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 یلدای انتظار

 

 مقدمه
 مقابل در کشور و انقالب مقاومتِ علت مورد در که است این ما یعهجام مشکالت از یکی

 این به ما آموزشی نظام متأسفانه. ایمنشده توجیه انقالب آرمان و هدف و جهان مستکبران

 بسیاری در ما مردم که شودمی آن ،نتیجه و است نپرداخته انقالب اصلی هدف تبیین و مسئله

 (سوریه و فلسطین به کمک مثالً) کشورها سایر قبال در کشور هایسیاست در جمله از مسائل از

 .شوندمی دوگانگی دچار
 

 نقش ایران در تاریخ ادیان
 که اندگفته بارها هاصهیونیست و هاآمریکایی .بود ۲۰۱۲ یپروژه تبیین برای ایبهانه ۲۰۱۲ فیلم

 جهانی نوین نظم اعالم سال واقع در و آخرالزمان را ۱۹۸۰ سال ابتدا هاآن. شد خواهد تمام دنیا

 .شد آب بر نقش هاآن هاینقشه ایران، اسالمی انقالب پیروزی با اما ؛کردند معرفی

 تاریخ طول در ایران که است جهت این از ایران اهمیت

 .است بوده اثر أمنش مسیحیت و یهودیت جمله از ادیان حیات در همواره

 معبد مجدداً و داد نجات اسارت از را هاآن کوروش، که بپذیرند را حقیقت این باید یهودیان

 و کرد حمله مسیحیان به والریانوس که زمانی بپذیرند، باید نیز مسیحیان. ساخت را سلیمان

 او به راه بین در ساسانی شاپور نماند، جای به مسیحیت از اثری تا کند نابود را هاآن داشت قصد

 به اصلی کتاب 6 سنتاهل مثالً ؛داشتند نقش هم اسالم در هاایرانی .کرد مغلوب را او و حمله

 جالب. است شده گردآوری هاآن در روایات ترینصحیح معتقدند که دارند« سته صحاح» نام

 که است این گسترده تأثیرگذاری این دلیل. اندبوده ایرانی کتاب، 6 هر ینویسنده که اینجاست

 عقاید تضارب محل همواره خود جغرافیای دلیل به ایران زیرا اند؛بوده تفکر اهل همواره ایرانیان

 دسترسی که جایی اولین به همگی مرُ و اروپایی هندی، نژادهای ،هاعرب ها،مغول. است بوده
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 قبول زور به را چیزی گاههیچ و اندبوده پذیرحق گذشته از ایران مردم البته؛ بود ایران داشتند

 بر هاآن استیالی و هامغول از پس مثالً  ؛گذاشتندمی تأثیر نیز اقوام دیگر بر حتی و کردندنمی

 و روم و ایران تمدن سه بین اسالم .کردند فرهنگ اهل و مسلمان نیز را آنان هاایرانی ایران،

 اسالم و ایران بین متقابل ایرابطه و شد اسالم مهد ایران میان، این در اما گرفت؛ شکل مصر

 از ما دانشمندان از بسیاری مثالً ؛شد اسالم به کمک و ایران شکوفایی سبب که گرفت شکل

 که رسید جایی به کار و شدند بالنده اسالمی فضای در سینابوعلی و بیرونی ابوریحان جمله

 اسالمی دانشمندان لباس پوشیدن و آمدندمی اسالمی کشورهای به علم تحصیل برای هااروپایی

 .بود کشورها این در هاآن تحصیل یهنشان
 

 مسلمانان با خدا عهد ؛منجی آمدن

 این نماد را« کمانرنگین» و نشانه را چیز هفت و بست عهد السالمعلیه نوح حضرت با ابتدا خدا

 (فرزندش قربانیِ آزمون از آمدن بیرون سربلند از بعد) ابراهیم حضرت با سپس؛ داد قرار عهد

. کنند ختنه را خود پسر فرزندان باید ابراهیم امت که است این عهد این یهنشان. بست عهد

 اما ؛هستند پایبند پسران کردن ختنه سنت و عهد این به همچنان یهودیان و مسلمانان

 بسته عهد ما با خدا گویندمی نیز مسلمانان و کرد پیدا ادامه عهد این. کنندنمی ختنه مسیحیان

 سالم در ما مثالً ؛کرد پیدا ادامه امروز به تا عهد این. آمد خواهد اهللرسول که است داده وعده و

 .(یاسینآل زیارت) «دهوکَّ و خذهاَ الذی اهلل میثاقَ یا علیکَ المُلسّاَ»: گوییممی زمانامام به دادن
 

 تمسیحی بر میترائیسم تأثیر

 آنِ  از آخرالزمان که گویندمی هاآن از کدام هر و است شده تعریف ادیان تمام در شر و خیر

 منتظر یهودیان. هستند منجی منتظر ابراهیمی، غیر چه و ابراهیمی چه ادیان یهمه. ماست

 منتظر مسیحیان و هستند مسیحا عنوان به( داوود پسر مسیح) دیویدبنماشیح ظهور اولین

 را او علت همین به و بود دروغگو مسیح حضرت معتقدند یهودیان. عیسی حضرت ظهور دومین

 عدد «.شد زنده روز سه از پس شدن، مصلوب از بعد مسیح» :گویندمی مسیحیان اما کشتند؛

 السالمعلیه موسی حضرت. دارد باستان مصر هایاسطوره در ریشه و است توجه قابل سه

 به خورشید کردن خاموش معجزات، این از یکی. آورد مصریان و فرعون برای زیادی معجزات

 که هنگامی؛ پرستیدندمی را روسهِ  خدای و بودند پرستخورشید مصریان. بود روز سه مدت

 سختی یضربه عقیدتی لحاظ از مصریان شد، خاموش و تاریک روز سه مدت به خورشید
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 خدای» :گفتند بپذیرند، را (خود خدای نابودی و مرگ) موضوع این توانستندنمی چون و خوردند

 مسیح، حضرت آمدن از بعد« .شد زنده دوباره روز سه از بعد و باخت جان روز سه خورشید

 بپذیرند، را مسیح حضرت خواستندمی و دیدند را مسیح حضرت به فراوان گرایش که یهودیان

 مسیح حضرت و آمیختند هم در مسیح داستان با را باستان مصر تفکرات و انحرافی گرایشات

 امروز،« .شد زنده دوباره روز سه از بعد و ردمُ مسیح»: گفتند و کردند شبیه روسهِ خدای به را

 کهن ادیان در. است کرده تغییر پرستیمهر آیین در خورشید خدای تولد به نیز مسیح تولد

 روز ۳6۰ که کنندمی حکومت روز پنج کدام هر و حاکمند دنیا بر خدا ۷۲ که بودند این بر قائل

 خدای» :گفتندمی علت همین به آمدمی اضافه روز پنج و بود روز ۳6۵ سال، که حالی در شودمی

 که) پادشاهان ابتدا، در« .شودمی زنده دوباره نوروز اول و میردمی روز پنج این در خورشید

 شد،نمی زنده رده،مُ پادشاه که آنجایی از اما ؛کشتندمی را (ندبود زمین روی خدا ینماینده

 هر سنت این بزرگداشت برای و علت همین به بکشند ایام این در را کسی که گرفتند تصمیم

 را او روز پنج از بعد و کردندمی پادشاه روز پنج را اعدام به محکومین از یکی ایام این در سال

 در رسم این «!است شده زنده شاه» :گفتندمی و گشتمی باز کاخ به اصلی پادشاه و کشتندمی

 باب نیز ایران در( میترائیسم) مهرپرستی رواج یدوره در در حتی پرستخورشید ادیان یهمه

 بود، پادشاه روز پنج این در که فردی به و« پنجه» روز پنج این به ایران در. است بوده

 از مردم و داشت ادامه ایران در قاجاریه زمان تا رسم این. گفتندمی« میرنوروزی»

 در؟ چیست مسیح تولد با آن ارتباط اما ؛گرفتندمی جشن را بدرسیزده تا سوریچهارشنبه

 شدمی زنده دوباره اما ؛ردمُمی اصطالحاً و شدمی نورکم( خورشید خدای نماد) خورشید زمستان،

 روز پنج اگر. شودمی ترطوالنی روز ،آن فردای از که گرفتمی صورت یلدا شب در آن زایش و

 حضرت والدت با برابر ایام این کنیم، اضافه( خورشید خدای تولد و یلدا شب) ماهدی اول به

 تولد بر دال ایاشاره گونههیچ انجیل در که صورتی در شودمی مسیحیان تقویم در مسیح

 را شباهت این( یهودی فیلسوف) نیچه مانند برخی .شودنمی دیده ماهمهر از بعد مسیح حضرت

 مسیح یروزه سه بازگشتِ و مرگ این برخی و دانستند عیسی حضرت نبودنِ پیامبر بر دلیلی

 .دانستند گذشته در معمول امری را آن اما ؛پذیرفتند را
 

 مانآخرالز و صهیونیسم

 هایرسانه امروز. است بوده مکاتب و ادیان صاحبان توجه مورد امروز به تا گذشته از مانآخرالز

 پیرامون و مطرح طوری را آن و پردازندمی مانآخرالز یمسئله به همیشه از بیش صهیونیست
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؛ دهند تشخیص را حقیقت نتوانند مردم تا کنندمی بیان تاریخ و نظریه چندین و بازیشلوغ آن

 بیهوده اخبار نشر با هاآن. کنند سرگردان را مردم تا کنندمی مخلوط هم با را باطل و حق مثالً

 با مانآخرالز» :گویندمی مثال عنوان به کنندمی منحرف حقیقت از و درگیر را مردم ذهن

 نوترونی تشعشعات تأثیر اثر در مانآخرالز بار، یک« .داد خواهد رخ طبیعی و کیهانی رویدادهای

 هایقطب جاییجابه و تغییر یا زمین کنار از UB313 یسیاره گذر از دیگر بار و کنندمی مطرح را

 ابتدا. کردند تعیین مانآخرالز برای را مختلفی هایسال علت همین به کنندمی صحبت زمین

 این .کردند معرفی دنیا پایان سالِ را ۲۰۱۲ و ۲۰۰۷ سال آن از بعد و ۲۰۰۰ سال سپس ،۱۹۸۰ سال

 :دارد اثر چندین مختلف نظریات بیان و کاریشلوغ

 ،محقق کدامهیچ که مختلف اتفاقات و هاسال بیان یعنی ؛دروغگو چوپان راهبرد اول 

 .شودمی مردم باور در منجی و مانآخرالز اصل نفی باعث فقط و شوندنمی

 شدن پنهان سببِ شده، مطرح نادرستِ اطالعات و کاریشلوغ این که است این دوم اثر 

 .شودمی جهان در جاری مهم اتفاقات و حقایق

 ساختار خود مخاطبین ذهن در و کنندمی ایرسانه کارِ زمینه این در قدرت با و شدت به دشمنان

 نگرشی و ذهن با آزادی همتو با مخاطب مدتی از پس که ایگونه به آورندمی وجود به تابع و

 مخاطب تواندمی رسانه .کندمی تحلیل را هاآن و نگاه وقایع به هارسانه توسط شده ریزیبرنامه

 امروز علت همین به ببیند وارونه را آن یا نبیند را واقعیت یا که کند حرسِ چنان را خود

 دجال مورد در مانیآخرالز روایات برخی با تطبیق قابل صهیونیستی هایرسانه و هاصهیونیست

 دجال، مَرکب دُمِ موی هر از که است شده ذکر روایات برخی در چنانچه؛ هستند آن مَرکب و

 رکبمَ بر سوار هایصهیونیست مانند درست ،کندمی مسحور را مردم که آیدمی بیرون آهنگی

 .رسانه
 

 آمریکا مردم افکار بر رسانه أثیرت
 %۹ که است حالی در این. نگرانند شوند، تروریسم قربانی اینکه از همواره هاآمریکایی از 

 یک دست به آمریکایی یک شدن کشته احتمال (Reason)« ریزن» ینشریه برآورد طبق

 هاآمریکایی دانندمی آمریکا سران که است این حقیقت. است میلیون ۲۰ در یک تروریسم،

 شود،می هزینه نظامی هایعملیات در که کالنی هایبودجه مقابل در الا و بترسند باید

 .کنندمی اعتراض
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 و کرده پیدا استقالل بریتانیا از متحده ایاالت که دانندنمی هاآمریکایی ۲۵% به نزدیک 

 .است بوده انگلیس یمستعمره

 سالح اکنونهم ایران کنندمی گمان هاآمریکایی ۷۱%« انانسی» یشبکه نظرسنجی طبق 

 وجود با. است صهیونیسم هایرسانه کار اخبار این و است زیادی آمار این. دارد ایهسته

 ساختار ایجاد با اندنیاورده دارد اتمی بمب ایران اینکه بر مبنی هم خبر یک حتی هاآن کهاین

 .اندآورده وجود به را گمان این مخاطب در ذهنی

 هایکمک صرف را خود یبودجه از ۲۷% متحده ایاالت پندارند،می هاآمریکایی از نیمی 

 .آمریکاست یبودجه از درصد یک فقط درست رقم اما ؛کندمی خارجی

 %۳۳ باور این بر ۲۰۰۷ سال در« اسبیسی» خبری یشبکه نظرسنجی در کنندگانشرکت از 

 و صدام که حالی در است داشته شرکت سپتامبر ۱۱ رخدادهای در حسینصدام که بودند

 .نداشتند نقشی هیچ حوادث این در عراق

  %۸۸ یافتن در ۷۵% و کنند پیدا نقشه روی را افغانستان توانندنمی آمریکایی جوانان از 

 با کشورشان که حالی در یعنی ؛هستند مشکل دچار عراق مورد در 6۳% و اسرائیل و ایران

 !کجاست عراق که دانندنمی جنگد،می عراق
 

 منجی تحریف و صهیونیست هایرسانه

 .است آن تحریف و زمانامام بودن زنده پذیرشِ ،هاصهیونیست جدید یپروژه

 معجزاتی و سال ۱۰۰۰ از بیش ینّسِ و است زنده زمانامام که اندپذیرفته آمریکا هایاوانجلیست

. کرد خواهد ظهور( مسیح حضرت) دروغین پیامبری با همراه او معتقدند اما ؛دارد خاص

 مسیحیان به و است کرده اشاره امر این به خود کتاب در اوانجلیست تحلیلگر ریچاردستون

 و دجال کند،می ظهور اسالمی کشورهای از« مهدی» نام به که فردی آن که دهدمی هشدار

 ؛کرد خواهد ظهور ما میان از و ماست دست اصلی مسیح و است دروغین مسیح او، همراه پیامبرِ

 یپروژه در و اندرسیده ایشان پذیرشِ به زمانامام انکار و منجی نفیِ از هاصهیونیست یعنی

 نیست انسان لزوماً منجی گفتندمی گذشته در هاآن .اندکرده تمرکز منجی تحریف بر خود جدید

 مانند ؛است انسانیبهشِ موجودی گاه و نارنیا یافسانه( شیر) سالناَ مانند ؛است حیوان گاه

 در امروز اما؛ داشت اسالمی زندگی سبک اتفاقاً که« هامیمون یسیاره» فیلم در سایمون

 با را دجال و آبیچشم مثالً غربی هایویژگی و هاشاخص با انسانی را منجی هایشانرسانه

 گردن که پوشیسفید سوار به ۳۰۰ فیلم از سکانسی در مثالً ؛دهندمی نشان اسالمی هایشاخصه
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 ریچاردستون .شودمی اشاره سیاه هایپرچم با سپاهی حرکت و او از ایرانیان حمایت و زندمی

 و مهدی حامی کشور) عراق و ایران بین باید پس ؛کنندمی کمک دجال به هاایرانی که گویدمی

 و برسیم خود اهداف به ما تا بگیرد شکل اوانجلیست و مسیحی کشوری( او حکومت محل

 کردهای بین مسیحیت رواج او. نروند سوریه و عراق به ایران سمت از سیاه هایپرچم با سپاهی

 منجی اگر که دانندمی هاآن امروز .داندمی کار یهچار را عراق از کردستان جدایی و عراق

؛ رفت خواهند ایشان سمت به گروهگروه مردم کند، ظهور مسیح حضرت با همراه مسلمانان

 داشته منجی از شدهف تحری و نادرست ذهنی یزمینهپیش مردم که کنند کاری باید بنابراین

 در علت همین به پذیرفت نخواهند را منجی جهان مردم از بسیاری اوضاعی چنین در .باشند

 یجمله از هستند ستیزیمهدی یپروژه ایراج درصدد گسترده ایرسانه کار با اخیر هایسال

 .کرد اشاره« نیوزفاکس» تلویزیونی یشبکه در قسمتید نچ یبرنامه به توانمی هاتالش این

 آشوب این اصلی محورهای از یکی را زمانامام و طلبآشوب را مسلمانان برنامه این کارشناس

 در نژاداحمدی سخنان به اشاره با و کندمی معرفی کوچکی اسالمی حزب را شیعه. خواندمی

 :گویدمی او. پردازدمی غیبت و اسالم تاریخ مورد در خیالی داستانی طرح به زمانامام مورد

 معتقدند هاسنی و باشد داشته حاکمیت باید محمد خاندان از کسی فقط که معتقدند هاشیعه»

 حتی سنتاهل قرَفِ یهمه بلکه شیعه، فقط نه که صورتی در« کند حکومت تواندمی آدمی هر

 هرچند زهراست؛ حضرت و منینؤامیرالم فرزندان از و پیامبر نسل از منجی که معتقدند هاوهابی

 از را منجی اکثریت ،آمد وجود به منجی بودنِ حسنین از یک کدام فرزند مورد در بحثی بعدها

 حتی و «است السالمعلیه حسنامام اوالد از منجی» :گفتند ایعده اما ؛دانندمی حسینامام نسل

 نهمین منجی» :فرمودند تصریح پیامبر که صورتی در کردند جعل حدیث ادعا این اثبات برای

 (۳6۰، ص ۳6بحاراألنوار، ج )« .است حسین نسل از فرزند

 نیستند؛ معمولی یهشیع ایران جمهوررئیس و رهبر» :گویدمی ادامه در برنامه این کارشناس

 امام ماجرای» :گویدمی ادامه در او« شوندمی نامیده امامی ۱۲ که هستند افراطی گروهی هاآن

 ایسالههفت پسر که دوازدهم امام و کرد وفات یازدهم امام. است مرموز و طبیعی غیر دوازدهم

 دوازدهم امام که معتقدند هاآن و است کرده پنهان مسجد زیر چاهی در را خودش و شد غیب بود

 که دانیممی ما و سامراست سرداب او منظور البته« گشت خواهدباز آخرالزمان در سرانجام

 برای» :گویدمی او .است شده شروع آنجا از کبری غیبت بلکه ؛نشده پنهان آنجا در زمانامام

 ظهور شرط گناه و جرم افزایش که حالی در) «شود پا به آشوب و جنگ باید بیاید مهدی اینکه

 ایران جمهوررئیس وقتی برنامه، این کارشناس یهگفت به (است ظهور ینشانه بلکه ؛نیست
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 آخرالزمان رسیدن باعث آشوب این و کن پا به آشوب یعنی «الفرج لولیکَ لجِّعَ هماللّ»: گویدمی

 سخنان از ایگوشه سخنان این و برنامه این . ...کندمی ظهور دوازدهم امام نتیجه در و شده

 را ما عقاید هاآن واقع در. است هراسیمهدی هدف با و ظهور مورد در هاآن دروغ و سروتهبی

 ظهور از مردم تا کنندمی همراه وحشت و آشوب با را زمانامام ظهور و دهندمی جلوه شیطانی

 نگاه در اگر که آیدمی پیش الؤس این اکنون .کنند دعا او نیامدنِ برای حتی و بترسند حضرت

 این؟ کیست واقعی مسیح پس ؛اوست همراه دروغین پیامبر مسیح، و است دجال مهدی هاآن

 چیزی، خودشان نظر مورد مسیح معرفی و جعل دارند؛ تمرکز آن بر هاآن که است ایپروژه دقیقاً

 .کنندمی اشاره آن به« ۲ پتآی» انیمیشن در که

 پورسخنرانی استاد رائفی

 یلدای انتظارضوع: مو

 شیراز ۹۱پور، آذر نی استاد رائفیسخنرا خالصه و چکیده

 @Mahdiaranتهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   

http://t.me/Mahdiaran

