 
دهه  چند  کنون)طی  تا  شنیداری؛  و  دیداری 
انجام  زمینه  این  در  موثری  اقدام  گذشته( 

نداده اند.
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کنترل مخفیانه جریان آخرالزمان رهبران ایران و 

آیا رهربان ایران قصد دارند مخفیانه 

جریان آخرالزمان را اداره کنند؟

بسیاری از اوانجلیکاهای )گروهی از مسیحیان عمدتًا متعلق به یکی از کلیساهای پروتستان که به شدت 

به ترویج مفاهیم انجیل و رهنمون دیگران به این عقاید پایبندند(  آمریکایی درباره مقاصد ایران به 

خطا رفته اند. 

کند.  اما این  که رئیس جمهور ترامپ را َقَدر مردی منفی معرفی  جمهوری اسالمی ایران بر آن است 

که ترامپ از توافق ساده لوحانه اوباما  گذشته آغازشده و نه حتی از زمانی  سوءنیت ایران نه از ماه 

گرفت بلکه وزارت امور خارجه آمریکا در سال 1984 ایران را در لیست  کناره  )توافق برجام( با ایران 

کشور حامی تروریسم قرار داد. چهار 

پر  چرا؟  کرد.  راه اندازی  خارجی  تروریستی  سازمان  مذکور  سال  اوایل  ایران  پاسداران  سپاه 

دست  عراق  در  آمریکا  نظامی  نیروی   600 از  بیش  کشتار  در  ایران  پاسداران  سپاه  که  است  واضح 

آنها  می پندارد.  دوازدهم  امام  موعود،  منجی  پرچم دار  را  خود  ایران  رهبر  طرفی  از  است.  داشته 

آورد.  خواهد  در  جهان  سراسر  در  مسلمان  امت  کل  رهبری  به  را  ایران  رهبر  منجی  این  می گویند 

ستمدیدگان  مدافع  که  کرده اند  ادعا  خمینی  زمان  از  آیت اهلل ها،  دیگر،  چیز  یک  کنید.  صبر 

بگیرند  جهان  ابرقدرت های  از  را  سوم  جهان  انتقام  می خواهند  آنها  این گونه  اصاًل،  جهان اند. 

با  تهران  است.  واضح  بسیار  اسالمی  آزادی بخش  الهیات  کنید،  فکر  کرده اند.  شروع  آمریکا  از  و 

کرد. پی ریزی  را  فعالی  تروریستی  شبکه های  واقع  در  نه،  کرد؟  برقرار  دوستانه ای  روابط  آفریقا 

از  برق  رساندن  برای  به هم پیوسته  شبکه  )یک  برقی  تورین  است  قادر  ایران  آیا  به طورکلی 

)بمب  الکترومغناطیس  امواج  سالح های  طریق  از  را  آمریکا  مصرف کننده ها(  به  تولیدکننده ها 

هشدارها  ما  باشد؟  غرب  کل  برای  وجودی  تهدیدی  حتی  یا  بیندازد؟  کار  از  الکترومغناطیسی( 

اعتمادند؟ قابل  آنها  چقدر  حال  می کنیم،  دریافت  مسیحی  و  محافظه کار  رسانه های  طریق  از  را 

مقدمه
نوشتار  ترجمه  تماما  رو  پیش  مقاله 
 )Timothy Furnish( فرنیش  تیموتی 
 2019 جوالی   8 تاریخ  در  که  می باشد 
منتشر شده است. باتوجه به نکات مهم 
ذکرشده در این مقاله، این مقاله بصورت 
شده  ترجمه  گرامی  مخاطبان  برای  کامل 

که: است. دراین نوشتار آمده است 
تاریخ اسالمی  وی دارای مدرک دکترا در 
جهان و آفریقا )از دانشگاه ایالتی اوهایو 
عربی  زبان شناس  او  می باشد.   )2001
کرسی  سپس  و  است  آمریکا  ارتش  اسبق 
عملیات  فرماندهی  غیرنظامی  مشاور 
وی  کرد.  اتخاذ  را  ایاالت متحده  ویژه 
خاورمیانه  درباره  کتاب هایی  نویسنده 
تاریخ  پروفسور  است.  میانه  زمین  و 
است.  رسانه ای  نظریه پرداز  گاهی  و 
نیوز،  کس  فا کانال  در  )به عنوان مثال 
با  مبارزه  جنگ:  “داستانهای  برنامه 

کارنامه خود دارد(. داعش” را در 
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به  افکاری  چنین  تزریق  اصلی  مسئول  واقع  در 

جمهوری خواه،  حزب  و  اوانجلیکال  کلیساهای 

شخص اوست. 

که رهبری ایران قصد  کرده است  گلن بک ادعا 

هسته ای  جنگ  احتمااًل  و  اسرائیل  با  جنگ 

منجی  بازگشت  زمینه  ترتیب  بدین  تا  دارد 

موعود شیعه دوازده امامی، امام دوازدهم، امام 

مهدی؟جع؟ را فراهم آورد. به نظر می رسد ایران 

از  زودتر  و  برخالف میلش  را مجبور می کند  خدا 

کند  موعد مقرر مسئله بازگشت منجی را عملی 

گرفته  دست  به  را  آخرالزمان  جریان  این گونه  و 

است. 

می کند  حکم  جهان  درباره  ایران  شیعی  تعالیم 

ظهور  زمان  تا  تهاجمی  مقدس  جنگ  اینکه  به 

شخصی  عقاید  است.  ممنوع  دوازدهم  امام 

رهبری از استفاده تهاجمی سالح های هسته ای 

علیه اسرائیل یا هر جای دیگر ممانعت به عمل 

می آورد. 

تیموتی فرنیش

نسخه فانتزی اسالم
گراف  پارا این  نوشتن  حال  در  وقتی  درست 

دوازدهم”  “امام  درباره  آنالینی  هشدار  بودم، 

مقدس  کتاب  از  پیشگویی  یک  کردم،  دریافت 

“چرا   ،)The Trumpet( “ترامپت”  رسانه  از 

آن  در  نمی تواند  که  است  جنگی  آغازگر  ایران 

مأموریت  رساندن  پایان  به  برای  شود؟  پیروز 

مرج  و  هرج  می کند،  اظهار  نویسنده  الهی”. 

و  ایشان است  بازگشت منجی موعود  پیش نیاز 

بسیاری از دوازده امامی ها معتقدند، می توانند

با این وجود، بسیاری از رهبران خوب محافظه کار 

برای  ایران  که  متقاعدند  اسرائیلی  و  آمریکایی 

یهودی  دولت  علیه  هسته ای«  »هولوکاست 

آماده می شود. 

سخنگوی   ،)Newt gingrich( گینگریچ  نیوت 

این  ایاالت متحده،  نمایندگان  مجلس  اسبق 

نخست وزیر  همچنین  و  دارد  باور  را  مسئله 

اسرائیل، بنجامین نتانیاهو نیز بر این باور است. 

بخش  از  صرف نظر  با  ترامپ  پرزیدنت  حتی 

هسته ای بیان داشته است: رهبران ایران دائمًا 

نابودی اسرائیل را خواستارند. 

این  بر  اوانجلیکال  پروتستان های  از  بسیاری 

عقیده اند که ایران بدون اینکه منتظر فرمان خدا 

باشد وارد عمل می شود. 

گلن بک )Glenn Beck( در حال انتشار 
ادعاهای دروغین درباره اسالم است.
گلن  خود  شک  بدون  ادعاها  این  منشأ  اما 

مورمون  و  نبوده  اوانجلیکال  که  می باشد  بک 

که توسط ژرف  کلیسای مورمون  )Mormon: عضو 

گرفت(  آمریکا شکل  در   1830 اسمیت در سال 

در  نیوز  کس  فا در  خود  کار  شروع  با  وی  است. 

کرد.  طول یک دهه ادعاهای خود را تکرار 

گلن بک و بلیز شو

را  ادعاها  این  هم   )Blaze( بلیز  رسانه  اخیرًا 

که یک  کرده است. بالغ بر یک دهه است  تکرار 

و داده  برگ  و  شاخ  را  کی  خطرنا دروغین  روایت 

وقوع  علت  می خواهد  ایران  آیا 
آخرالزمان باشد؟

آمریکای  تهدید  در  ایران  توانایی  به  من 

غربی.  تمدن  به  رسد  چه  دارم  شک  شمالی 

منطقه،  شیطان  به  نسبت  ایران  تهدیدات  اما 

چه  “اسرائیل”  خودش،  از  کوچک تر  شیطانی 

باورکردنی  تهدیدات  این  حد  چه  تا  می شود؟ 

است؟

دولت  بستن های  افترا  و  بدگویی ها  و  ضدیت 

دوانیده  ریشه  مدرن  ایران   DNA در  یهودی 

شدیدش  تنفر  اظهار  از  شیعه  رژیم  است. 

استفاده  چماقی  به عنوان  اسرائیل  به  نسبت 

این  بکوبد.  سنی  کشورهای  سر  بر  تا  می کند 

خاطر  به  را  سعودی  عربستان  به خصوص  رژیم 

تحقیر  مورد  صهیونیستی«  »ضد  ِعرق  فقدان 

طبلی  واقع  در  تهران  می دهد.  قرار  اهانت  و 

گروه تروریستی،  توخالی است. این رژیم به دو 

طور  به  که  شیعه،  اهلل  حزب  و  سنی  حماس 

کمک مالی و  به اسرائیل حمل می کنند  مرتب 

ایران متهم  که  کند. شنیده ایم  تسلیحاتی می 

فرصت  اولین  در  اسرائیل  نابودی  قصد  به 

ممکن است. دالیلی برای شک به این مسئله 

صحیح  ترجمه  با  مرتبط  عمدتًا  که  دارد  وجود 

است.  ایرانی  صاحب منصبان  فارسی  اظهارات 

فارسی من بد نیست، تحقیقاتم نشان می دهد 

که  که اینجا سیاستمداران می خواهند بگویند 

ک خواهد شد”.  “اسرائیل از صفحات تاریخ پا

رهبران ایران منتظر »رجعت 
مسیحشان« هستند.

که بشر  اسالم شیعی ایران بر این عقیده است 

نمی تواند آغازگر نابودی آخرالزمان باشد و فقط 

که منجی موعود  خ می دهد  زمانی این اتفاق ر

منتظر  شیعه  )بله  بازگردد،  دوازدهم«  »امام 

به عبارت دیگر  می باشد(  خود  منجی  رجعت 

کند. تا  تنها وقتی که خداوند آخرالزمان را اعالم 

ک دفاعی خود باشد.  آن زمان ایران باید در ال

این اصل عقیدتی اساسی الهیات شیعی است. 

افراد بشر باید منتظر دستور خداوند باشند.
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زمینه  آشفتگی  این  به  عامدانه  زدن  دامن  با 
تعجیل در ظهورش را فراهم آورند. 

روزنبرگ  جوئل  از  می آید؟  کجا  از  عقیده  این 
)Joel rosenberg(، افسانه پرداز اوانجلیکال 

کرده است. گلن بک سال ها برایش تبلیغ  که 
 NATIoNAl( ریویو  نشنال  حتی  که  افسوس 
دیدگاه های  ارائه  برای  فرصتی  هم   )review
با  داد  قرار  اختیارش  در  روزنبرگ  طلبانة  آشوب 
تا  می  کنند  تالش  اسالمی  :”افراط گرایان  عنوان: 

ظهور مهدی را به تعجیل اندازند” 

جوئل روزنبرگ

گلن  فقط یک اشکال وجود دارد. نه روزنبرگ و نه 
حین  در  نکرده اند.  درک  را  شیعی  الهیات  بک 
به  مجبور  اسالمی،  مطالعات  دکترای  گذراندن 
تحقیق و بررسی عمیق آن الهیات شدم آن هم به 
زبان های اصلی.  پس از صالحیت الزم برای برمال 
کردن اشتباهات فاحش و اساسی این دو نفر در 

این زمینه برخوردارم. 

اشتباهات بسیار در زمانی اندک:
از  المهدی  دوازدهم  امام  بازگشت  به  عقیده   )1

غیبت، افراطی است. 
بزرگ ترین  در  اساسی  عقیده ای  این  بلکه  نه   *

شاخه مکتب شیعی است. 

طوری  ک اند  خطرنا بسیار  امامی ها  دوازده   )2
را  آن ها  خمینی  آیت اهلل  تاریخ  از  برهه ای  در  که 

محکوم کرد. 
* نه بلکه مکتب شیعه دوازده امامی، بزرگ ترین 
عقیده  بک  گلن  است.  اسالم  سنی  غیر  شاخه 
انجمن  عقیده  با  را  دوازده امامی  شیعه  اساسی 
انجمن حجتیه در  گرفته است.  اشتباه  حجتیه 

بهایی ها  کردن  مسلمان  هدف  با   1950 دهه 
از  را  انجمن  این  واقع خمینی  و در  گرفت  شکل 
با  قبل  از  که  روابطی  خاطر  به  فقط  پاشاند  هم 

این  عامل  به هیچ وجه  اسرائیل  و  داشتند  شاه 
ازهم پاشیدگی نبود. 

که ما )یعنی آمریکا(  3( دوازده امامی ها معتقدند 
ضد مسیح هستیم. 

شیعی  ایران  مسیح  ضد  است،  اشتباه  نه   *
به  شخصیتی  است،  سنی ها  مسیح  ضد  همان 
نام دجال یا فریب دهنده. در فرجام شناسی هر 
دو شاخه اسالم دجال یک شخص است نه یک 

کشور. 

4( ایران در جنگ جهانی دوم موافق با نازی ها 
بود. 

تا  دوم  جهانی  جنگ  طول  در  ایران  واقع  در   *

سال 1942 بی طرف بود. سپس تحت حکمرانی 
محمدرضا پهلوی به متفقین پیوست. 

)مانند  ایران  مسئوالن  که  است  درست 
روحانیون(  و  اسبق  رئیس جمهور  احمدی نژاد، 
به  آن ها  اما  می شوند  متوسل  مهدی  به  اغلب 
منجی  مدعی  که  هستند  کسی  مخالف  شدت 
موعود شود. چرا؟ چون چنین مدعی ای به حکم 
الهی قدرت را در دست می گیرد و سلطه، ثروت 
پایان  به  را  آن ها  مدنی  حقوق  و  قدرت  عظیم، 
می رساند. مدعی امام دوازدهم شدن در مکتب 
شیعه تقریبًا غیرممکن است درحالی که در اسالم 

سنی این ادعا بارها تکرار شده است. 

که  مسلمانان ایران بر این باورند 
باید منتظر حکم خداوند باشند. 

حکم  جهاد  درباره  دوازده امامی  شیعه  تعالیم 
که جنگ مقدس تهاجمی تا زمان ظهور  می کند 
فتوای  گر  ا حتی  است.  ممنوع  دوازدهم  امام 
هسته ای  تسلیحات  برابر  در  خامنه ای  آیت اهلل 
غیرواقعی باشد )که احتمااًل هست( عقیده های 
تهاجمی سالح های  استفاده  از  رهبری  شخصی 
دیگر  جای  هر  یا  اسرائیل  برابر  در  هسته ای 
ممانعت به عمل می آورد. گرچه در زمان غیبت 
مهدی استفاده تداخلی از این تسلیحات احتمااًل 
امام  بازگشت  اینکه  مهم تر  همه  از  است.  جایز 
و  نیست  هدایتگری  جریان  هیچ  تابع  دوازدهم 
مانند بازگشت منجی ما در مسیحیت، انجام این 
امر تنها در دستان خداوند است. مکتب شیعه 
مطالعات  زیاد  سال های  اساس  بر  دوازده امامی 
من در این زمینه و زمانی را که آنجا گذرانده ام فاقد 
که بشر هرج و مرجی را به  چنین مفهومی است 
راه می اندازد تا خداوند را وادار به انجام امر ظهور 

کند. عقیده هدایت جریان آخرالزمان در  منجی 
سنی  جهادی  گروه های  میان  در  به ویژه  اسالم 
به ویژه داعش و القاعده وجود دارد. شک ندارم 
برعلیه  داشتند،  هسته ای  سالح  آن ها  گر  ا که 
کتاب  )به  می کردند.  استفاده  امریکا  و  اسرائیل 
من، ده سال دلدادگی در اردوگاه مهدی: مقاالتی 
درباره فرجام شناسی مسلمانان 2015-2005، 
اسالم  نوع  اما  کنید(  مراجعه   67-31 صفحات 
همان طور  است.  اعتقادی  چنین  فاقد  ایران 
خداوند  کردن  مجبور  عقیده  کردم  ذکر  قباًل  که 
این  دارد.  وجود  سنی  جهادی  گروه های  در 
پاز  ریوون  اسرائیلی  محقق  توسط  ابتدا  مسئله 
 
ً
)reuven PAZ( در سال 2006 ذکر شد. ظاهرا
کار  گرفت و برای ایران به  روزنبرگ این مفهوم را 

برد اما این مسئله هیچ ارتباطی با ایران ندارد.

کتاب مکاشفه یوحنا: نه دفترچه 
راهنمای سیاست

را  بنیادین  اشتباه  این  مستمر  به طور  بک  گلن 
اوانجلیکال و حزب  کلیساهای  تا در  کرد  منتشر 
یک  به  آمریکا  ایاالت متحده  جمهوری خواه 

عقیده عمومی تبدیل شد. 
را در تفسیرشان  ایران  روزنبرگ همچنین  و  بک 
یک  من  جای داده اند.  یوحنا  مکاشفه  کتاب  از 
نمی کنم  فکر  اما  هستم  محافظه کار  مسیحی 
سینت جان )ST. JohN( )یوحنا( مکاشفات خود 
را به عنوان یک راهنمای سیاست در نظر داشته 
ابتدا  در  ایران  رهبران  مقاصد  شناخت  است. 
شناخت آن ملت، تاریخش و عقاید شیعی اش را 
می طلبد. ِبک و روزنبرگ تا حد بسیار زیادی فاقد 

این دانش هستند. 
هسته ای  تسلیحات  خواستار  ایران  رهبران 
هستند، اشتباه نمی کنند. بلکه آن را برای بیمه 
کره شمالی( و باال بردن  کردن رژیم خود )مانند 
کار می برند، نه برعلیه  قدرت ژئوپلیتیک خود به 
کردن خدا. حال آنکه این  تل آویو یا برای مجبور 
کاماًل برخالف عقاید دینی این ملت و رهبر  اعمال 

مذهبی آن است. 
بله رئیس جمهور ترامپ باید به سختی آیت اهلل ها 
در  دارد.  باز  هسته ای  فعالیت های  ادامه  از  را 
تحمیل  دوباره  وی  که  تحریم هایی  حاضر  حال 
کند شاید  گر شرایط تغییر  کرده، کارآمد هستند. ا
ایاالت متحده آمریکا الزم بداند به پیشنهاد جان 
گر  کند. اما ا کرده و ایران را بمباران  بولتون عمل 
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اساس  بر  باید  تصمیم  این  باشد،  این گونه 
و  کشور  آن  ژئوپلیتیک  دقیق  تحلیل  و  تجزیه 
بر  نه  باشد.  رهبرانش  واقعی  مذهبی  عقاید 
برای  مکاشفات  غریب  و  عجیب  خوانش  پایه 

افسانه بافی درباره نوع اسالم در ایران. 

کتاب ده سال دلدادگی در اردوگاه مهدی نوشته 
تیموتی فرنیش

منبع

h t t p s : / / st r e a m . o r g / d o -
i r a n s - l e a d e r s - wa n t- t o -
hotwire-the-apocalypse

مقاله ای  در  نیز   2011 فرنیش در سال  تیموتی 
نوشته   inegma تحقیقاتی  موسسه  برای  که 
کرده و جالب آنکه  بود، مطالب مشابهی را بیان 
در آن مقاله، برخی ادعاهای رسانه ای غرب در 
 !!! هسته ای  سالح  از  می خواهد  ایران  اینکه 
کند،  استفاده  آخرالزمان  جلوانداختن  برای 

مورد تردید قرار داده بود.
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انقالب اسالیم ایران، مهدویت، 
خاورمیانه و ظهور منجی در کتب غرب

ک )Mark hitchcock(، نویسنده  1399( توسط مارک هیچکا 2020  )فروردین  کتاب در سال  این 

کشوری  ایران  که  آمده است  کتاب  نوشته و چاپ شده است. در مقدمه  اوانجلیست  و سخنران 

ک بوده و همیشه بویژه بعد از انقالب آن درسال 1979 میالدی )1357 شمسی( در  سرکش و خطرنا

کارهای غلط بوده است !!!  سرتیتر خبرهای روز جهان البته بدلیل تحرکات و 

نویسنده: محمدصالح برادران

مقدمه
از  هر  غرب  مکتوب  و  تصویری  های  رسانه 
مهدویت  موضوع  به  مناسبتی  به  چندگاهی 
خبر،  های  قالب  در  و  داده  نشان  عالقه 
این موضوع  به  یا فیلم های مستند  و  مقاله 
که توجه به  پرداخته اند. البته شکی نیست 
در  ایران  اسالمی  انقالب  از  پس  مهدویت 
اخیر  سال  چندین  در  ویژه  به  و   1979 سال 
مکرر  مصاحبه های  و  سخنرانی ها  از  پس  و 
به  مهدویت  بیان  و  ایران  سیاسی  مقامات 
که  شیعه  اساسی  اعتقادات  از  یکی  عنوان 
و  صلح  محور  عنوان  به  استفاده  قابلیت 
دارد،  را  مختلف  ملل  و  ادیان  بین  دوستی 
این  است.  گرفته  خود  به  تازه ای  شکل 
کتاب ها و  مطلب به راحتی با نگاه به لیست 
که به عنوان مهدویت و آینده نگری  تی  مقاال
اخیر  سال های  در  اسالم  در  ایران  نقش  و 
تولید و عرضه شده، قابل اثبات است. البته 
همانند همیشه این نگاه تک سویه و تخریبی 
و  نوشته ها  کثر  ا که  طوری  به  است؛  بوده 
برنامه های تولیدی رسانه های غربی در این 
و  مطلب  این  بودن  خرافی  در  سعی  موضوع 
به  نسبت  غربی  مخاطب  در  ترس  ایجاد  یا 
معرفی  به  ادامه  در  است.  داشته  نظریه  این 
که در سال های اخیر  کتاب ها  تعدادی از این 

چاپ و منتشر شده اند، خواهیم پرداخت.

نیروآزمایی با ایران: ایران هسته ای و آینده اسرائیل، خاورمیانه و
کتاب مقدس   ایاالت متحده در پیشگویی 

 Showdown with Iran: Nuclear Iran and the Future of Israel, the(
)Middle East, and the United States in Bible Prophecy
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ایران، آیت اهلل ها و مسیحیت اسالم 
شیعه

 Iran, the Ayatollahs, and the Messiah of( 
)Shi’ite Islam

کتاب در سال 2012  توسط جیسون متیو  این 

دانشجوی   )Jason Matthew olson( اولسون 

دکترای مطالعات تاریخ خاورمیانه نوشته شده 

بررسی ظهور  به  کتاب خود  در  نویسنده  است. 

از  شیعه  اسالمی  )مسیحای  مهدی  حضرت 

برای  موضوع  این  اهمیت  و  نویسنده(  نظر 

جهان اسالم و آخرالزمان پرداخته و با اشاره به 

صحبت های مراجع تقلید، رهبر معظم انقالب و 

رئیس جمهور آن دوره دکتر احمدی نژاد، نقش 

حضرت مهدی؟جع؟ در سیاست ایران را بسیار 

مهم برشمرده و می گوید نظام جمهوری اسالمی 

در  سعی  خاورمیانه  در  قدرت نمایی  با  ایران 

تسریع ظهور آن حضرت دارد. وی در ادامه کتاب 

خود به بررسی ریشه تاریخی اختالفات جمهوری 

اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا می پردازد.

گانه امام دوازدهم سه 
)twelfe IMAM SeRIeS( 

رمان  سه گانه  نام  دوازدهم،  امام  مجموعه 
 Joel C.( که توسط جوئل روزنبرگ گونه ای است 
کس  rosenberg( نویسنده واشنگتن تایمز، فا

نیوز، استراتژیست و سخنران آمریکایی  اسرائیلی 

چاپ  و  نوشته   2013 تا   2010 سال های  بین 
شده است.

 )1399 ماه  )دی   2021 ژانویه  در  فوق  کتاب 

نویسنده   )kim ghattas( گتاس  کیم  توسط 

است.  رسیده  چاپ  به  تایمز  نیویورک  پرفروش 

دریافت  و  نوشته  کتاب  جلد  روی  از  که  آنطور 

کتاب  این  نویسنده،  ادعای  طبق  می شود، 

خاورمیانه  از  جاه طلبانه ای  و  بی سابقه  بررسی 

گره خوردن مشکالت در آن از  مدرن و چگونگی 

1979 میالدی )1357 شمسی( و انقالب  سال 

گتاس یکپارچه تاریخ ،  اسالمی ایران دارد. کیم 

ژئوپلیتیک و فرهنگ را به هم می بافد تا تصویری 

سعودی  عربستان  روابط  داستان  از  فریبنده  

 1979 سال  انقالب  جرقه های  از  که  را  ایران  و 

ایران متولد شده و با سیاست های آمریکا تقویت 

که  می کند  بررسی  وی  دهد.  ارائه  می شود، 

چگونه عربستان سعودی سنی )ازنظر نویسنده 

زمانی  که  شیعه،  ایران  و  وهابی(  واقع  در  ولی 

متحدین و ستون های دوقلوی استراتژی ایاالت 

1979 و  از سال  متحده در منطقه بودند، پس 

انقالب اسالمی ایران به دشمنان  ابدی تبدیل 

که چگونه آنها دین را  شدند. او نشان می دهد 

کار بردند و بیان  در رقابتی فراتر از منطقه ای به 

می دار، آموزه های مهدویت و منجی باوری امام 

دوازدهم در ایران می تواند مهم ترین دلیل این 

گروه های  ظهور  هم چنین  او  باشد.  موضوع 

انصاراهلل  و  لبنان  اهلل  حزب  همچون  مقاومت 

یمن را در راستای همین نقش ایران و تفکر ظهور 

منجی کشور و سیاست ایران در منطقه می داند.

که براساس  نویسنده در ادامه توضیح می دهد 

آخرالزمان  به  باید  کتاب مقدس  روایات  و  آیات 

نمونه هایی  آوردن  با  او  نمود.  ویژه  توجه 

با  را  ایران  نقش  دارد  سعی  حزقیال  کتاب  از 

و  آخرالزمان  در  مقدس  کتاب  پیش گویی های 

ظهور منجی تطبیق داده و اعالم می کند ایران و 

کتاب  که در  روسیه و ترکیه در منطقه ای هستند 

حزقیال پیش بینی شده و سرانجام این موضوع 

جنگ و تهدید دولت اسرائیل خواهد بود. وی 

در ادامه با اشاره به مهدی باوری در ارکان نظام 

در  ایران  اسالمی  انقالب  از  اسالمی  جمهوری 

کشوری منجی باور  کنون، ایران را  سال 1357 تا

خاورمیانه  منطقه  در  ک  خطرنا حال  درعین  و 

الخصوص  علی  اقوام  دیگر  برای  جهان  حتی  و 

دادن  پاسخ  با  را  کتاب  او  می داند.  اسرائیل 

و  روایات  و  آیات  اساس  بر  زیر  های  پرسش  به 

کتاب مقدس به پایان می برد: برداشت خود از 

روی  از  را  اسرائیل  دارد  قصد  هنوز  ایران  آیا   .1
کند؟  ک  نقشه پا

نابودی اسرائیل چه تبعاتی برای خاورمیانه   .2
دارد؟ 

3. ایران در پیشگویی کتاب مقدس کجا ایستاده 
است؟ 

کتاب  پیشگویی  در  متحده  ایاالت  نقش   .4
مقدس چه خواهد بود؟ 

موج سیاه 
)Black wave(

 )1399 ماه  )دی   2021 ژانویه  در  فوق  کتاب 

نویسنده   )kim ghattas( گتاس  کیم  توسط 

است.  رسیده  چاپ  به  تایمز  نیویورک  پرفروش 

برآمده  و  نوشته  کتاب  جلد  روی  از  که  آنطور 

کتاب  این  نویسنده،  ادعای  طبق  می شود، 

خاورمیانه  از  جاه طلبانه ای  و  بی سابقه  بررسی 

گره خوردن مشکالت در آن از  مدرن و چگونگی 

سال 1979 میالدی )1357 شمسی( و انقالب 

اسالمی ایران دارد.
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وی از نویسندگان پرفروش آمازون و نیویورک تایمز 
رمان  این  نوشتن  از  خود  قصد  وی  می باشد.  نیز 

سه گانه را بصورت زیر بیان می کند: 
“ما بسیار به آخرالزمان نزدیک هستیم، اما جهان 
است  کرده  ادعا  ایران  رهبر  است.  رفته  خواب  به 
امام  به  )که  شیعه ها  مسیح  با  جوالی،  ماه  در  که 
کرده است. تعداد  دوازدهم معروف است( مالقات 
کمتری هم از  اندکی از این واقعه مطلعند و تعداد 
ایران،  جمهور  رئیس  گاهند.  آ اتفاق  این  مفهوم 
محمود احمدی نژاد می گوید: هدف دولت او این 
که ظهور امام دوازدهم بر روی زمین را تسریع  است 
دو  این  مورد  در  ک  خطرنا بسیار  موضوع  بخشد. 
شیعه،  آخرالزمانی  نظریه ی  طبق  که  اینست  مرد 
آنها این است  الهی  که ماموریت  آنها عقیده دارند 
که تمدن مسیحی ـ یهودی را از بین ببرند تا ظهور 
مسیح خود را بر روی زمین جلوتر بیندازند. با در نظر 
برای ساخت  آنها  فعالیت های بسیار سریع  گرفتن 
کی  تسلیحات هسته ای، این مسئله بسیار خطرنا
رهبران  بیشتر  که  اینجاست  مشکل  بود.  خواهد 
جهان نسبت به سیاست خارجی آخرالزمانی ایران 
بی توجهند. بیشتر آمریکایی ها هم از این موضوع 
که درحال  بی اطالعند. ما با یک هیتلر فارسی زبان 
برخاستن است مواجهیم و جهان هیچ عمل قاطعی 
نمی دهد. من  انجام  او  در جهت متوقف ساختن 
میخواهم مردم را به یک سفر بسیار هیجان انگیز 
به درون یکی از تاریک ترین رژیم ها یعنی رژیم ایران 
آن  در  که  ببرم  اتاقی  به  را  مردم  می خواهم  ببرم. 
رهبران ایرانی، استراتژی تسلیحات هسته ای خود 
که برای نابودی اسراییل  کردند، جایی  را پایه ریزی 
کوچک “و”  آنها “شیطان  به  ایرانی ها  که  آمریکا  و 
کشیده اند. شاید  شیطان بزرگ”  می گویند نقشه ها 
کوچکی در جهت   این رمان “ امام دوازدهم” نقش 
رفته  به خواب  که  و یک جهان  بیداری یک ملت 
کند”.  درون مایه داستان رمان های سه گانه  بازی 

امام دوازدهم به شرح زیر است:
دنبال  را  شیرازی  ای  خانواده  زندگی  رمان  این 

 1979 در  اسالمی   انقالب  طول  در  که  میکند 

می کنند.  فرار  ایران  از  شمسی(   1357( میالدی 
میروند  آنجا  به  آمریکا  کشور  از  ویزا  دریافت  با  آنها 
به  پسرها  از  یکی  می کنند.  بزرگ  را  خود  پسر   3 و 
سپتامبر  یازده  تروریستی  حمله  تاثیر  تحت  شدت 
جویانه ای  تالفی  طرز  به  او  می گیرد.  قرار  آمریکا  در 
را  الدن  بن  اسامه  تا  می پیوندد،  سیا  سازمان  به 
به قتل برساند و سر او را درون جعبه ای به خانه 
که آماده ی فعالیت  بیاورد. اما درست در زمانی 
می شود، سازمان سیا او را نه به افغانستان و نه به 

ایران می فرستد. مأموریت  را به  او  بلکه  کستان،  پا
که سایت های هسته ای  ناشناخته ی  او این است 
تا  کند  کمک  به سیا  و  را شناسایی  ایران  قبلی در 
کرده و به ایران اجازه ی دسترسی به  آنها را تخریب 
بمب را ندهد. باالخره او به ایران می رود، به تدریج 
می خورد.  رقم  برایش  مرموزی  و  پیچیده  اتفاقات 
مسیح  یک  از  عجیبی  شایعات  کم کم  شیرازی 
اسالمی می شنود که به تازگی روی زمین آمده و دارد 
که  خودش را معرفی می کند. به عالوه او می فهمد 
چگونه امام دوازدهم فکر و ذهن رژیم ایران را برای 
کرده  جنگ علیه اسراییل و سپس آمریکا مشغول 

است.

امام  گانه  سه  سری  از  نسخه  اولین  کتاب  این 

2010 نوشته شده  دوازدهم می باشد  که در سال 
به  را  ایران  کند  می  سعی  داستانی  قالبی  در  و 
که در تالش برای تهیه  کند  کشوری معرفی  عنوان 
امام  ظهور  جهت  مخرب  و  هسته ای  سالح های 

مهدی )امام دوازدهم( خویش است.

به  دوازدهم  امام  سه گانه  سری  از  نسخه  دومین 

که در سال 2011 نوشته  و  نام ابتکار تهران بوده 
نویسنده در قالب رمان در آن به تالش ایران

که این موضوع  برای ترور سفیر عربستان پرداخته 
که در سال ۲۰۱۲ مطرح و البته پوچ بودن  در آمریکا 
در  بازهم  و  داده  قرار  دستمایه  را  گردید  اثبات  آن 

کتاب به موضوع عقاید شیعیان علی  از  الیه هایی 
مهدی؟جع؟  امام  ظهور  به  ایرانی  الخصوص 

می پردازد.

امام  سه گانه  سری  از  نسخه  آخرین  بعدی  کتاب 
نام  دمشق  معکوس  شمارش  نام  به  دوازدهم 

که در سال 2013 نوشته شده و روزنبرگ در  داشته 
کتاب حوادث سوریه و دخالت ایران را موضوع  این 
کتاب  توضیح  در  است.  داده  قرار  خود  داستان 
آمده: “همه نگاه ها به خاورمیانه است. اسرائیل در 
حمله اول خود به ایران موفق بوده و توانسته تمام 
کالهک های هسته ای  تاسیسات اتمی و ۶ عدد از 
کند. این باعث شده امام دوازدهم  ایران را منهدم 

دستور به تالفی همه جانبه دهد ...”

نتیجه گیری
سهولت  به  کتاب ها  این  بررسی  در  که  چیزی 
این  پرده  پشت  سیاسی  اهداف  می شود،  برداشت 
امام  آن ها  همه  در  که  صورتی  به  هجمه هاست؛ 
که جنگی جهانی را  کسی  مهدی ؟جع؟ به عنوان 
مردم  از  بسیاری  و  می کند  سازماندهی  غرب  علیه 
معرفی  می کشد،  را  یهودیان  و  مسیحیان  ویژه  به 
و  ایران  مانند  کشورهایی  راستا  این  در  و  می شود 
گروه های انقالبی فعال همچون حزب اهلل و حماس 
سالح های  تهیه  حال  در  که  کسانی  عنوان  به  را 
هستند،  جنگ  این  شروع  جهت  جمعی  کشتار 
این  مورد  در  دیگر  جالب  نکته  می نماید.  معرفی 
کمتر  کثر آن ها  که از انتشار ا کتاب ها این است  گونه 
و  کتاب ها  این  نویسندگان  و  می گذرد  دهه  دو  از 
مقاالت در برنامه های متعدد شبکه های تلویزیونی 
آن،  خطر  و  اسالم  و  ایران  علیه  و  می شوند  دعوت 
داِد سخن سر می دهند و این نشان از توجه و تالش 
مضاعف غرب در راستای فهم و مخالفت با مفاهیم 

آخرالزمانی اسالمی به ویژه مهدویت است. 
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