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  :آغازين بحثهاي پرسش 
  
  امروز را به چه صورت مي توان توجيه كرد؟جهان وقايع  ـ 1
  االقصي كانون توجه اديان الهي است؟چرا امروزه مسجد ـ 2
  دليلي صورت گرفته است؟ االقصي به چهتالش هاي اخير براي تخريب مسجد ـ 3
چرا ايران به عنوان دشمن اصلي كشورهاي غربي  ، )روسيه  و  همانند چين(با وجود كشورهاي پيشرفته ي اقتصادي درجهان  ـ 4

  مطرح مي شود؟
گردند، اما بيشترين جنايات را در حق بشر مرتكب مي ، ي مذهبي دارندهاكه داعيه  اسرائيل و آمريكا كشورهايي همچون چرا ـ 5

  مانند چين، كمتر از كشورهاي مزبور دست به سركوب مي زند؟ كشور كمونيستي
  چرا امروزه غرب، مسلمانان را بزرگترين تهديد مي شمارد؟ ـ 6
  هدف غرب و بخصوص آمريكا، از حضور در خاورميانه چيست؟ ـ 7
  چرا با وجود كشورهاي نفت خيزي چون عراق و عربستان، اسرائيل در فلسطين اشغالي النه گزيده است؟ ـ 8
  چرا عراق اشغال شده است؟ ـ 9

  يان مقبره ي بهاء اهللا در اسرائيل را مقدس ترين مكان مي دانند؟يچرا بها ـ 10
  چرا مبارزه با اسرائيل وظيفه ي تمامي مسلمين جهان است؟ ـ 11
  آرماگدون چيست و چرا امروزه مورد توجه قرار گرفته است؟ ـ 12
  مأموريتي الهي مي داند؟  !تروريسم ؟ عليه جنگ خود را در مأموريت چرا جرج بوش ـ 13
  چرا آمريكا از اسرائيل حمايت كامل مي كند؟ ـ 14
  آيا آمريكا بازيچه ي اسرائيل است يا اسرائيل بازيچه ي آمريكا؟ ـ 15
  ني غرب و اسرائيل با ايران و حزب اهللا چيست؟علت دشم ـ 16
  پايان مانده است؟ دقيقه به 5ط دقيقه به جلو كشيده شده و فق 2چرا اخيراً ساعت آخرالزمان  ـ 17
  

البته پاسخ ما به اين  .پاسخ دهيم  شده مطرح پرسش هاي ان شاء اهللا تالش داريم تا بتوانيم در اين بحث به
تا شما خوانندگان عزيز، خود بتوانيد با استفاده از  مي نماييم سواالت، مستقيم نخواهد بود؛ بلكه تالش 

  .به پاسخ صحيح برسيد اطالعات اين مقاله
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 فراماسونري چيست؟
اين در حالي  .اطالعات دقيقي در اين رابطه ندارنديا  و به پاسخ دادن نيستند قادرافراد بسياري كه  است سؤالي اين مي توان گفت

و الزم امري مسلمانان  ما برايتشكيالت، شناخت اين و  نقش مهمي در تاريخ داشته اند، آن اعضاي و است كه اين تشكيالت
  .استضروري 

تشكيالت منظم جهاني يك  ماسونري. آزاد بنّاييعني  )Freemason(فراماسون  ، ابنّ يعني  )mason( ماسونكلمه ي  
هم آزادانه  بسيار جهان و اكثر وجوه زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع، سلطه يافته است و است كه بر اركان دولت هاي

 لژ ماسونهاست فعاليت ني كه مركزساختما. فراماسون ناميده مي شود ماسون يا ،فراماسونري است عضو كه كسي. عمل مي كند
فردي از بين ماسون ها با عنوان نمادين زمينه را براي حكومت  از بزرگترين اهداف گروه هاي ماسوني اين است كهيكي   .دارد نام

. دنآماده كن) New Pharaoh(فرعون جديد  ،از گروه هاي ماسوني  يا به تعبير بعضي ،)جالد=   Antichrist(ضد مسيح 
مكلف است اسرار آن  ،تواند در حريم آن نفوذ كند و اگر هم راه يافتفراماسونري جمعيتي سرّي است كه كسي به راحتي نمي 

مهمي دست يابند و موفق به  نفوذ كنند و به اسناد و مداركآن به حريم  كساني توانستند ،ين وجوداما با ا ؛را مكتوم نگه دارد
توطئه است كه اين توطئه از اواخر قرن  يك مسئله« :كه همه ي اين افراد متفق الرأي هستند. افشاي اسرار آنها شوند وكشف 

است و براي » شيطاني«هدف نهائي آن ايجاد يك حكومت جهاني  و وز هم با موفقيت تمام ادامه داردآغاز شده و تا به امرهجدهم 
  )1( ».به يك مبارزه وسيع و بي امان دست زده اند ،پياده كردن آن در سراسر عالم

  
موجوديت  دليل « :، در اين زمينه چنين مي گويدكولمن ـنوشته ي دكتر جان » ي جهانيكانون توطئه ها 300كميته «كتاب 
       چه ) ماسوني(ي مخفاجتماعات  ساير و  نرگروه ميل و ت جان و مردان ميزگردنس اورشيلم، سلحشوران مانند پنهاني نظامهاي

    ، رم باشگاه از كه گري جهاني را تشكيل مي دهند گسترده ي فرماندهي سلطه زنجيره ي  مي تواند باشد؟ اينان، بخشي از 
اين افراد و گروه ها . امتداد دارد ،300ي يعني كميته  توطئه گران، يتا سرسلسله  بين المللي سلطنتي اموري ؤسسه ناتو، م  سازمان

  )2( » .چرا كه اعمالشان شيطاني است و بايستي از چشم جهانيان به دور بماند ،اسرار آميز نياز دارند و   به اين اجتماعات پنهان
  

  
  كولمن ـنوشته ي دكتر جان » كانون توطئه هاي جهاني 300كميته «كتاب بخش هايي از 

  
 ( مختلف مخفي و سري فعاليت مي كنند كه بعضĤً نام هاي اغواگري چون در كشور هاي غربي گروه هاي :يك توضيح
Illuminati = اهداف شيطانيپيرو گر و  توطئهي يگروه ها، اكثر گروه هاي نامبرده . دارند... و)  روشن فكران ،روشن ضميران 

 عقايد مشترك و ،وجود تفاوت هاي ظاهري  اكثر اين گروه ها با .هستند كه دست بسياري از آن ها براي محققين رو شده است
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نامي كه به هيچ ( Theosophical Society: عبارتند از اين گروه ها اطالق مي شود  به  كه  اسامي  .دارند  يكساني  اهداف
 ، Occult، Secret Society، Illuminati،  The Committee of 300، )عنوان درخور آنان نيست

Masonry و  Freemasonry . عالوه بر اعضاي  ،سخن مي گوييم  از اين به بعد وقتي از ماسون ها يا فراماسون ها
Freemasonry  و  Masonry  چرا كه اين . منظورمان اعضاي گروه هاي ديگر نيز به طور عام مي باشند  ،به  طور  خاص

  .گروه ها همگي عقايد و اهداف مشتركي دارند
  
  
  

  فراماسونريمنشأ 
تعاليم اندكي نيز از  است، هر چند كردهو شيطاني مصر باستان كسب  فراماسونري عمده ي تعليمات خود را از حكومت طاغوتي

را مي توان در   باستان  مصر فرعون هاي   طاغوتي  در هر صورت رد پاي حكومت. استبقيه ي حكومت هاي الحادي فراگرفته 
  .سراسر تعاليم ماسوني يافت

  :شواهدي كه بر اين مدعا صحه مي گذارند، به قرار زيرند
           در سراسر لژها و نشريات ماسوني به چشم  يفلگروهي  نوشته هاي همچنين  و  هول بوالا مجسمه هاي  اهرام،   نقوش ـ 1

   )3(.مي خورد
معت نب (:  براي نمونه. استفاده مي شد اعنهزمان فر  كه در عبارات مصري استمملو از دعاهايي كه فراماسون ها مي خوانند،  ـ 2

  )4( )فراماسونري ، بزرگ است روح فراماسونري است استاد  بزرگ =آ، معت ب آ  من

است »   All seeing eye: چشم جهان بين «  و نماد عالمت دارد، فراوانبرد كاردر فراماسونري نمادهايي كه  يكي از ـ 3
  )5(.بوده است باستان  مصر خدايان از يكي مربوط به نماد اين  .مي باشد آن هرم و چشم در انتهاي كه به صورت يك

  
  در مصر باستان) خداي خورشيد( Raيا چشم Horus چشم                   عالمت معروف فراماسونري    
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   )6(.عالمت و نماد بحث برانگيز فراماسونها»  شش گوش ي ستاره « ـ 4

  
  .)فرماييدلژ توجه ورودي گوشه در باالي در  6به دو عالمت ستاره ي ( .مراسم ماسوني افراد رده پايين لژ

هم مي » مهر سليمان « يا » ستاره ي داوود « به آن شناخته شده است و »  يهودي ها «اين عالمت در افكار عمومي به عنوان نماد 
 نماد و است شده ساخته مصر باستان بر اساس تفكرات الحاديكه  بودهالحادي نمادهاي  جزء ولي در حقيقت اين نماد هم ؛گويند

مكتب هاي الحادي  درالبته عالمت مذكور   .است... و   الهه هاي ماه و خورشيد ،طبع سرد و گرم ،زن و مردتعادل طبيعت بين 
تفكر تعادل اين  است كه نكته ي مهم اين. مكتب هاي شرقي نيز با مفاهيم مشابهي به كار مي رود ديگر  و مانند هندوييسم ،ديگر

اين تعادل مخلوق  ،اما در ديدگاه اسالمي ،دارددر اسالم نيز مفهوم تعادل وجود  .متفاوت با ديدگاه اسالم است ،عالم خلقت
براي مثال در   )7( .ايجاد كرده اند هم اين تعادل را خدايان مختلفي با كمك ،نامبرده شرك آميزمكاتب  اما در. خداوند يكتاست
  )8(.عالم خلقت ايجاد شده است در تعادل، Osiris  و   Isisخدايان قدرت از امتزاج ،تفكر مصر باستان

  

  
  

  نماد تعادل خلقت از ديدگاه مكاتب شرك آميز: گوشه 6ستاره ي 
آن در مراسم  قويترين عالمت خود مي دانند و ازمذكور را  عالمت اين است كه شيطان پرستان نيز ،نكته ي عجيبي كه وجود دارد

شيطان پرست (  Sean Sellarsاثر»  شبكه ي تاريكي : Web of Darkness «در كتاب . مي نمايند شيطاني خود استفاده
  :در زير اين عالمت نوشته شده است  )معروف
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و شش  )زاويه(شش گوشه  ،شش ضلع از شش گوشهي ستاره  .است شيطان پرستي در عالمت قوي تريناين عالمت،  «

و  شيطان پرستان عددي ويژه نيز و انمسيحي بيندر  عدد اين  » .مي باشد 666است كه معرّف عدد  كوچك درست شده مثلث
  .مي باشد  Antichrist دجال يا خاص است و نشان دهنده ي

 ،به همين دليل است كه ستاره ي شش گوش  ؛است  Antichrist هدف اصلي شيطان پرستان و فراماسونها به حكومت رساندن
  .محسوب مي شود نمادشان   بهترين و قوي ترين

مي  سيب رساندنمعني نفرين و تالش براي آ بهانگليسي زبان در كه  » hex « كلمه ي شده است كه حتي كتاب نوشته در ادامه در
  )9(» .گرفته شده است»  ستاره شش گوش : HEXAGRAM «كلمه ي  از ،باشد

كه تمام ماسونها  اعتقاد دارندفراماسونها  .است باستان اقتباس شده دوران مصريا زن بيوه، نيز از  )Isis( ايزس افسانه ي ـ 5
الهه هاي مصر باستان بودند كه در Osiris و  Isis در باور مصريان قديم، همان طور كه ذكر شد) 10(.مي باشند بيوه زن فرزندان

  .شدبيوه  Isisبدين ترتيب . مردوخداي شهرهاي مردگان گشت Osirisبعد از مدتي . تعادل طبيعت به وجود آمداثر ازدواج آنان 

  
Isis                                                 Isis  
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 جنس سمبل عنوان به امروزه عالمت اين )11(.كار مي رود به در لژهاي ماسونياست و  Isisكه نماد  )Ankh(عالمت آنخ  ـ 6
مشكوك بوده و  نيز جهان  در فمينيستي تفكر رواج )12(.نيز به كار مي رود (Feminists) فمينيست ها نشانه يو زن 

فمينيسم ديدگاه تساوي حقوقي زن و مرد اسالم و ساير اديان الهي را قبول ( . ه اي از جانب ماسون ها مي باشدئاحتماالً توط
  .)اهداف استعماري قدم برمي دارددر جهت  ،زنان ندارد و به بهانه ي احقاق حقوق

  

  
  سمبل كنوني زن       آنخ فمينيسم        آنخ ماسوني          آنخ مصر باستان      امروزي   آنخ           
  
در بناهاي  ،زايندگي و باروري در مصر باستان بوده است  نماد  كه نماد   اين: )Obelisk( با نوك هرمي سنگي ستون ـ 7

   )13(.ماسوني متعددي به كار رفته است
  

  
                               Obelisk    بناي يادبود ماسوني                        پارك مركزي                 Obelisk مقبره ي  

  يكي از فراعنه                  جرج واشنگتن                              نيويورك                                                             
  

ستون سنگي منشوري شكل هستند كه سطح مقطع   صورت  به و   ها دقيقاً به شكل فوق مي باشند Obeliskتوجه كنيد كه 
 Obeliskنداشته باشند،   را  فوق  ويژگي هاي  كه ي بناهايبنابراين . مربعي دارند و در انتهاي آن ها نيز هميشه هرم وجود دارد

  :زير توجه فرماييد  براي درك بهتر اين مطلب به اشكال. محسوب نمي شوند
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ها  Obeliskكه   كنيد  توجه ). تصوير سمت چپ(  Obeliskبا يك بناي غير ) تصوير سمت راست( Obeliskمقايسه ي 

 وجود  در انتهاي آن ها نيز هميشه هرم   و  دارند  مربعي  مقطع سطح   كه  دقيقاً به صورت ستون سنگي منشوري شكل هستند
  .محسوب نمي شوند Obelisk باشند، نداشته   را  مذكور  ويژگي هاي كه   بناهايي بنابراين    .دارد

  
 اوج گيري فراماسونري ي وهحن

كه  ستا اين سؤالي كه مطرح مي شود. باز مي گردد و فراعنه باستان زمان مصر منشاء فراماسونري به ديديم، كهگونه همان 
  و چگونه اوج گرفت؟اروپاي اين دوران راه پيدا كرد  و اين تعاليم به آمريكا چگونه

ترتيب وقايعي كه به اوج گيري فراماسونري  .بوده است بني اسرائيل گسترش، ديد كه عامل خواهيم فراماسونري سير در مرور با
  :منجر شدند، عبارتند از 

  )14(.)ع(رسالت حضرت موسي  دنبال   بهو  وند متعالافول قدرت مصر و نابودشدن فرعون با خواست خدا ـ 1

  )15(.در صحراي سينا آنان شدن نو ساك ) ع(حضرت موسي   همراه  به دا خ  فرمان به   مهاجرت بني اسرائيل از مصر ـ 2

 كه براي ) ع(دنبال تأخير چند روزه ي حضرت موسي   به : خدا دين   به گوساله پرستي بني اسرائيل و سپس بازگشت مجدد  ـ 3
حضرت موسي پس  طور رفته بودند، بني اسرائيل شروع به پرستش گوساله ي سامري كردند و   كوه به  خدا،  پيام  دريافت 

  )16(.دوباره خداپرست شدند  بني اسرائيل و  از بين بردند  را  گوساله  اين   بازگشت،  از

بني اسرائيل فرستاده شدند كه هيچكدام قدرت  قوم ه سمت  ب نيز ديگري  پيامبران ، )ع(موسي ت حضر درگذشت  از   پس ـ 4
در  .كردندمصري  ماسوني   تعاليم  ترويج به  شروع  نداشتند، در نتيجه قوم بني اسرائيل به تدريج  را ) ع(حضرت موسي

  )17(.مصر فراگرفته بودندرا در  قبالً اين تعاليماز آنان عده اي  واقع

به تعاليم ) نه اعراب فلسطيني(شرك آميز فلسطينيان باستان  تعاليم  اضافه شدن  و  بني اسرائيل  بين  در  ترويج تعاليم ماسوني  ـ 5
  )Kabbalah=Cabbalah=Qabalah(.)18( مصري و شكل گيري تعاليم مختلط با نام كاباال

و توقيف وسايل جادوگري توسط   بني اسراييل  قدرت اوج   در)  ع(سليمان و حضرت ) ع(حكومت حضرت داوود  ـ 6
   )19(.)ع(حضرت سليمان 

) ع(و تهمت جادوگري به حضرت سليمان   جادوگران و بازپس گيري وسايل جادوگري از سوي ) ع(وفات حضرت سليمان  ـ 7
 )20(.بني اسراييل از جانب مردم

  )21(.توسط جادوگران و كاهنان معابد) Qabalah( ادامه ي ترويج كاباال ـ 8
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خود را از دست دادند و تحت سلطه ي  حكومت بر  توانائي بني اسرائيل  به اين ترتيب : تسخير اورشليم به دست روميان ـ 9
  .روميان درآمدند

  .و آزار رساندن يهوديان به ايشان) ع(ظهور حضرت عيسي ـ 10
  .كه ايشان هم از آزار بني اسرائيل در امان نبودند) ص(ظهور حضرت محمد ـ 11
  .اتفاق افتاد  )ص(حضرت محمد  رسالت  زمان  فتح اورشليم به دست ايرانيان كه در  ـ 12
  .باز پس گيري اورشيلم توسط روميان ـ 13
  .تغيير يافت»  بيت المقدس « از آن پس نام آن شهر به  .فتح اورشليم به دست مسلمانان ـ 14
  .جنگ هاي صليبي و رد و بدل شدن بيت المقدس بين مسلمانان و صليبيان ـ 15
عده اي از اين شواليه ها، مأمور . قدس ساكن شدند ربازان در در پي اشغال قدس توسط صليبيان، بسياري از شواليه ها و س ـ 16

اين   نتيجه ي در . شواليه هاي معبد ناميده مي شدند اينان كه سليمان شدندموسوم به معبد معبد  Ĥًنگهباني از معابد مخصوص
ماسوني را از يهود  تعاليم  تدريج  به آنان   ، موسوم به معبد سليمان بدمع يهودي   كاهنان مجاورت و نزديكي شواليه ها با 

  )22(.ياد گرفتند

  )23(.بد به اروپاشواليه هاي مع مسلمانان  و  فرار  صليبيان و  بازپس گيري  بيت المقدس  توسط ـ 17

  )24(.به اروپا راه يافت  شواليه ها مين ه  توسط  ماسوني كاباال متعالي، بدبا فرار شواليه هاي مع ـ 18

  برآمدبد شواليه هاي معد مجازات و مقابله با صدبه دليل ماهيت شيطاني تعاليم كاباال و مغايرت آنها با تعاليم كليسا، واتيكان در  ـ 19
  )25(.اعدام كرد را   آنها  از  بسياري و 

 لژ   اولين  ساخت  شروعو ) در آن زمان پادشاه اسكاتلند از واتيكان تبعيت نمي كرد(مهاجرت شواليه ها به اسكاتلند  ـ 20
ادامه مي   خود  فعاليت  به نيز  امروزه  كه  »  اسكاتلند كهن لژ « يا»  ال بيلدرزو «لژ   نام با   اروپا در  مخفي  فراماسونري 

  )26(.در اروپاي امروز نيز مي باشد هاقويترين و مهمترين لژجمله دهد و از 

قرن  در   كم رنگ شدن نقش و قدرت مذهب با  .18قرن  در   با ساختن لژهاي متعدد آغاز فعاليت رسمي ماسون ها در اروپا ـ 21
ي توسعه    و   واتيكان   سختگيري كاهش   با  تدريج  به  .كردند  آغاز  را  رسمي خود فعاليت  فراماسونها  ، 18

آداب و البته تمام  ؛زيادي را در سراسر اروپا ساختند افزايش داده و لژهايپروتستانيسم در اروپا، فراماسون ها فعاليت خود را 
در  و بود   مذهبيدر آن زمان   فكر اكثر مردم اروپات زيرا .گرفتفي و پنهاني صورت مي مخ كماكان فراماسونها رسوم

   .به خطر مي افتاد ، حيات اين لژهاصورت علني شدن عقايد فراماسونري
  .، اولين دولت با اركان ماسوني شكل گرفت1789با استقالل آمريكا در سال  ـ 22
  .1945با آرمانهاي ماسوني در سال  تأسيس سازمان ملل متحد ـ 23
  .فراماسونري اجرايي بازويآخرين به عنوان  1948 سال اسرائيل در شكل گيري ـ 24
  .مي رسيم  2006در سير تاريخي فراماسونري و روند پيشبرد اهداف، به سال  ـ 25

تشكيل حكومت نيل تا فرات سليمان و استارت : رسيدن به  چند  هدف  مهم  انجام  شدبراي  2006جنگ با حزب اهللا در سال 
جنگ  صهيونيست ها ادعا مي كنندجنگي كه =  Armageddonآخرالزمان، و =  Apocalypse(براي پروژه هاي 

  .اين پروژه ها موقتاً ناتمام مانده است خوشبختانه .)لزمان استآخرا
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در حال حاضر در  .فراماسونري در جهان است دشمن   رينبزرگت   ايران  كه  چرا .ايران   با لفظي   شمكشك  اخير، اقدام   و ـ 26
براي مثال . است  ماسوني  است و يا آن كشور تحت تأثير  كشورهاييا قدرت در دست ماسون ه ،تمامي كشورهاي جهان
تحت تاثير  ،و كشور عربستان هم كه عاري از لژ است  كشور تركيه داراي لژهاي ماسوني است ،در كشورهاي همسايه

  .مي باشد) دولتهاي با اركان ماسوني(آمريكا و اسراييل 
  .و اهللا العالم...  ـ 27
  

  عقايد فراماسونري
 مي توان مشتركات ،اين حال در ال به الي عقايدشان با   اما ؛گروه هاي مختلف ماسوني بعضاً فلسفه ي عقيدتي متفاوتي دارند

كامل   طور به   ماسوني عقايد   از  بسياري  وجود دارد اين است كه فلسفه ي وجودينكته ي  مهمي كه .  ي نيز  يافتفراوان
  مي دهد نشان  كه   دارد  وجود  فراواني  شواهد  مثال براي  . نيست  اما اين به معناي عدم وجود اين اعتقادات ،شناخته نشده است

 و ) نام هاي شيطان از   يكي( اذعان خود آن ها به تقديس لوسيفر :جمله از. را تقديس مي كنند  شيطان ، ماسوني ي گروه ها اكثر 
مي   ما  اوصاف  اين  با  شيطان پرست نيز استفاده  مي شوند؛ توسط گروه هاي كه اكثر آن ها ماريعاليم بي ش استفاده از يا

البته ( .به اين تفكر سوق داده است  اما هنوز نمي دانيم كه چه عاملي آنان را .كه ماسون ها شيطان پرست نيز هستند  بفهميم توانيم 
ا اين نكته تقريباً اثبات شده است  كه  ماسون ها  و شيطان پرستان به موجودي به  نام  ابليس  يا  شيطان  اعتقاد  ندارند،  بلكه  آن ه

در  هر صورت، علت لجاجت بيش از حد آن ها با . نجام مي دهندبزرگداشت شيطان را به عنوان نمادي براي مخالفت با اديان ا
كه   اين  ديگر  نكته ي .) است  ، كامالً روشن نشدهبه عنوان نماد ضد ديني دين و اصرار  افراطي  آن ها  بر  بزرگداشت شيطان

كه اين ... وOsiris  و  Isis :از جمله. ارج مي نهند  نيز را   باستان  ملل الهه هاي   ،ه هاي ماسوني شيطان پرستوبسياري از گر
الهه هاي متعدد   هم و  شيطان  هم  ما نمي دانيم كه چرا آنان خداوند يكتا را كنار گذاشته و  اما  . است مطلب كامالً اثبات شده 

  !؟بزرگ مي دارندرا 
   :از عبارتند ،با اين حال بخشي از عقايد ماسون ها كه كامالً اثبات شده اند

  (Lucifer) شيطانبودن  )Giver of light(روشني بخش  ادعاي •

 )Satanism(و نمادهاي شيطاني  شيطان بزرگداشت •

 .يكتا خالق نسل كره ي زمين هستند نه خداوند ،كه مقام نيمه خدايي دارند اعتقاد به اينكه زن و مرد اوليه، •

  .)Paganism(عقايد جاهلي ملل باستان   به احترام   و ...الهه هاي ملل باستان، مانند ايزس، الت و  بزرگداشت •

 .شرك آميز بودن عقايد آنها را توأماً نشان مي دهد و   آميزاعتقاد قوي به آداب و رسوم مصر باستان كه اين مطلب كفر •

 .اعتقاد فراوان به اومانيسم •

 .مسايل فرامادي و   روح  به  اعتقاد عدم  و  ) ماده گرايي(اعتقاد فراوان به ماترياليسم  •

نكته ي جالب اين  .نبي بلكه به عنوان پادشاه، جادوگر و ماسون اعظم عنوان  نه به) Solomon(سليمان  اعتقاد راسخ به •
 .مطلب دارد همين   سوره ي بقره نيز اشاره به 102 ي آيه. يهوديان نيز چنين اعتقادي دارند اكثر  كه

  : سوره ي بقره درباره ي بني اسراييل مي فرمايد 102خداوند نيز در آيه ي «
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و پيروي كردند از ....... الشَّياطينَ كَفَرُواْ يعلِّمونَ النَّاس السحرَ ولَـكنَّ  سلَيمانُ  واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطينُ علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَرَ 
كافر شدند و سحر به  شياطين  وليكن   نگشت  كافر  قلمرو سليمان مي خواندند وهرگز سليمان به خداسخناني كه شياطين در 

  »...مردم مي آموختند 
  :مي نويسدسوره ي بقره  102كتاب تفسير نمونه درباره ي آيه ي 

سليمان , به عمل سحر و جـادوگـرى پرداختند او  كشور  در   گروهى ،از احـاديـث چـنـيـن بـر مـى آيد كه در زمان سليمان پيامبر
  .در محل مخصوصى نگهدارى كنند ،جمع آورى كرده آنها را  اوراق  و نوشته ها  دستور داد تمام 

 كرده  استفاده   موقعيت  بعضى از اين ؛سحر كردند  تعليم و  گروهى آنها را بيرون آورده و شروع به اشاعه  ،پـس از وفات سليمان
آنجا  تا ،بستند دل  جادوگرى   به سخت   ردند وگروهى از بنى اسرائيل هم از آنها تبعيت ك ،نبود  پيامبر  اصالً  سليمان : گفتند و 

  .كه دست از تورات نيز برداشتند
 احبار   از بعضى   ،است از پيامبران خدا بوده   سليمان ظهور كرد و ضمن آيات قرآن اعالم نمود) ص (هـنـگـامى كه پيامبراسالم 

  كه مى گويد سليمان پيامبر است؟ تعجب نمى كنيد محمد از  : گفتند  يهود علماى  و 
) ع(الزمه اش تكفير سليمان  ،الهى محسوب مى شد  پيامبر  اين  به عالوه بر اين كه تهمت و افتراى بزرگى نسبت ،اين گفتار يهود

  .بود
سليمان را به سحر و جادوگرى  ،بزرگ خدا پيامبر  كه  مى كند معرفى  را   يهود  زشتكاريهاىبه هر حال اين آيه فصل ديگرى از 

 تتلوا  ما واتبعوا:  دكردن  پيروى  ،مـى خواندند مردم  بر   سليمان  عصر در  آنچه شياطين   از آنها «  : مى گويد ،متهم ساختند
 ماكفر و:  سليمان هرگز كافر نشد«  :اضافه مى كند   نسخ  اين    دنبال   به   قرآن   سپس  .» سليـمان ملك   على  الشياطين
  و  ،ولى شياطين كافر شدند«  ،استفاده نكرد و از جادوگرى براى پيشبرد اهداف خود ،نجست  سحر توسل بـه او هـرگـز .»سليـمان 

   )27(.» السحر  الناس   يعلمون كفروا  شياطين ال ولكن :    دادند سحر  تعليم  مردم  به 
 .اند بوده ، ماسون و دانشمندان  علوم طبيعي  نوبل جوايز  برندگان  از   زيادي تعداد  . طبيعي  علوم  به عالقه ي افراطي  •

 مي رسد نظر  به در  اين  ميان    )28(.آبله  واكسن  كاشف ر جنادوارد    و  پني سيلين، كاشف  فلمينگ  الكساندر : مانند
البته . انجام مي گيرد معنويت گذاشتن  كنار  ناشي از  خالء پر كردن  براي، علم به  ماسون ها   افراطي  عالقه و توجه كه

مسلمانان خواسته  از   اما  ،است  شده  دانش و   علم  فراگيري  بر اسالم هم تأكيد زيادي   دين  درالزم به ذكر است كه 
رسيدن به خدا استفاده   علم بپردازند و از آن به عنوان ابزاري براي  به  )نه افراط، نه تفريط(معتدل   صورت   به تا  شده 
 .بنابراين در اسالم، علم هدف نيست بلكه يك وسيله است، اما  در  فراماسونري  علم خود يك هدف است  .نمايند

شخصي كه به درجه ي . درجه دارند 33مرتبه و  33گروه هاي ماسوني  .33اعتقاد به قدرت برتر در ماسون صاحب درجه  •
 . اين شخص باالترين مقام لژ را در اختيار دارد. داشته و ماسون اعظم ناميده مي شود زيادي  قدرت  ،مي رسد  33

ضد    ظهور   از   قبل   (Jerusalem)بيت المقدس   در عقيدتي  پايتخت  اعتقاد به ساخت معبد سليمان به عنوان  •
 )29(.كه منجي شيطاني ماسونهاست ) New Pharaoh(جديد    فرعون    يا    )Antichrist(مسيح 

دهه (  يدر ابتدا) New Pharaoh( جديد  فرعون  يا        )دجال=   Artichrist(  ضد مسيح    ظهور    به    اعتقاد •
مورد  نظر     Antichristالبته  ممكن  است كه  ( )30(.او توسط   حكومت جهاني شيطاني شروع   و  21قرن    )ي اول

مورد نظر ماسون ها، خود تشكيالت   Antichristخود ماسون ها، لزوماً شخص خاصي نباشد؛ بلكه  ممكن  است  
 .)فراماسونري باشد
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مانند فراماسونر ها و شيطان پرستان، از شيطان   گروه هايي  كه  به اين نكته اشاره كنيمقسمت جا دارد كه در اين در هر حال 
مسايل   به ي قلب  اعضاي اين گروه ها در واقع هيچ اعتقاد. با اديان استفاده مي كنند  پرستي به عنوان يك نماد براي مبارزه 

اعضاي  ) ماترياليسماعتقاد به . (داردخارجي ماده  وجود   ندارند  و معتقدند كه تنها  ... فرازميني مانند خدا، فرشتگان،   شيطان  و 
است،  شيطان پرستان باستان  به  كه مربوط ) Baphomet(با مذاهب، از نماد    خود  اين گروه ها براي نشان دادن دشمني

البته الزم به ذكر است كه . بهره مي جويندعالم  آخرت   به  خود  بي اعتقادي  نشان دادن  براي  آن   از  استفاده نموده و
 بعضي  از  كتب  شيطان پرستان،  در كه   جا  آن تا  يز به اين مسأله اعتراف كرده اند؛ن فراماسون ها و شيطان پرستان، خودشان 

   )31(:لب  زير  به  چشم مي خوردامط

  

  
  

ترجمه ي  مطلب چنين  . شيطان  به واقعي   اعتقاد  به عدم) Church of Satan(اعتراف سايت كليساي شيطان 
مذهبي  كه  در  آن  نيازي  به توضيح هيچ كدام از !  شيطان پرستي يك مذهب المذهبي همچون  بوديسم  است: است

شيطان پرستان  اعتقادي  به  وجود  خدا،  فرشتگان، بهشت و جهنم، ابليس، اهريمن، .  كارهايمان به  هيچ كس  نداريم
  .ندارند... ديو و  ارواح خوب، جن، ارواح شيطاني،
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:  ترجمه ي  مطلب چنين  است. به عدم  اعتقاد  واقعي  به  شيطان)  Church of Satan(اعتراف سايت كليساي شيطان 

  ...ما خودمان را مي پرستيم  -خودپرستي است ... شيطان پرستي المذهبي است 
  .شيطان پرستي بي ديني است... شيطان پرستي ماده گرايي است 

exen Crabtree 
  "توصيف شيطان پرستي  "

و آن ها  از  الهه هاي  ملل باستان،    است پرستان، بي دينيتقاد و مسلك واقعي ماسون ها و شيطان اعبدين ترتيب نتيجه مي شود كه 
  .استفاده مي كنندو شيطان، به عنوان نمادي براي دشمني با مذاهب و اديان    بت ها

  
هاي فراماسونري براي اين كه حساسيت گروه هاي مذهبي را نسبت به خود كم كنند، در سخنان گروه  :ذكر يك نكته ي مهم

معمار  « موجود  برتر  را   اين  آن ها .  دارند  اعتقاد وجود برتر   خود ابراز مي دارند كه آن ها نيز همانند اديان آسماني به يك
  .مي نامند) Supreme Being(» وجود اعلي « ا ي) Great Architect of the Universe(» بزرگ  كائنات 

در ديدگاه منحرف ماسون ها،  بر خالف ظاهر فريبنده ي عبارات فوق، هيچ كدام از آن ها به خداوند متعال ارتباطي ندارند؛ بلكه 
جاد كننده ي تعادل عالم انرژي اي« و يا » تعادل موجود در عالم خلقت « ،  همان »معمار بزرگ كائنات « يا  »  وجود برتر « اين  

  )32(.مي باشد باستان  ر مص فكري  مكتب   است، كه اين تفكر، بسيار شبيه به تفكر حاكم بر مكاتب الحادي همچون» خلقت 
  :مشاهده مي گرددلژها    ازمربوط به  بعضي   ماسوني   مجالت در  كه   هستند مطالبي  ، ر آميز  ماسونيكف  تفكر  اين  شواهد

يا  قدرت، قدر، طبيعترا با نام هاي  خداشما بنا به ميل و اراده تان، روح و هوشتان، يا بر اساس درك و ايمانتان، مي توانيد «
  )33(». بخوانيد قانون

ثابت گرديده كه خداوندي كه همه چيز را به وجود آورده و كائنات را احاطه نموده، محققاً همان انرژي « 
  )34(» .است
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را با تكيه بر علوم امروزي و با استناد به كمال اعلي، تعريف و بدين صورت بيان  مفهوم معمار بزرگ كائناتري، فراماسون« 
تمامي موجودات دنيا كه از ذرات و اتم هاي معيني تشكيل شده اند، در مجموع انرژي مطلق را : داشته است

، ثابت مي گردد كه در اثر فعل و انفعاالت، چيزي از بين نمي با در نظر گرفتن اصل اليزالي ماده و انرژي .به وجود مي آورند
فراماسونري اين اصل و اساس را به عنوان دكترين، تز، . رود و تغييرات ناشي از جابجايي اتم ها، ماهيت ظاهري دارد

  )35(». عقيده و ايمان پذيرفته است
با . در طول تاريخ، انسان قدرت هايي را كه نتوانسته است توضيح دهد، بنام طبيعت، معمار بزرگ كائنات، خدا، ناميده است« 

حدود  .  توجه به سطح فرهنگ و دانش اجتماعي، و با عنايت بر شرايط سياسي، تعريف كلمه ي خدا  متفاوت  بوده  است
  )36(» .عقب نشيني نموده استمعقول، رويدادهاي معجزه گونه ي طبيعي،  با  ظهور پاسخ هاي منطقي و  قدرت  خدايي

عالوه  بر  مطالب  مذكور،  مطالب  ديگر ي  نيز  در  مجالت  ماسوني  وجود  دارند  كه  نشان مي دهند  ماسون ها  هر  حقيقتي  
براي مثال، در بعضي از مجالت ماسوني . ندرا انكار مي كن...) همچون  خدا، بقاي روح و (را  كه  از  دين  نشأت مي گيرد 

  :پيرامون برخي از حقايق ديني چنين آمده است
   )37(» .قديمي و كهنه است  ،وجود خدا  بر  عقيده اندازه ي  به   ،بقاي ارواح  بروز افكار« 
  )38(». است اوهام و تخيالت، فرو رفتن در بقاي روحاعتقاد به « 

است، ) راسيوناليست و پوزيتيويست(كه مرامي خردگرا و اثباتي  توسط مرام ماسوني، رگزندگي بعد از مقبول مسأله ي 
  )39(» .امكان پذير نمي باشد

من زنده ام، نمرده ام و نخواهم : است  كه مي گويد كه از رديف مساجد بلند مي شود، مگر غير از صداي الصلوة صداي اذان« 
، براي ما به منزله ي فريادي است كه وظيفه ي روشنگري ما اذهان روشنفكراناين بانگ تخدير كننده ي افكار و مرد؟ 

   )40(». را به ما يادآوري و اخطار مي كند
بدين ترتيب همانگونه كه مالحظه فرموديد، فراماسونري دشمني آشكاري با اديان الهي و به خصوص  اسالم  دارد  و  مخالف  

اين تشكيالت فاسد براي اين كه بتواند بقاي خود را . است... ،  وحي،  پيامبران و حقايقي  چون  خدا، آخرت،  بهشت،  جهنم
» وجود اعلي « الفاظ  فريبنده اي چون  برتر  انرژي  و  ماده،  در قالبتضمين نمايد، عقيده ي انحرافي خود را درباره ي  قدرت  

)Supreme Being ( كائنات  معمار بزرگ« يا «)Great Architect of the Universe( بيان مي نمايد.  
» معمار بزرگ كائنات « يا » وجود اعلي « بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه هنگامي كه يك ماسون از عقيده ي خود به 

لذا در اين . سخن مي گويد، مقصود او، عقيده به خداوند متعال نيست؛ بلكه منظور او، اعتقاد به برتري ماده و انرژي در جهان است
  . ا را خوردزمينه، نبايد فريب ماسون ه
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  عالمات و اعداد در فراماسونري
عالمات ديگر و اعداد خاصي مورد توجه فراماسون ها و ديگر گروه هاي  ،ذكر شد قسمت هاي قبليوه بر عالماتي كه در عال

باستان از جمله  ملل   هرچند عالمت هايي نيز از ديگر عقايد الحادي ،شيطان پرست هستند كه اكثر آنها نيز منشاء مصري دارند
  .اقتباس شده اند... شرق دور و ، )نه دين زرتشت(آريايي هاي قديم 

  :مهمترين آنها عبارتند از
  

 .)يكي از مهمترين و معروفترين عالمات( پرگار و گونيا) 1
  .شيطان است  نماد  » بز=  Goat «  فراماسونها، اعتقاد  به (  )41(.است قرار گرفته   G ، حرفعالمت اين دودر وسط 

 كه  ، عالمت چشم جهان بين نيز حك شده استكه در برخي از لژ ها بر روي عالمت پرگار و گونيااين نكته ي جالب ديگر، 
  .در نزد ماسون ها مي باشدچشم جهان بين اهميت  فوق العاده ي عالمت   نشان دهنده ي

  

  
  

  .)دقت كنيدبه چشم جهان بين روي پرگار (نماد پرگار و گونياي ماسوني 
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  .Baphometمعكوس يا   گوشه ي 5  ستاره ي) 2
عيناً عباراتي  ،زير تصاويرقسمت  پايين در   )42(.شيطان است دنما بز  شيطان پرستان،در بين   .مي باشد Goat  يا بز نشان دهنده ي 

  )43(.قرار گيرداست تا مستندات در اختيار شما  قل شده ناز يك سايت فعال در زمينه ي شيطان پرستي 

  

  
  عكس روي جلد كتاب انجيل شيطاني           نماد شيطان در گروه هاي شيطان پرست   ) Goat(بز                    

  )  كتاب مرجع شيطان پرستان(                                                                                                             
   

  
  

  .شاخدار دست يا  دست شيطان ) 3
  )(44.نمايش مي دهند را   شيطان خود،حركت دست  با است و Cornuto  ، شيطان شاخدارو شيطان پرستان ماسون ها در تفكر 

  )45(.مستندات عيناً نقل شده است
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زيرا عالوه بر معناي دست . بسيار محتاطانه عمل كرد  آن  تفسير  در  بايد  عالمتي است كه  Cornuto  عالمت :نكته ي مهم
 I love youمعناي    به  براي مثال در بين ناشنوايان اين عالمت. معاني ديگري نيز دارد ،در غرب شناخته شده است شيطان كه
 ، مي باشد كه اين نماد) گرگ خاكستري(قورت بوز  نماد  عالمت  اين  نيز...  و  تركيه  و  در مناطق آذري زبان ايران . مي باشد

  يك فرد شنواي اروپايي يا  كه است   هنگامي به معناي دست شيطان  Cornutoبنابراين . در بين آذري ها شناخته شده است 
 و  مخفي   گروه هاي با  شخص  اين  ديگر   سوي  استفاده مي كند و از  عالمت  اين از   متعدد مكان هاي  در  آمريكايي 
بايد  ،Cornuto شيطان به عالمت براي اطالق لفظ  دست  !هر گردي گردو نيست ،به عبارت ديگر )46(.مرتبط است  مشكوك

  عالمت  اين  از  استفاده  در ارتباط وي با گروه هاي مشكوك و دليل وي ،وضعيت جسمي  ،موقعيت  ،هم به محل  زندگي  فرد
در واقع اين عالمت تاييد كننده است نه . در كنار عاليم ديگر شيطاني اهميت دارد Cornutoاستفاده از  ،در ضمن. بررسي شود
  .اثبات كننده

 
  . هيتلر و نازي ها  شناخته شده ي  عالمت  : Swastika  يا  )صليب شكسته( چليپاي شكسته) 4

 ،هاستكه مربوط به ماسون سمت چپ شكل در )47(.دارد كاربرد هم ماسوني نكته ي جالب اينكه اين عالمت در گروه هاي
اين  هكمي گردد   مشاهده شش گوش  ستاره ي   آن  وسط  در و عالمت صليب شكسته،  آن باالي در كه طرحي ديده مي شود

 صليب  ستاره ي شش گوش و هم هم   زيرا .)ادعاي جهان غرب برخالف (  .مي دهد نشان  را صهيونيزم  نازيسم و  طلب ارتباطم
 حركت  يكي است و نه تنها اين دو   و يهوديت صهيونيستي نازيسم ريشه هاي   واقع در .هستندقديس  ماسون ها مورد  ت  شكسته

  .اين مسأله خود شاهدي بر رد هولوكاست است. خدمت يكديگر نيز قرار دارند در   بلكه  ،ندارند  هم  با تضادي  هيچ  شوم 
بعد از جنايات هيتلر اكثر گروه هاي ماسوني به منظور پرهيز از بدنامي، استفاده از چليپاي شكسته را كنار البته الزم به ذكر است كه 

قبل از جنگ جهاني دوم، عالمت چليپاي شكسته يك عالمت كليدي در فراماسونري بوده  گذاشتند؛ اين در حالي است كه
اما تحركات نظامي اش برخالف مصالح  )49(ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه هيتلر نيز ماسون بوده است،( )48(.است

  ).فراماسونري بوده و منجر به مقابله ي بقيه ي ماسون ها با وي شده است
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  )Skull (.)50&  (Bonesجمجمه و استخوان  ) 5

  
  ) Skull (                     Bones)  &Skull&  (Bones) ماسوني(عالمت و رمز گروه مخفي                  

  
  )51(.يا شيطان) Antichrist(ضد مسيح  نماد دجال يا 666عدد ) 6

  .استانگليسي ششمين حرف  ، F حرف  چون  .مي دهند هم اين عدد را نشان   FFFگاهي به صورت 

  
  
  )52(.13 عدد) 7

بسياري از  نماد هاي  در   فراماسون ها. نحس مي دانند را   يان آنمسيحدر حالي كه   )53(.ستو يهوديان ا ها ماسونعدد مقدس 
ستاره ي كوچك  13  با را   شش گوش ي  ستاره  ،راست تصوير   در  مثال عنوان  به  . قرار مي دهند 13  را  اجزاء  تعداد  ،خود

مربوط  به   كه هم  سمت  چپ   تصوير در . نده ادندانه را گرفت 13شكل  يكدست گوشه هاي  13 ،وسطدر شكل . كشيده اند
  .عدد مي باشد  13  تارها  تعداد  ،است و متعلق به يك گروه ماسوني مي باشد ،چنگ  يك  الهه ي باستاني

  

  
  تار چنگ الهه ي باستاني 13        دندانه     13دست و  13       متشكل    ستاره ي شش گوش                   

  ستاره ي كوچك 13از              



 19

  )54(.33عدد ) 8

بسياري از گروههاي سمبل در . را داراست  قدرت  باالترين   33 درجه ي  صاحب   ،فراماسونري  در  گفتيم  همان طور كه
  Memphisباستاني   شهر نام   كه( آمريكا   )Memphis(شهر  يك  گروه ماسوني به  مربوط  عالمت در  از جملهماسوني 

  .بكار رفته است 33، عدد )مصر را برخود نهاده اند

  
  در نمادهاي ماسوني مختلف 33عدد             آمريكا           Memphisسمبل گروه ماسوني شهر          
  .)در باالي تاج توجه فرماييد 33به عدد (           
  

مورد  استفاده  در  فراماسونري، ذكر اين نكته  ضروري  به  نظر  مي رسد   بعد از ذكر عالمات و اعداد : ذكر يك نكته ي مهم
عالمت   زيرا در بعضي از مواقع،. ، بايد همواره با احتياط برخورد كردبر گروه ها و افراد  كه  براي  تطبيق  عالمت هاي  مذكور 

به عالمت هاي فراماسونري هستند، اما همواره   شبيه  جهان،  مختلف نقاط   در سازمان ها  و   شركت ها  ها و لوگو هاي بعضي از
ماهواره  و   تلويزيوني  كانال هاي و  شركت ها   از  بسياري مثال   براي  . زد  برچسب ماسوني بودن نمي توان به اين سازمان ها 

  كامالً مطلب   اين  نماد بيننده و مخاطب تلويزيوني است و چشم،   اين  كه مي كنند   استفاده  خود  لوگوي  اي از نماد چشم در
ها  ماسوني بودن اين كانال  شان دهنده ين مذكور،   بنابراين در اين حالت، چشم موجود در لوگو هاي. است فهم   قابل  و  منطقي
 ماسوني   نيز  مي كنند استفاده  چشم   عالمت غات خود از در تبلي كه   عينك سازي هايي همچنين چشم پزشكي ها و . نيست

هنري و معماري، ممكن است در   از سوي ديگر در بعضي از تصاوير. كه حرفه ي آن ها در ارتباط با چشم مي باشد چرا   ستند،ين
  اين  به ستاره ي شش گوش و ستاره ي پنج گوشه ي معكوس پديد آيد كه  شبيه  متعددي تصاوير   خطوط،  افتادن  هم  اثر روي
براي درك بهتر اين مطلب، به تصاوير زير   .نيست بناها   اين  نيز غيرعمدي بوده و نشان دهنده ي فراماسون بودن معماران تصاوير 

  :توجه فرماييد



 20

  
افتادن  خطوط،  داراي  عالمت هاي  ستاره ي شش گوش و ستاره ي دو تصوير هنري كه به صورت  اتفاقي  و  به  دليل  روي  هم  

  .ماسون بودن طراحان آن ها نيستعالمات در تصاوير فوق، به معناي حضور اتفاقي اين . پنج گوشه ي معكوس هستند
  

 و  افراد   به وان نمي ت ماسوني،  مشابه عالمات  بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد، صرفاً با مشاهده ي يك عالمت 
بلكه بايد در اين زمينه تحقيق نمود و از شواهد محكم تري در . فوراً برچسب ماسون بودن زد عالمت،   آن با   مرتبط شركت هاي 

  .تأييد يا رد ماسوني بودن گروه هاي مذكور بهره گرفت
البته در اين بين بعضي عالمت ها هستند كه اختصاصاً و عمدتاً ماسوني هستند و تا حدود زيادي مي توانند ماسوني بودن افراد و 

گونياي يا  نه پرگار تنها و(عالمت پرگار و گونياي ماسوني  مثال  براي . شركت ها و سازمان هاي مرتبط با خود را نشان دهند
   عالمت يك  نيز  ) نه هرم تنها يا چشم تنها(هرم و چشم  عالمت   همچنين  .است  ماسون ها اصي اختص ، عالمت بسيار )تنها
  .گروه هاي ماسوني است   براي  اختصاصي    بسيار

بكند نيز به احتمال قوي يك گروه ماسوني مي  استفاده   اگر گروهي از عالمت هاي فراوان و متعدد فراماسونري از سوي ديگر
يك  زياد  احتمال  به  نيز  عاليم ماسوني را بدون هيچگونه قرينه ي منطقي به كار مي برد   همين صورت، گروهي كه به. باشد
 مي باشد؛  ماسوني  كامالً   استفاده مي شود نيز يك نماد   مثال،  نماد  چشم جهان بين  كه  در  لژ ها براي  . است  ماسوني  گروه
  .به آن ربط داد  را  يات چشم پزشكي و تصويربرداري انجام نمي شود كه بتوان نماد چشم جهان بينعمل هيچ   لژها در   كه چرا 

شبيه به عاليم ماسوني، نبايد سريعاً به افراد و  عالمت  در هر حال بايد اين مطلب را همواره به ياد داشت كه صرف ديدن يك 
  .تأييد اين مسأله، بايد تحقيقات بيشتري انجام داد رد يابرچسب ماسون بودن زد و براي   عالمت، با  مرتبط  سازمان هاي 
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  اهداف فراماسونري
  .نابودي تمام مظاهر توحيد و يكتاپرستي در جهان ـ 1
  .دنياشبكه ي گسترده ي ماسوني در تمام ممالك  به دست گرفتن حكومت و قدرت در تمام كشورهاي جهان از طريق  ـ 2
  )55(.21قرن   ابتداي در   آن  بازسازي  و معبد سليمان   كشف  و  مسجد االقصي تخريب  ـ 3

  
  آرزوي  ماسون ها  . سليمان كذايي  معبد   عكس يادگاري ماسون ها در كنار ماكت سومين

  .معبدي را در سر مي پرورانند و براي تحقق آن، گام هاي بلندي برداشته انداختن چنين   س
  
  .گاه ماسونيشاصلي ترين پرست  عنوان به   نمادهاي ماسوني  و پركردن معبد سليمان از بت ها  ـ 4
   ).بيت المقدس(اورشليم   در معبد سليمان   پايتختي  به شيطاني   برقراري حكومت جهاني ـ 5
  .21در ابتداي قرن  )دجال= Antichrist(ضد مسيح قدرتمندترين  فراماسون  با  عنوان  نماديين    رساندن به حكومت  ـ 6
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 ابزارهاي فراماسونري
  

. براي رسيدن به مقاصد شوم خود بهره برده است  موجود  امكانات  و قدرتي از همه  ،فراماسونري در طول تاريخ با تمام وجود
ر و قرون در اعصا اين عقيده شيطاني به شكلي مخفي و رمزآلود ولي فعالي و پويا، در طي  ي حكومت مصر باستان،ابودبعد از ن

اركان كامالً ماسوني  با كه كشوري ( آمريكا استقالل  با  زمانو  هم 19و اوايل قرن  18قرن   اواخراز . بين جوامع خزيده است
گرفته است، آهسته آهسته خود را از اليه هاي زيرين جوامع بيرون با اين تفكر كه ديگر در موضع قدرت قرار  ، فراماسونري )است
  را خود  تا آنجا كه در سالهاي اخير به دليل قدرت فراوان، اعمال  ؛ نموده استنمادهاي خود را عرضه  ،و بدون واهمه هكشيد

  .خود را مستحكم تر نمايد  هايپايه  و كند عده اي را با ترساندن از قدرت خود، به سمت خويش جذب  تا كرده  علني تر 
  :پرداخته استدر دو جبهه ي كلي و مهم به فعاليت  ، فراماسونري در طول تاريخ براي پيشبرد اهداف خود و مبارزه با اديان الهي

  آن  از و   شده نايل   موفقيت  به  19قرن اوايل  و   18قرن   اواخر  از  كه(  ژيكي، نظامي و تكنولويجبهه ي اقتصادي، سياسـ 1
  آمريكا . آمريكا برعهده دارند   و اسرائيل  كشورهاي  در اين جبهه، نقش اصلي را ) .داده است قرار  تأثير  تحت  را جهان  زمان 

 از حمايت  با نيز   غير مستقيم  صورت  به   نظامي، و   زمينه ي سياسي و اقتصادي  در  خود  بارز عملكرد   بر  عالوه اسرائيل  و 
 كه  ست ا  نكته ي مهم و جالب توجه اين. به ترويج فساد و فحشا و اعمال شيطاني مبادرت مي ورزند ،گروه هاي شيطان پرست

 ظاهري شيك و آراسته و عادي دارند،   هستند،  شبكه  اين  و استادان اعظم ماسوني و آنان كه گرداننده ي رؤسا  و   سردمداران
آرايش شيطاني    و   ظاهر  از  د،نمي شو كشيده  شيطان پرست   گروه هاي به سمت   كه عادي   مردم و  پائين   رده هاي ولي 

  .برخوردارند
  .)از درون و هم از بيرون داشته استهم  را،  كه با نفوذ در اديان، قصد تخريب آنها(جبهه ي فكري، عقيدتي و فرهنگي ـ 2

  :ستم، مسيحيت و يهوديت نفوذ كرده ااسال   دين هاي  در  مختلف   عناوين با  ،  فراماسونري عقيدتي  جبهه ي در 
 قصد ،Shrinerفراماسونهاي طيف و   پا نو   عرفاني   هايفرقه   از    بعضي بهائيت،  رواج   طريق ز ا :اسالم •

 .دتضعيف دين اسالم را داشته و دار

كه اهداف و اعمالشان هم  را رواج داده  )جيلي هانوان( يكالها لاوانج  نام  گروه هايي بهفراماسونري  :مسيحيت •
و بعضي  واتيكان  در  فراماسونها  . بوده اند موفق   هم  زيادي  ست و اين گروه ها تا حدا جهت با عقايد فراماسون ها

واتيكان با اسالم كه مشكالت اخير   مي توان نتيجه گرفتاز  اين  مطلب    .كرده اند  از فرقه هاي پروتستان هم نفوذ
 .ناشي از همين موضوع مي باشد اسالمي  نيزو كشورهاي 

ارتباط يهود و . هستند تشكيالت ماسوني   وابستگان زء جاكثر يهوديان باالخص ساكنين اسرائيل  :يهوديت  •
حمايت   از يهودماسونري هم تعاليم ماسوني يا كاباال پرداخته و فرا يهود به رواج دوطرفه است،  يفراماسونري ارتباط

 .مي كند

  :مالحظه مي فرماييد الهي   اديان  با  مواجههدر   رامختلف فراماسونري در تصوير زير، جبهه هاي 
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پس  از  ذكر  اطالعات  مقدماتي  پيرامون  فراماسونري،  به  بررسي  شواهد  ارتباط كشور ها و گروه هاي مختلف با فراماسونري 
  .مي پردازيم

  
  ارتباط آمريكا با فراماسونريشواهد 

امضا كردند،   ميالدي 1776  سال در   را آمريكا   استقالل  اعالن  بيانيه ي  كه برجسته ترين  افرادي  ـ 1
  :اينان عبارتند از )56(.فراماسون بوده اند

Benjamin Franklin-Thomas Jefferson-George Washington-John Adams 
  
نكته ي  .ماسون بودنشان شكي وجود ندارد  در  ديگر،  تن  3  مورد در  ولي   ،است  متفاوت  آدامز نظرهاالبته در مورد جان (

 John  يا  John Quincy Adams  نه ، پدر است John Adamsدر اين جا،  John Adams  ديگر اين كه منظور از

Adams پسر(.  
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  .)همگي آن ها ماسون بوده اند. (1776استقالل آمريكا در سال امضا كنندگان بيانيه ي اعالن برجسته ترين 

  
George Washington  باالترين درجه و رتبه در (اعظم فراماسونري  استاد   لقب  بود،  آمريكا  رئيس جمهور اولين   كه

لژ  يك  در  واشنگتن  جرج تصوير،  در. داشت ) يهوديت در  خاخام  و  اسقف در مسيحيت رده ي فراماسونري ، و تقريباً هم
  G عالمت  سرش  باالي در   و  ودفراماسونري ديده مي شود، در اين عكس عالمت گونيا و پرگار روي پيشبند وي ديده مي ش

)=Goat57( .است شده  داده   نمايش   )بز(  
  

  
 ج واشنگتن در لژ فراماسونريجر
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از مشاهده  ،مي نمايند بازديد  اين مجسمه از از مردم آمريكا كهبسياري  )58(.واشنگتني يادبود  جرج واشنگتن در شهر   مجسمه

  از  شيطان پرستان  اين مجسمه را با تصويري كه  اگر  اما . مي كنند تعجب   خود  رييس جمهور ي مجسمه ي نيمه لخت اولين 
به خصوص اگر به حالت دست ها توجه  ،مطالب مهمي پي خواهيم برد  به كنيم   مقايسه ، متصورند  )Baphomet(  شيطان

وجود دارد و به دور آن دو مار پيچ ) Baphomet(عصايي است كه در دامن   ،ديده مي شود  شكل در   كه نكته ي ديگري ( . كنيم
  است و  اصالتĤً در مصر باستان وجود داشته اين عالمت .نام دارد Caduceusبوده و  تجارتاين عالمت سمبل   امروزه . خورده اند

استفاده كرده  تجارت سمبل  عنوان  به عالمت   اين  از  به نظر مي رسد كه آنان تعمداً ،در فراماسونري تجار بزرگبا توجه به وجود 
  .)استفاده مي شود  متاسفانه كماكان اين عالمت در نقاط  مختلف دنيا به عنوان نماد تجارتاند و 

  

  
Caduceus )59(  
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و نمادهاي فراماسونري    عالمت ها  داراي وضوح   به  ،آمريكا  پرچم براي  طرح هاي اوليه ارائه شده ـ 2
 مؤسسين   زمان، آن  كه به نظر مي رسد به دليل نوپا بودن آمريكا در   چشم نورافشان،  يا از جمله چشم جهان بين   )60(.بودند
ممكن بود عاليم واضح  ،آن زمان  مردم در  مذهبي   جو زيرا به دليل وجود  زمينه اجتناب كردند،ك در اين يساز ر  آمريكا
  .حكومت نوپاي ماسوني آمريكا سرنگون گرددبدين ترتيب، شيطاني سياستمداران آگاه نمايد و   مردم را از نيات ،ماسوني

  
  .)ن توجه فرماييدبه چشم جهان بي(طرح هاي اوليه ي پيشنهادي براي پرچم آمريكا 

  
، Masonry ،Freemasonryشامل    ي آمريكا در گروه هاي مخفي و ماسونياكثر روساي جمهورـ 3

Occult ،Illuminati ،Secret Society   تن از آن ها تنها عضو  14؛   به نحوي كه بوده اند  عضو ...   و
كه به جرأت مي توان گفت  .عضويت داشته اند... و  Illuminatiفراماسونري بودند و قريب به همين تعداد نيز در گروه هاي 

   )61(.است  آمده  دست  به  زيادي  و مدارك  اسناد نيز  زمينه  اين   در و   بوده اند هاگروه  اينعضو در صد آنها  90 – 95بالغ بر 
البي     با   دموكراتها  ارتباط گهگاه   حتي؛   ندارد وجود  و دموكرات ها  واه هاجمهوريخ بين    تفاوتي  هيچ    مورد   اين در 

   .خواه ها بوده استقوي تر از جمهوري ،يپكا مثلآمريكا  نيستيصهيو هاي 
  )62(:مهمترين آن ها عبارتند از كه  بوده اند ماسوني  ضد  يا  ماسوني   غير  قطعاًآمريكا   رئيس جمهور   چند  تنها

1 – Abraham Lincoln  ) شدترور(.  
2 – Ulysses S .Grant )جزء روساي جمهور قديم است.(  
3 – John F. Kennedy )بوده استآمريكا    كاتوليك تنها   رييس جمهور     كندي،«  .) ترور شد. «  
 

  :چند مثال از روساي جمهور ماسوني

  
  جانسون، بيل كلينتونليندون : دموكرات                 جرج بوش پدر ، جرج بوش پسر: خواهجمهوري   
  ).گروه اسكلت و جمجمه بودندعضو هر دو (
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 !؟رونالد ريگان رييس جمهور جمهوريخواه سابق  آمريكا در مراسم  كسب گواهي نامه ي ماسوني  يك فراماسونر  در كاخ سفيد

  
  :روساي جمهور ضد ماسوني

  
 كندي.اف.جان                      اوليسس گرانت                               آبراهام لينكلن                                     

   3  بين  از  چرا  كه  ستا  ، اينجلب توجه مي كندنكته ي مهم و بحث برانگيزي كه 
  )63(!؟حالي كه از بين روساي جمهور ماسون، كسي ترور نشده است نفرشان ترور شدند در  2رئيس جمهور ضد ماسون ، 

  .)پايتخت آمريكا(گتن ننحوه ي ساخت بناها و ساختمان هاي شهر واش ـ 4
 و   عالمت ها وجود    دليل  به   ،پروتستان  ديگر   فرقه هاي و   كاتوليك ها مثل   غير اوانجليكال  مسيحي هاي اين شهر در بين 

  .ملقب شده است شيطان   شهر  به شيطاني    نمادهاي
ساخته شده، كه اگر  ضلعي 5به شكل   پنتاگون  .است ) وزارت جنگ آمريكا( پنتاگون  ،مورد  بحث  اولين ساختمان •

معكوس  ، كاخ سفيد  به  نسبت  كه  مي آيد  وجود ستاره ي پنج گوش در وسط آن به   كنيم، اقطار آن را به هم وصل 
  )64(.مي دهد Baphometو تشكيل  است
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  تصوير  مجاور  است  كه  چرخانده تصوير فوق، همان         و موقعيت آن  نسبت، Pentagonنماهاي مختلف از          
  اقطار پنتاگون نسبت به   Baphometشده تا حالت                 همان گونه  كه  مالحظه   مي فرماييد، .  كاخ سفيد         
  .نسبت   به   كاخ سفيد،   حالت            كاخ سفيد، بهتر مشخص شود   Pentagonاقطار           
  .دارد Baphometستاره ي پنج گوشه ي معكوس يا          

  
 :نسبت به يكديگر) كاپيتول(كنگره  كاخ سفيد و جمله  از ماسونينحوه ي قرار گيري ساختمان هاي مهم دولتي و  •

 Baphometپر معكوس يا  5شكل ستاره ي نسبت به كاخ سفيد، اگر كاخ سفيد و ميدانهاي اطرافش را به هم وصل كنيم،  

تهيه شده   Google Earthتصوير  زير كه  مطلب  فوق  را  نشان  مي دهد،  توسط  برنامه ي    )65(.به دست مي آيد  
 .است

  
  )Baphometتشكيل (نحوه ي قرار گرفتن ميادين اطراف كاخ سفيد 

 
 اين نقشه خواهيم ديد كه طراحي خيابانها و در   دقت با   .مي شود ديده  واشنگتن  اوليه ي   ه ينقش ،صويرتدر اين  •

 )66(.شود آن رؤيت گوشه اي ازدر   Baphometكه نماد   است  بوده گونه اي   به ميادين 
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به وضوح ببينيد كه فقط نصف يك ضلع  را  Baphometمي توانيد   شما ،در  داخل  دايره ي  قرمز. ي اوليه ي شهر واشنگتننقشه 

نظر مي رسد كه طراحان ماسوني شهر واشنگتن   به . است  شده  داده آبي نشان   بيضي  آن ناقص است كه اين نقص در داخل
را طراحي  Baphometقسمت كوچكي از  ،)كه به شدت مذهبي بود(آمريكا   زمان  جامعه ي آن مخالفت   از ممانعت   براي

  .تا از وضوح آن بكاهند نكرده اند
  
به كاخ سفيد خطي رسم كنيم ) كاپيتول(كنگره   ساختمان اگر از  ؛ساختمان مهم آمريكا ديده مي شود 3 ،در اين شكل •

از كنگره   هم  خطي  و  ،).است  كرده  وصلساختمان را به هم  2البته اين خط در امتداد خياباني قرار مي گيرد كه اين (
، عالمت پرگار به )ماسون بوده استجفرسون نيز (كنيم  وصل    Jefferson Memorialجفرسون   يادبود  به بناي
 و   كاخ سفيد  به) Lincoln Memorial(خط عمود بر هم از بناي يادبود لينكلن   دو  اگر  همچنين  .مي آيد  وجود

  اما   ،نبوده است  است كه لينكلن ماسون الزم به ذكر . (عالمت گونيا حاصل مي شود ،بناي يادبود جفرسون وصل كنيم
 .)رييس جمهور ماسون بناي مذكور را احداث كرده است بلكه يكيادبودش  را  نيز  خودش  نساخته است،   بناي

 .تهيه شده است  Google Earth  برنامه ي  توسط  مي دهد، تصوير زير كه مطلب فوق را نشان 
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  وضعيت قرارگيري ساختمان هاي دولتي و ماسوني شهر واشنگتن

  
 يادبود جفرسون و كاخ سفيد مي گذرد و   بناي  از  يكي  كه  فرضي خط   2  ي به وجود آمده بين همچنين زاويه •

كه   كرد  نشان خاطر   بايد  را نكته   اين  البته .درجه مي باشد 33كشيده مي شود،   كاخ سفيد به   پنتاگون  از ديگري 
و در صورتي . درجه ي مذكور را تنها هنگامي كه تصوير شهر واشنگتن با مقياس واقعي تهيه شود، مي بينيم 33زاويه ي 

  بارا   شهرنماي و  تصوير زير كه مطلب فوق را نشان مي دهد  .مقياس را رعايت نكنيم، زاويه ي مذكور را نمي بينيمكه 
 .تهيه شده است  Google Earth  برنامه ي  توسط  ،مي نمايد ارايه   واقعي مقياس 
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  وضعيت قرارگيري ساختمان هاي دولتي و ماسوني شهر واشنگتن

در طراحي نمادهاي خود را  حتي آنها كه به نحوي . است  فراماسونها توطئه ي   نشان دهنده ي  ،شده   گفته  نكاتتمام اين 
  .دسته انشهرها به كار ب

داراي نقش پرگار و  شد،گذاشته  خاك پيش در سال 200 حدود كه )كاپيتول( كنگره گ بناياولين سن - 5
  )67(.ماسونري بوداگونياي فر

  به  در تصاوير زير مراسم نماديني را مي بينيد كه .شد پايه ريزي  ماسوني   هم با اهداف حتي كنگره ي آمريكا كه مي توان گفت
سال پيش  200  شابه  مراسم  واقعي  تأسيس كنگره درم اين مراسم دقيقĤً . ار شدزكنگره برگ  سالگرد تأسيس  دويستمين   مناسبت

  ).توجه فرماييد بنا   سنگ روي پرگار و گونياي   به عالمت (. بود

  
  به عالمت روي سنگ بنا. (مراسم نماديني كه به مناسبت دويستمين سالگرد تأسيس كنگره برگزار شد

  .)توجه فرماييد
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  .)توجه فرماييد به عالمت روي سنگ بنا. (مراسم نماديني كه به مناسبت دويستمين سالگرد تأسيس كنگره برگزار شد

  
مراسم باال مورد استفاده  در مراسمي مشابهو صد و سي نهمين سالگرد تأسيس كنگره  به مناسبت 1932در سال سنگ بنايي كه 

 . اين سنگ در حال حاضر در موزه نگهداري مي شود. قرار گرفت

  
 )Fasces(تبر ضخيم   اين . فرماييد توجه  آمريكا  پرچم  به دو تبر ضخيم در دو طرف . )كاپيتول(نمايي از داخل كنگره ي آمريكا 

در  ،ه بودجنگ جهاني دوم با ادعاي احياي روم قدرت گرفت موسوليني نيز كه در . نام داشته و نماد لژيون هاي ارتش روم بوده است
 از   نيز  نام كاپيتول .اقتباس شده است )Fasces(از كلمه ي   نيز  فاشيسم كلمه ي . را قرار داد )Fasces(پرچم ايتاليا عالمت 

  .استشده برداشته  ،بوده روم   نماد كه   كاپيتول ماده ي  گرگ  نام 
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 آخرالزمان   روايات اسالمي در موردتعدادي از كه پيش بيني  مي شويم متوجه آمريكا با توجه به كنگره ي :توضيح يك نكته
   .حاضر مي شود  عراق  در حيله اي   به  روم  ،الزمانآخر در   كه  است شده   ذكر  در روايات  زيرا   .پيوسته اند  حقيقت  به

  ،كرديد  تصاوير مالحظه در   كه  همان طور   )68(.مي دانند روم   روايات   همان  را    آمريكا  نيز  محققين  و  علما  از   بسياري
  ،عالوه به  . است  اقتباس شده   ،بوده  باستان روم  نماد   كه   كاپيتول ماده ي  گرگ   از نام) Capitol(آمريكا   كنگره ي نام 

نشانه هاي  كنار  در   موارد اين . نماد لژيون هاي ارتش روم بوده است  نيز  )Fasces(آمريكا   كنگره ي    ضخيم  تبرهاي
ترتيب پيش بدين . باستان اقتباس شده است روم    از آمريكا   سياسي ساختار  كه   مي دهد  نشان ،ديگري كه وجود دارند فراوان 

از  آمريكا  كشور  وجودي  فلسفه ي   ذكر اين نكته ضروري است كه ساختار فكري و. بيني روايات به حقيقت پيوسته است
  .آمريكا شباهت فراواني با روم باستان دارد   سياسي   ساختار  اما    ،است   گرفته  منشأ باستان  مصر  ماسوني  تعاليم 

 
 دشواه از ،دارد نيز وجود  آمريكا دالري 1  اسكناس  پشت  كه درآمريكا رسمي اياالت متحده ي مهر  ـ 6

  )69(.مي باشدفراماسونري   با   آمريكا   ارتباط نشان دهنده ي  ديگر مهم

  :ازآمريكا نشان مي دهند، عبارتند  با   را  فراماسونري عاليم و شواهدي كه بر روي دالر وجود دارند و ارتباط 
  

  
  اسكناس يك دالري آمريكا
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در مهر . و اولين رئيس جمهور آمريكا ديده مي شود فراماسونري  چهره ي جرج واشنگتن ، استاد اعظم : روي دالرعاليم ماسوني 
مقدس  عدد 13( .مي گردد مشاهده   مانند    ^در شكل   عدد دايره ي سفيد 13، نيز دالر روي  بر  آمريكا   سازمان خزانه داري

  ..)ايالت داشت 13ابتدا   نيز درو آمريكا  يهوديان و عدد خوش يمن ماسون ها است
  

  
  مهر وزارت دارايي آمريكا  ن بر روي دالر           تعكس جرج واشنگ

  
طرح  2  .متحده ي آمريكا در پشت دالر، مهمترين عاليم ماسوني هستند اياالت رسميتصاوير مهر  : پشت دالرعاليم ماسوني 

  شش گوش ديده مي شود كه باستاره ي   داوود يا ستاره ي   ،عقاب باالي سربر طرح اول،  در .داردآمريكا وجود   مهر در  اصلي
 ديگر پاي   در و است گرفته  قرار پيكان  ياعدد تير  13در يك پاي عقاب، همچنين . است شده  طراحي   كوچك ستاره ي 13
  13  مجموعاً خط سياه،  6  و  خط سفيد 7، پرچم آمريكا با نيز در وسط مهر ؛دانه ي زيتون وجود دارد 13ون و برگ زيت 13 ، نيز
  )شكل زير( .است شده  ي طراح  خط

  

  
  

  دالري 1يكي از دو طرح مهر رسمي اياالت متحده ي آمريكا در پشت اسكناس 
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  ستاره ي شش گوش در مهر رسمي آمريكا و پشت دالر

  
 رسمي   مهر در   شش گوش   ستاره ي  وجود عالمت  .شد  ساخته پيش  قرن   دو حدود  در  مهر رسمي آمريكا  :نكته ي مهم

مي دهد كه طرح ايجاد اسراييل  نشان ،اسراييل تاسيس از قبل سال 200از ) .كه كشوري مسيحي است(  آمريكا متحده ي   اياالت
  . و بهانه اي بيش نيست، افسانه  هولوكاست و  شده ريخته پيشقرن ها  از

نقش بسته ان يا چشم جهان بين مثلث نور افش ،  تصويرآن رأس  در  كه  دارد  وجود   هرمي  ،آمريكا  رسمي مهر   دوم  در طرح
 اوردو سكلوروم  نووس  =  Novus Ordo Seclorum «   عبارت   همچنين  .مي باشد  ددع 13هرم،   تعداد پله هاي. است

 آنچه كه امروزه ديده . شده استدر پايين مهر نوشته ) گليسيمعادل آن در ان(  New World Orderيا  ، )به زبان التين(  »
مي  » يا  نظم نوين  جهاني   دنيا فرمان جديد « شعار  از  مكرر سردمداران آمريكا از جمله جرج بوش پسر، ي ادهفاست مي شود، 

نكته ي ديگر اينكه، اصرار در . جهت تشكيل حكومت جهاني شيطاني است  ماسونها  برنامه ي مهمترين   شعار اين   كه  باشد
ارتباط آمريكا با فراماسونري است و اين تنها   نشان دهنده ي ، آمريكا و نمادهاي مربوط به مصر باستان در دالر 13استفاده از عدد 

  .ضيه استقتوجيه منطقي اين 
  

  
  دالري 1طرح مهر رسمي اياالت متحده ي آمريكا در پشت اسكناس  از دوديگر يكي 
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  Nو  M دو حرف ،پرگارو چشم جهان بين منطبق كنيم، نوك  هرم  روي  را  ماسوني  يپرگار و گونيا اگر   ما، زير  در تصوير
حروف، كلمه ي  اين گذاشتناز كنار هم  ، بودخواهد   A و O و Sحرف  3  ،با حروف  گونيا ي كند و محل تالقي را قطع م

  . )MASON(ماسون به دست مي آيد 

  
  از قرار دادن عالمت ماسوني پرگار و گونيا بر روي مهر رسمي آمريكا )MASON(ايجاد كلمه ي 

 IN GOD WE « عبارت  دالر آمريكا  اسكناس هاي  تمامي پشت   در 1957از سال   :يك توضيح در مورد دالر آمريكا

TRUST  «)البته اين عبارت در سال هاي قبل نيز هر از چند گاهي بر روي سكه هاي  . بست نقش   )خدا ايمان داريم ما به
  . اين عبارت را در پشت خود داشتند  1957  سال از  آمريكا  اسكناس هاي  اما  . نقش مي بست و سپس ناپديد مي شد  آمريكايي

  

  
  آمريكادر پشت دالرهاي »  IN GOD WE TRUST « عبارت
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گذشته دوم سال از پايان جنگ جهاني  12  كه فقط( 1957اين حركت آمريكا در سال  ،بنا به نظر عده ي زيادي از صاحبنظران
 را  بي خدايي  علناً  كه  تنها به منظور مقابله با حركت كمونيسم   ،)شوروي شده بود با   و آمريكا وارد دوران جنگ سرد بود

  .بود  مسيحي و بقيه ي كشورهاي   آمريكا دم مر  حمايت جلب  ، كار  اين در واقع هدف آمريكا از . انجام شد ،ترويج مي كرد
  شكل اسكناس ها   زمزمه هايي مبني بر حذف اين عبارت از پشت ،فروپاشي شوروي از   بعد  سال هاي در   كه  طوري به 

از تحليل ها را در اين رابطه نشان مي   يكي  نيز زير   شكل  . ندنشد  كنگرهموفق به تصويب آن در حاميان اين طرح، گرفت كه 
   )70(.دهد

  

  
  در پشت دالرهاي آمريكا»  IN GOD WE TRUST « تحليل پيرامون علت قرار گرفتن عبارت

  
  

 دالري  1  سكه ي حاشيه ي  از »  IN GOD WE TRUST «  حذف عبارت ،اتفاق ديگري كه اين تحليل را تأييد مي كند
البته وزارت دارايي آمريكا از اين مسأله عذرخواهي كرده و آن را   )71(.است   2007  سال  مارس  ماه  در  جرج واشنگتن  يادبود
پذيرش سهوي بودن  ،آمريكا  در عدد از مسكوكات فاقد اين عبارت  50000اما وجود حداقل  ؛غيرعمد دانسته است و   سهوي

ست كه  سكه هاي  يادبود،  الزم به ذكر ا. بعيد است ،در ضرب اين تعداد سكه  اشتباه  زيرا.   مشكل مي نمايدن مسأله را بسيار اي
  .قابل مالحظه اي استعدد  ،كمياب سكه هاي   اين  بين در   مذكور عبارت   فاقد سكه ي  عدد  50000  و  كميابندبه  طور كلي 
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  دالري 1يادبود از  سكه هاي »   IN GOD WE TRUST«   پيرامون  حذف  عبارت  YAHOOمطلبي از سايت  

  .2007جرج واشنگتن در ماه مارس سال 
  

   
حاشيه ي آن توجه  در IN GOD WE TRUSTبه عبارت ). قبل از ماه مارس( 2007دالري جرج واشنگتن در سال  1سكه ي يادبود 

  .فرماييد
  

بر روي اسكناس هاي آمريكايي از سال »  IN GOD WE TRUST« بنابراين به سهولت مي توان دريافت كه درج عبارت 
ضد  حتي  و  المذهب   سردمداران  اين بلكه   به خداوند متعال نبوده است؛ آمريكا  به بعد، به دليل اعتقاد سردمداران  1957

بي خدايي را ترويج  آن هم علناً كه ( حكومت كمونيستي شوروي  راي مبارزه با از عبارت مذكور به عنوان حربه اي ب مذهب، 
 را مي توان به عنوان وسيله اي براي فريب »  IN GOD WE TRUST« به همين دليل  عبارت .  استفاده مي كردند  ،)دنمومي 

  .   عمومي توسط سياستمداران آمريكايي قلمداد كرد افكار 
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خط سفيد و قرمز  13 از  كه است  اين كشور  ، پرچم كنونيماسوني بودن حكومت آمريكا شاهد ديگر ـ 7
  .)ماسون ها است يمن   خوش عدد   13(   .است  شده  تشكيل

  
  خط سفيد و قرمز در پرچم آمريكا 13

  .اي جمهور آمريكا و همپيمانانشانعالمت دست شيطان در دست روس ـ 8
ات و در مكانهاي روي اين عالمت را به ك   )72(.مي شود يده د  دست شيطان با عالمتجرج بوش  فراواني،در تصاوير 

    .است كرده   استفادهمختلف 
  

  
  بيل كلينتون و سيلويو برلوسكوني ،عالمت دست شيطان در دست جرج بوش

  
، انتقاد شديدي از اين رفتار و نشريات  در روزنامه ها كه چرا  ،شد ساز سر درد جرج بوش و خانواده اش له برايأهمين مس  البته

ما  كه  است  اين   مذكور، عالمت  علت استفاده ي ما از  «   :كه  له گفتندأمس  توجيه ايندر  جرج بوش  خانواده ي   .گشت
  . ». تيم تگزاس النگهورنز است  طرفداران عالمت  نيز  عالمت  اين  و   هستيم  تگزاس النگهورنز  طرفدار تيم

  :مي كنند عبارتند از  رد را   توجيه اين  كه   مطالبي . است  دروغ مطمئناً   توجيه البته اين
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كه ( ولي عالمت دست شيطان ،داده مي شود  نشان  دست  پشت  ادست و ب دو هر باعمدتاً  ،النگهورنزتگزاس  تيم عالمتـ 1
البته گهگاه ممكن ( )73( .مي شود داده  نمايش آن با كف و با يك دست ،)استفاده قرار مي گيرد  مورد بوش  خانواده ي توسط

  .)است عالمت  تگزاس النگهورنز  با  يك  دست  نيز  نشان داده شود

  
  .)به تفاوت عالمت ها توجه فرماييد(جرج بوش و طرفدار تيم تگزاس النگهورنز 

  
درس نخوانده »  Texas Longhorns« گاه  در  دانشگاه هيچ  و  كرده   تحصيل   »  Yale«  دانشگاه  در   جرج بوش ـ 2

  )74(!نظر مي رسد  به  عجيب    است،   دانشگاه ورزشي   همان     تيم كه    تيم تگزاس النگهورنز وي از  طرفداري  بنابراين است؛
  
 كه   است  مطلب  اين بيانگر  جلسات گوناگون،   و  مختلف  مكان هاي در   مذكور  عالمتاز   استفاده ي مكرر بوشـ 3

كه هيچ سنخيتي با   چرا كه بوش حتي در جلساتي. او، نمي تواند عالمت يك تيم ورزشي باشد   توسط  استفاده   مورد عالمت 
  با  ديدار  سياسي، جلسات  براي مثال، وي اين عالمت را در . است  كرده  استفاده  Cornutoورزش ندارند نيز، از عالمت 

تيم  ، حال آن كه سران كشور هاي ديگر . به كار برده است... و ) به خصوص سران كشور هاي غربي(كشور هاي ديگر   سران
همان  را   مذكور  مگر اين كه عالمت. را نمي شناسند و عالمت اين تيم براي آنان معني ندارد راگبي تگزاس النگهورنز 

Cornuto آن   براي  جرج بوش  دست  عالمت كه   مي توانيم بگوييم صورت،   اين  رد كه  كنيم   فرض»  دست شيطان «   يا
  .معنا دار بوده و به صورت سالم ماسوني و شيطاني معنا مي شود هستند، ماسون   عمدتاً   كه نيز   ها
  
 به عنوان  Cornutoاستفاده ي اعضاي اين گروه از   و    » Skull & Bones«   ماسوني  گروه  در جرج بوش  عضويت ـ 4

است، نه » دست شيطان  «  معناي  به دقيقاً   مذكور،  عالمت خود دليل ديگري است كه نشان مي دهد  ، » دست شيطان « عالمت
  .چيز ديگر

  
 عالمت،   اين و  بوده،   بي اساس Cornutoاستفاده از   در بنابراين همان گونه كه مالحظه فرموديد، توجيه خانواده ي بوش 

   .ته باشدنمي تواند داش» دست شيطان «  جز   ديگري  معناي 
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دست  « زيرا عالوه بر معناي. محتاطانه عمل كرد  بسيار آناست كه بايد در تفسير  عالمتي  Cornutoمت عال :نكته ي مهم
 I Love، اين عالمت، مترادف براي مثال در بين ناشنوايان. معاني ديگري نيز دارد ،است شده  شناخته غرب كه در  » شيطان

You كه اين نماد  مي باشد) گرگ خاكستري( بوزقورت  نماد ، عالمت اين   نيزو  تركيه    ايران  زبان آذري   مناطق  در. است، 
يا   فرد شنواي اروپايي  يك هنگامي به معناي دست شيطان است كه   Cornutoبنابراين   .است   شده  در بين آذري ها شناخته

اين شخص با گروه هاي مخفي و مشكوك   ،ديگر سوي   آمريكايي در مكان هاي متعدد از اين عالمت استفاده مي كند و از
 به  هم   بايد  Cornutoبراي اطالق لفظ دست شيطان به عالمت  !گردي گردو نيست هر   ،ديگر  به عبارت  )75(.مرتبط است

دليل وي در استفاده از اين عالمت بررسي  و   مشكوك  گروه هاي ارتباط وي با  ،وضعيت جسمي  ،موقعيت  ،محل زندگي فرد 
 نه   است  كننده ييد در واقع اين عالمت،  تأ. اهميت داردكنار عاليم ديگر شيطاني   در  Cornuto استفاده از  ،در ضمن. شود

 .اثبات كننده

  
ماسوني مخفي و گروه  در  آمريكا  2004  جمهوري سال ياستدو رقيب انتخاباتي انتخابات رر عضويت ه ـ 9

)Skull & Bones(.)76(  

صداي زيادي در روزنامه ها شد و از نظر آنها معني   و  سر  باعث له أمس اين   ؛)جرج بوش و جان كري دو رقيب از يك گروه(
از همين جا مي توان (. رقابت بين اين دو بي معني بود ؛ زيرا در اين حالت،يك گروه باشندعضو انتخاباتي، نداشت كه دو رقيب 

   ).هستند وني ماسهاي  شبكه   جزءاحزاب آمريكا،   يه هم و  ندارد   معنا آمريكا   بندي در احزاب مخالف و جناحفهميد كه 
گروه هاي تا    است   آمريكا   سياسي   نخبگان پرورش  براي   محلي  ،)Skull & Bones( استخوان و جمجمه  گروه 

  .پيش ببرند را   خود  شيطاني  اهداف  نخبگان،  توسط اينبتوانند ماسوني 
 در  . انجام اعمال شيطاني و تصميم گيري براي آينده ي آمريكا و كل جهان است براي  محلي   )Skull & Bones(گروه 

  :اسناد فراواني وجود دارند كه چند تا از آن ها در زير ارايه مي شوند  ،گروه  اين شيطاني  مورد ماهيت 
A : از گروه كوتاه و صامت فيلمي)Skull & Bones(.  
   :كليك كنيدبر روي آدرس زير  ،ي مشاهده ي فيلمبرا

http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 
Apocalypse (0).flv  

    

  
  )Skull & Bones(  كليپي از گروه مخفي و ماسوني
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B:  گروه شيطاني  تصويري از مراسم  )Skull & Bones(  قبرستان  كناردر.  
 مراسم  در  ،در بين اعضاي اين گروه  كه جرج بوش   مي شود  گفته   .است ضروري  گروه  در   عضويت براي   مراسم  اين(

  )77(..)بوده است Magogبه  ملقب و داشته تبحر فراواني   مذكور

  

  
  )Skull & Bones(تصويري از مراسم شيطاني گروه مخفي و ماسوني 

  وجود دارد،) Skull & Bones(گروه ماسوني   در جان كري  و   جرج بوش  عضويت عالوه بر مقاالت فراواني كه درباره ي 
شواهد  اين  . برمي دارند پرده  گروه،  اين   از حضور اين دو سياستمدار مشهور در  كه دارند  وجود  نيز   تصويري  شواهد

  :عبارتند از
A:  تصوير جرج بوش در گروه)Skull & Bones:(  
  

  
 Yaleدر دانشگاه ) Bones & Skull(ماسوني  مخفي و عضويت جرج بوش در گروه
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B :در ال به . االت پاسخ دادندو به سو ي  تلويزيوني  حاضر شدندبرنامه  يك  در  مختلف،   جرج بوش و جان كري در دو روز
عضويت در گروه  ،د كه هر دو نفرپرسيده ش) Skull & Bone(در رابطه با عضويت در گروه  هم  سوالي   سواالت، اين  الي 

)Skull & Bones  (نداما  از  توضيح دادن  در  اين  زمينه  خودداري نمود  ،را  رد  نكردند.  
 & Skull( عضو گروه مخفي ،)بوش و كري(هر دو نفرشما  «: ل مي كندمجري برنامه از جرج بوش سؤا ، مذكوردر برنامه ي 

Bones( يد كه چه سري در اين گروه وجود دارد؟يبگو ؛هستيد « 

  ». نمي توانيم درباره ي آن صحبت كنيم  كه است  سري  موضوع به قدري  «: ج بوش پاسخ مي دهدجر
   بودن   توطئه آميز   درباره ي(   توطئه  دارد؟ نظريه هاي  ) مردم آمريكا(  آمريكا  براي اين حرف چه معنايي  « :مجري مي پرسد

  » . روز به روز بيشتر مي شوند  ،)Skull & Bones   گروه
من هنوز صفحات اينترنتي . من نمي دانم. وجود دارند) نظريات توطئه(  آن ها بله مطمئناً « : و پاسخ مي دهد مي خندد جرج بوش

  ». را نخوانده ام
  ؟) ...Skull & Bonesكد رمزي گروه ( 322عدد : مجري مي گويد

  .و موضوع بحث عوض مي شودجرج بوش در ادامه مي خندد 
كتمان نمي  )Skull & Bones( مخفي ، جرج بوش در پاسخ به سؤال مجري، عضويت خود را در گروهگفته شدن طور كه هما
را  به   شيطاني  بودن فعاليت هاي گروه  همين  مسأله  شك  ما    . است  سري   موضوع مورد نظر   مي گويد كه بلكه ؛كند

  . مذكور بيشتر مي كند
 جرج به  شبيه  هم بسيار   جان كري  مجري سؤاالت مشابه مي پرسد و ، استدر فيلم ديگر كه مربوط به مصاحبه با جان كري 

ولي ابراز  ؛دكتمان نمي كن را   )Skull & Bones(  ين نحو كه، او نيز عضويت در گروهبه ا .پاسخ مي دهد  سؤاالت به  بوش 
  )78(.خنديده و بحث را عوض مي كندسپس جان كري . موضوع بسيار سري است زيرا   ،ندارد گفتن چيزي برايكه هيچ مي دارد 

   :بر روي لينك زير كليك كنيد ،بوشبراي مشاهده ي فيلم مصاحبه ي جرج 
http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 

Apocalypse (1).flv  
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  :بر روي لينك زير كليك كنيد ،براي مشاهده ي فيلم مصاحبه ي جان كري
http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 

Apocalypse (2).flv  
 

  
 

  .)وزير جنگ سابق آمريكا(سخن دونالد رامسفلد ـ 10
مجله ي ( » .مي كند، به خدا نزديك نمي شود زند و دعا مي  انسان هيچ گاه مانند زماني كه در محراب فراماسونري زانو به زمين « 

M.S.A. Magazine()79(  

  همين عضو  نيز   وي نشان مي دهد كه خود  آن، از  و تمجيد و تعريف  ،فراماسونريبه   اشاره ي مستقيم و صريح رامسفلد
  كه  چرا   .دروغي بيش نيست ، »خدا «  به   او  البته خاطر نشان مي شويم كه اشاره ي(  .حمايت مي كند آنها   از  و گروه هاست 

 و گفتيم كه آن ها به خداوند و هيچ موجود  شيطان پرستان پرداختيم  و    ماسون ها  ماده گرايي    به نيز   مقاله ابتداي   در
  .)مدارك فراواني نيز در مورد اين مسأله وجود دارد. فرازميني اعتقاد ندارند

Man is never closer  to  God  than  when  he  kneels,  spiritually naked, 
at the altar of Freemasonry.  
Masonic Services Association 
M.S.A. Magazine 
Volume 19, page 14  

 

  
 )وزير جنگ سابق آمريكا(دونالد رامسفلد 
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  .)پاپ ژان پل دوم(ز نظر پاپ قبلي بودن جرج بوش ا) Antichrist(دجال  ـ 11
 داليل پاپ در زمينه .را دارا است  Antichristويژگي هاي  او   و  هبود جرج بوش شيطاني   اعمال  ماهيت  از نظر پاپ قبلي،

  ، عضويت شيطاني  اي اعمال، توجيهات مذهبي بوش بر666با عدد  George Bushبودن اسم   برابر : عبارتند از ،اين ادعا ي
  )80(.و عالقه ي بوش به جنگ و خونريزي با شيطان پرستان   بوش   ي رابطه     ،)Skull & Bones(ماسوني   گروه    در   بوش
  احتماالً ما   ؛ بلكه از نظراست دجال  جرج بوش  شخص   خود كه   كنيم نيست كه ما هم قبول  يمعن بيان اين مطلب به اين البته 
  .اهللا در پايان مقاله به اين مطلب خواهيم پرداخت ءكه ان شا  است  آخرالزمان ال دج  فراماسونري، تشكيالت  خود 

  
  )پاپ قبلي(پاپ ژان پل دوم 

  
  .مي داند )Antichrist(دجال جرج بوش پسر را  ،خبري كه در آن اشاره شده كه پاپ ژان پل دوم بخشي از

  
  )81(.جغرافيايي جهان عرض درجه ي 33ار آمريكا در مد سوي از  پياپي فتنه هاي ـ 12

   را  قدرت   يشترين ب  ،33  درجه ي صاحب   و  است   خوش  يمن  يعدد  فراماسونري  در  33  شد،   همان طور كه گفته
مدار حوالي در  تا ه اند كرد تالش  هايشان تعميم داده و تاين موضوع را به تمام فعالي هاكه فراماسونر مي رسد   نظر  به  . داراست

  و  5/32  مدارهاي بين طق منا  ،درجه 33منظور از حوالي (. انجام دهند  را  فعاليت هاي خاصي  ،عرض جغرافيايي ي درجه 33
  ). .استدرجه   5/33

  :بعضي از اين فعاليت ها عبارتند از
  



 46

و معروفترين لژ اسكاتلندي در »    Scottish Rite«    مجلس  اعلي  فراماسونري   طيف   اولين   ساخت) 1
   )82(.درجه 33در مدار  چارلستون  آمريكا در شهر

  و معروف   شهرهايدر مهم را لژ ماسون ها اين چرا   كه  اينجاست  سؤال   .آمريكاست  لژ عروفترين و مهم ترينم ،مذكور لژ
  ؟!لژ برگزيدند  اين  محل   عنوان  به    را ) درجه 33در مدار ( تون سچارل كوچك   و شهر  نساختند،  آمريكا  بزرگ

 
 )83(.درجه 33شهر داالس در مدار   در ) آمريكا  ماسون  ضد  و  جمهور كاتوليكرئيس (كندي .اف. قتل جان) 2

 كندي .اف.جان  كه  م يمي بين  ما و   شود  بايد كشته  33  اعتقاد دارند پادشاه ؛).King Kill 33(فراماسونها قانوني دارند به نام 
آيا در   ؟درجه 33و چرا در مدار  چرا اين شهر  كه سؤال اينجاست  ؛كردند درجه ترور 33االس در مدار شهر د در ضد ماسون را 

 ؟!نمي توانستند اين كار را بكنند  ديگري  شهر

  

  
  .)خط قرمز( درجه 33در نزديكي مدار  )بيضي قرمز(و داالس ) دايره ي قرمز( موقعيت شهر هاي چارلستون

از   جادوئي سال در ،درجه  33  مدار نزديكي  در  هيروشيما و ناكازاكي  اتمي در بمب هاي  اولين انفجار) 3
   .)1945(  ماسون هاديدگاه  

از اين جهت سال  1945سال   . قرار دارد درجه  33  در  دقيقاً  ناكازاكي و   درجه 34هيروشيما در الزم به ذكر است كه البته 
  است،   ماسوني  با اركان  كشور اولين   تشكيل و  را كه سال اعالن استقالل آمريكا  1776كه اگر سال  جادويي ماسون ها است 

همان طور  و  است  13  در  13  حاصلضرب 169عدد . )1776-1945=169(مي آيد   دست  به   169  عدد  كنيم كم   1945  از
   )84().13*13=169(عدد خوش يمن ماسون هاست  13كه مي دانيم 
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  ).خط قرمز(درجه  33در نزديكي مدار ) داخل بيضي قرمز(موقعيت شهر ناگازاكي 

  
  .درجه 33تهديد مداوم دمشق در نزديكي مدار ) 4
  

  
  .)خط قرمز(درجه  33ر نزديكي مدار د) داخل بيضي قرمز( دمشقموقعيت شهر 
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 .درجه 33در مدار  ) اين كشور هاي گروگان آزادي   براي آمريكائي فرود هواپيماهاي محل(  طبس واقعه ي ) 5
 اينكه   جاي به  ست كه چراا اين ،شود مي مطرح  كه   سؤالي است،   بوده تهران   مله بهحآمريكا در اين تهاجم، هدف 

فرود  ،)مي باشدتهران  نزديك  اما   ،است سكنه  از خالي  و  كويري  آن جا هم كه ( ان نسمكوير هاي   در مثالً آمريكايي ها  
  .، فرود آمدندواقع شده استدرجه  33در مدار  ولي   ،دارد  در طبس كه فاصله ي زيادي از تهران ،دنبياي
  

  
  .)خط قرمز(درجه  33در نزديكي مدار ) قرمز دايره يداخل (منطقه ي فرود آمريكايي ها در صحراي طبس 

  
 )85(.درجه 33در مدار  )بغداد در عراق نزديك(اشغال بابل ) 6

 همچنين    )86(.نيز نفرين شده است در روايات اسالمي   بابل كه منطقه ي  به نحوي .است يبه شهر شيطانمعروف   بابل، شهر
را از بابليان  دخوماسوني تعاليم    ،باستان مصريان    احتماالً مي دارند   ابراز كه   دارند  وجود  و تاريخي علمي  فرضيه هاي 

 ظهور  قبل از   ،به اعتقاد فراماسونهاچرا كه  .نيز مي باشد آخرالزمان معروف   شهرهاي  از  يكي  ،شهر اين    .اندمهاجر آموخته 
 33عالوه بر اين، حضور بابل در مدار . بايد فتح شود  شهر بابل ،به حكومت رسيدنش  و  )رهبر بزرگ ماسون ها(  مسيحضد 

 اوانجليكالمنحرف هاي    گروه از سوي ديگر، .مي كشاند  آن  سمت تسخير را بهكه ماسون ها   درجه، خود عامل ديگري است
 ، )ع( مسيح  حضرت ظهور   زا  قبل  كه دعا مي كنندا  نيز) خواهد شد بررسي   مقاله  امه ياد ر كه ارتباطشان با فراماسونري د

   را  حركت   اين  زيرا    كردند؛ حمايت فراواني بوش،   دولت توسط   عراق  اشغال  از  گروه ها  همين   !شود  فتح بايد بابل  شهر
  )87(!دانستندمي ) ع(مسيح   ظهور  زمينه ساز

صرفاً تسلط بر منابع ، از اشغال عراق و همپيمانانشان   ماسون هاانگيزه ي  احتماالً  فهميد كه مي توان فوق مطالب  مجموعه ي از 
تحقق اسراييل نيل تا  با هدف مقايلند و ه در آخرالزمان اهميتي كه براي بابل دليلهم به  نفتي اين كشور  نبوده است؛ بلكه آنان،

 .به اشغال زده اند دست ،)معبد سليمان  ساخت پيش زمينه ي  به عنوان (  فرات
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  ).خط قرمز(درجه  33در نزديكي مدار ) داخل بيضي قرمز(موقعيت استان بابل 

  
رسانه ها و  ، خبر بسيار مهمي در 2006است كه در آوريل سال   اين مي توان به آن اشاره كرد، در اين رابطه اما نكته ي جالبي كه 

  .اينترنتي درج شد كه تحليل ما را پيرامون اشغال عراق تأييد مي نمايد  سايت هاي
تصاوير ماهواره اي عجيبي از يك مراسم مذهبي در منطقه ي  روسيه،جاسوسي در اين خبر ذكر شده بود كه ماهواره ي سرويس 

 عراق،   ارشد آمريكايي مستقر در فرماندهان  و  سربازان   از  تعداد زيادي ارسال كرد كه در اين مراسم،  عراق  بابل  باستاني
آداب و رسومي همچون  باي در حال حفاري تشكيل دادند و يك منطقه ي باستان  اطراف  در  كيلومتر يك   طول  به حلقه اي 

» مار بالدار « احترام آميز، مجسمه ي يك موجود شيطاني بابل باستان با عنوان  حالتي  با بت پرست،  آداب و رسوم اقوام جاهلي و
   )88(.آمريكا منتقل كنند به   تا  قرار دادند بيرون آوردند و با نهايت احترام در يك محموله ي بار هوايي   خاك  را از زير

چرا كه آن ها . در روسيه، و تعدادي از مسيحيان شد  ارتدوكسدرج اين خبر، سبب اعتراض شديد مسلمانان عراق، پيروان آيين 
  كه ه رساندبدانجا   را  كار  حركت آمريكاييان،اين قباحت . زنده نگاه داشتن آداب بت پرستي مي دانستند  مايه ي  اين حركت را

  جهان در  ملل باستان  و پرستش نمادهاي شيطاني و بت هاي   بزرگداشتگسترده ي     رواج از ،   مقاالت از   يكي  نويسنده ي
نويسنده ي مقاله ي مذكور، از ديدگاهي دلسوزانه براي جهان  به ذكر است كه  الزم البته(  )89(.اظهار تأسف كرده است  غرب،
كه مي خواهد با ايرانيان و    كشوري براي  را  بابل  در  افتاده   اتفاق واقعه ي   و  پرداخته  بحث  بهايران،   با خصمانه   غرب و

 خجالت آور   بجنگد،  آرماگدون  در    !) بوده اند  ايراني  انجيل تحريف شده،  بر بنا   كه  هاروت و ماروت(   فرشته هاي آنان
  براي  بدين ترتيب  و دارد ب  دور اعمال شيطاني  از   را آمريكاييان   با اين مقاله قصد داشته تاوي در واقع    .توصيف كرده است

  ).!زمينه سازي كند) ع(مسيح  بازگشت  و  آرماگدون 
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  :در تصوير زير، بخشي از خبر درج شده را مالحظه مي فرماييد

  
  

  
  
 .هدرج  33مدار  در نزديكي )آمريكا با دخالت(با لبنان  اسرائيل روزه ي 33 جنگ) 7

آمريكا، اسراييل و انگليس، بار ها در طي جنگ مذكور   كه ست ا  اين   آمده،  دست  آنچه كه از اخبار مربوط به اين جنگ به
وزير امور خارجه ي آمريكا، رنج ها و سختي »  كاندوليزا رايس « تا آن جا كه   )90(آتش بس اعالم نمودند؛  با را   خود  مخالفت

 تولد   براي  و مردم خاورميانه را به تحمل درد و سختي اين جنگ، كرد  تشبيه  ! زايمان  هنگام هاي جنگ را به درد مادر در 
   )91(.خاورميانه ي جديد دعوت نمود و بدين ترتيب پذيرفتن هرگونه آتش بس را رد كرد

در اينجا نيز   .انجام شد بين طرفين درگير  ش بسبا شكست اسراييل  در  روز هاي  پاياني  جنگ،  گفتگو هاي آت  از سوي ديگر،
كه را ظالمانه اين جنگ  ،ل نامعلوميدال  به اسرائيل  ،بود شده از پايان جنگ حاصلروز قبل  از يكي دوبا اينكه توافق آتش بس، 

   ؟!داد و آتش بس را به تأخير انداختروز ادامه  33  تا ،به لبنان تحميل نموده بود خود آغاز كرده و
  اسراييل،  دولت   جانب  روز از  33  ادامه ي جنگ تا  و  )آمريكا(آن   حاميو تعلل از سوي اسراييل و آتش بس اين تاخير 

چرا كه اين كشور ها حتي در حضور مخالفت هاي . تفكر ماسوني بر دولت هاي اسراييل و آمريكا است تسلط  از   نشانه اي  خود
  .روز، جنگ را به پايان بردند 33از  روز  ادامه دادند و دقيقاً پس  33تا    عمداً جنگ را، گسترده ي مردم جهان

  
 33 در حوالي مدار كهنام   همين به   در دشتي»   Armageddon «  دروغينهسته اي تبليغ جنگ ) 8

 .درجه واقع شده است
 »Armageddon  «در آخرالزمان و در دشتي ي يوحنا انجيل تحريف شده بر گفته ي بخش مكاشفات نام جنگي است كه بنا ،

          به زمين) ع(و سبب بازگشت مسيح  مي دهد روي نيروهاي خير و شر و بين» هرمجدون «  يا »  Armageddon«  به نام
  .)  به صورت كاملتر مورد بحث واقع شده است»   Armageddon« مقاله،    انتهايي  بخش هاي در( .مي گردد
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هر حركت نظامي آمريكا و اسراييل، بر اساس آن و با   و شده  انجام  آرماگدون   پيرامون وسيعي   تبليغات در سال هاي اخير، 
  . توجيه مي گرددد) ع(مسيح بازگشت  شعار 
در نزديكي ) Armageddon(در دشت هرمجدون  و كيلومتري شهر حيفا  30محل اين جنگ در  ،ادعاي صهيونيست ها بنا بر
  .استدرجه  33مدار 

  

 
 .درجه 33نزديكي مدار در ) بيضي آبي(و دشت هرمجدون ) رددايره ي ز(لبنان موقعيت محل جنگ اسراييل و 

  
بيش از حد آمريكا و اسراييل بر اين جنگ براي  جلب   استناد   درجه، 33روغين آرماگدون با مدار مجاورت محل وقوع جنگ د

 ،از طرفداران آرماگدون ماسوني  تشكيالت فراوان   حمايت هاي   وجود شواهد بسياري درباره ي نيز و   حمايت  صهيونيست ها،
  .نمايدمي تأييد   راو شيطنت حاميان  آن  توطئه آميز بودن اين جنگ 

  
  

كره ي زمين، درجه ي  33معني نيست كه مدار   اين به   شد،  بياندرجه   33  مطالبي كه درباره ي مدار :نكته ي بسيار مهم
بيان  از منظور ما.  .)مخلوق خداوند بزرگ مي باشند... كره ي زمين و آسمان و  چرا كه تمام مناطق روي(نحس و بديمن است؛ 

خرافي خود، تالش مي كنند تا وقايع جهان را مطابق   كفر آميز و جاهلي، اين موضوع، اين است كه ماسون ها با توجه به عقايد
در   33  عدد تقديس دليلبه  كه جا آن تا دارند؛ خود   نمادهاي توجه بسياري نيز به راه،  ميل خود پيش برند و در اين 

رنج بسياري را بر  بدين ترتيب درجه انجام مي دهند و 33كشور هاي مدار  و شهر ها اسونري، دسيسه هاي مهم خود را درفرام
  .مردم اين مناطق تحميل مي نمايند
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  شواهد ارتباط اسرائيل با فراماسونري
  .پرچم اسرائيلـ 1

  : اين عاليم عبارتند از. بي شرمانه خود را نشان مي دهند كامالً   و علني  م اسراييل نماد هاي ماسوني به  صورت در پرچ
  پادشاه را   )ع( سليمان  مانند فراماسونر هاه  ،يهوديان اكثركرديم كه  قبالً ذكر ): Hexagram(شش گوش  ي ستاره •

يهوديان عالمتي  بين در ،»مهر سليمان « يا »  ستاره ي شش گوش«  بنابراين عالمت )92(..)پيامبر نه   مي دانند،  جادوگر  و
 از  كه (  سليمان  به ارادت آن ها  بلكه نشان دهنده ي .هيچ ارتباطي ندارد) ع(اعتقادي نيست و به شريعت حضرت موسي 

 ،بنا بر اعتقاد مسلمانان) ع(سليمان   حضرت  كهاست  در حالي اين  . مي باشد ،)و جادوگر بوده است  پادشاه آن ها   ديد
 .است بوده يكي از انبياي پارساي خداوند متعال

   مي شود، ديده   شش گوش  ي طرف ستاره  دو  رنگ در  آبي نوار   2  كه به صورت اين عالمت، : عالمت نيل تا فرات •
 .مي دهدرا از ديد يهود نشان ) King Solomon(سليمان  پادشاه  سرزمين  وسعت 

سرزمين حكومت بايد  ،)Antichrist(ماسونها نيز اعتقاد دارند، كه قبل از ظهور ضد مسيح افرنكته ي جالب اين كه 
   .يح حكومت جهاني را آغاز كندسو بعد از آن ضد م درآيد به اشغالپادشاه سليمان 

از جمله مثال (وجود دارد   فراماسون ها و  صهيونيست   يهوديان   ات تفكرنمادها   و     اشتراكات  فراواني  كه   بين 
  . به احتمال بسيار زياد، رابطه ي بسيار محكمي بين اين گروه ها وجود دارد  كه مي دهد   نشان،   )هاي فوق

  

  
  .پرچم اسراييل كه واضحاً واجد عاليم ماسوني است

  دالري يك  در مهر ماسوني و اسكناس  ، پرچم اسرائيل (Hexagram) حضور عالمت ستاره ي داوودـ 2
   ..)تأسيس اسرائيل ساخته شد  از بل ق  قرن  2  آمريكا ماسوني مهر (   آمريكا

 از  مملو  اياالت متحده ي آمريكا كه چرا كه مهر ماسوني  ؛يد كندأيبا فراماسونري را ت مي تواند ارتباط اسرائيل موضوع  اين 
اين مطلب مي توان  از   .است داده  جاي  عالمت ستاره ي شش گوش را نيز در خود  ماسوني است،   عاليم اقسام  و  انواع 

 به  ماسوني   مهم تشكيالت  عاليم واضح ماسوني است كه در نمادهاي  از   يكي  نيز دريافت كه عالمت ستاره ي شش گوش 
مهر ماسوني و اسكناس يك دالري   در  (Hexagram)  ستاره ي داوود عالمت  حضور  ضمن اين كه     .رفته است كار 

هولوكاست بهانه اي   و   ودب  شده ريخته  توسط فراماسون ها تأسيس اسراييل از قرن ها پيش  نقشه ي كه  نشان مي دهد  آمريكا
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كشور اسراييل  بايد  به  هر  وجه  ممكن  توسط   ماسون ها   تشكيل    كه  گرفت نتيجه   له امس مي توان از اين در واقع . بيش نبود
  . توجيهي داشته باشد ،وجودي اسراييل  فلسفه ي تا   شد بهانه اي   فقط  نيز  فسانه ي كذايي هولوكاستمي شد   و ا

  
  پرچم اسرائيل در مهر ماسوني و اسكناس يك دالري آمريكا (Hexagram) حضور عالمت ستاره ي داوود

  .)قرن قبل از تأسيس اسرائيل ساخته شد 2آمريكا ماسوني مهر (
  
  )93(.در بيت المقدس) Israeli Supreme Court( دادگاه عالي اسرائيلـ 3

 « از   مي شود،  اسالمي وضعكشورهاي ساير   مسلمانان  و  يانفلسطين  ترور  درباره ي ري از حكم ها و فرمانهايي كه بسيا
)Israeli Supreme Court ( واهمه  در اين دادگاه به صورت علني و بدون هيچ   .صادر مي گردد»  دادگاه عالي اسرائيليا

 كه   داشت وا   شك  به قدري ما را به ،گاهدر اين دادماسوني فراوان عاليم حضور    .از عاليم ماسوني استفاده شده است  اي
عكس ها  صحت استفاده كرده و Google Earth  برنامه ي  از استفاده،   مورد  مقاالت صحت   شديم براي اطمينان از مجبور 

واقعي هستند و هيچ ترديدي در  كامالً عكس هامي فرماييد،  تصاوير زير مالحظه  در همان طور كه .بيازماييم آن به وسيله يرا 
  :وجود ندارد صحت آن ها

  
  دادگاه عالييا  )Israeli Supreme Court(عكس               دادگاه عالييا  )Israeli Supreme Court(عكس                       

  .Google Earthدر برنامه ي  اسراييل                                     .اسراييل برگرفته از سايت اينترنتي                                 
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  :در اين جا به بعضي از آن ها اشاره خواهيم كرد  ما كه  شده است   در طراحي اين دادگاه از عاليم ماسوني بي شماري استفاده
اين نما در  . ساخته شده است » هرم و چشم جهان بين «در طراحي ساختمان اين دادگاه، در سقف يكي از قسمت ها،  •

 .ديده مي شودبهتر  ،شده تصويري كه از پايين گرفته 

  
  دادگاه عالي سقف   روي بر   )چشم جهان بين(                        بر  روي  سقف  دادگاه عالي)  چشم جهان بين(                
  هرم گرفته زير   و  نزديك از   اين تصوير .اسراييل                   . اين تصوير از راه دور  گرفته شده است. اسراييل               

  .شده است                                                                                                                                
 

كا آمري   در  واشنگتن ج جر ماسوني  بناي يادبود   است كه دقيقاً مشابه  Obelisk  يكيكي ديگر از بناهاي دادگاه،  •
 .)يك عالمت معروف مصري و ماسوني است Obelisk. (مي باشد )  البته  با  ابعادي  كوچكتر(

  
                      Obelisk البته خود. اسراييل عالي   دادگاه  در                 Obelisk در  دادگاه  عالي  اسراييل  

                    Obelisk فلش  با خارج از كادر عكس است كه  
  .نشان داده شده است                                    

  
                               Obelisk بناي يادبود ماسوني جرج واشنگتن         Obelisk مصر باستان  
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را تشكيل مي  33 عدد رده كتاب وجود دارد كه مجموعاً 3پله،  30عدد پله دارد و بعد از اين  30كتابخانه ي دادگاه،  •
 .دهند

  كه، ماسونيست ا از قانونهاي ماسوني اين يكي  . وني استماس  قوانين مشابه   نيز دادگاهكتابخانه ي ر اين، قوانين حاكم بر بعالوه 
  .باشدداشته دسترسي و  مراتب  ديگر  لژ،    درجات مربوط به اختيارات  اند بهنمي تودارد،  قرار اي و درجه  رده  هر در   كه
  مربوط  رده ي  ايكتابه از   يعني هر عضوي حق دارد فقط  ؛است  حاكم  ماسوني كتابخانه ي دادگاه عالي اسرائيل نيز قوانين  در
  .كند  استفاده   خود به 

فعال و  ضاتمربوط به ق، رده ي دوم وكالي مدافعبه  مربوط  اول رده ي:  از دادگاه عالي  اسراييل  عبارتند  رده هاي كتابخانه ي
آن ها نيز نمي توانند اما  ،است بازنشسته   قضات به مربوط  ،رده باالترين  .بازنشسته ضاتمربوط به ق مسو رده ي ور كا به مشغول
  .ي رده هاي پايين تر استفاده كنند از كتابها

  .مورد افراد با مراتب باالي علمي وجود ندارددر  حداقل   ديگري اين ممنوعيت ها ي است كه در هيچ كتابخانه ياين در حال
  

  
  ) 30+  3=  33. ( رده كتاب  3پله و  30كتابخانه ي ماسوني دادگاه عالي اسراييل با 

كه (  كشور اسراييلساختار حكومتي دريافت كه  مي توان   »دادگاه عالي اسراييل «   از دقت در ساختار :نكته ي بسيار مهم
  وقاحت. مي دهد نشان   را  و ماسونيشيطاني   ،عمالً و علناً ويژگي هاي الحادي ،)شكل گرفته است  مذهبي ظاهراً با داعيه هاي 

  بيزار  فرعون از  بايد  قاعدتاً   را مي كنند و) ع(حضرت موسي  شريعت   ادعاي  كه اسراييليان  كه   است  حد  آن  تا له مسأ  اين
 ،هرم و چشم جهان بين: از جمله  . استفاده مي كننددر بناهاي دولتي خود عاليم ماسوني با منشأ مصري   از وضوح  به   ،باشند

Obelisk  و ... 

  )94(.در اسرائيل) Eilat(بناهاي ماسوني شهر ايالت ـ 4

سارت تمام نشان با جخود را عاليم ماسوني  ،اين شهر  در  .است  شده واقع  شهر ايالت در جنوب اسرائيل و مجاور درياي سرخ 
  . ندارندقرار  عام مأل   در  آشكارا  عاليم ماسوني اينچنين مي توان گفت در هيچ نقطه از جهان، كه   به طوري  مي دهند؛ 

   :بناهاي ماسوني متعددي كه در اين شهر وجود دارند، عبارتند از
  بنا،  اين  يادبود   سنگ روي   و  مي باشد» هرم و چشم جهان بين«   شهر،   اين  ميادين از   يكي  به  مربوط  بناي •

 .شودمي ديده    »پرگار و گونيا« عالمت 
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  .پرگار و گونيا و ساير عاليم ماسوني ديده مي شود ،يكي از ميادين شهر ايالت اسراييل، كه در آن نماد هاي هرم و چشم جهان بين

    

  
  عالمت پرگار و گونيا در يكي از ميادين شهر ايالت                      عالمت هرم و چشم جهان بين در يكي از ميادين           

  .)قبلنماي بزرگتر عكس (اسراييل                                   .)نماي بزرگتر عكس قبل(شهر ايالت اسراييل            
 .به صورت هرم ساخته شده است كه ايالتيكي از ساختمان هاي شهر  •
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  .يكي از بناهاي شهر ايالت كه به شكل هرم ساخته شده است

  ).Mossad=موساد(آرم سازمان جاسوسي اسراييل ـ 5
 به را خود ماسوني عاليم  ،است  دنيا  امنيتي  يكي از مخوف ترين نهاد هاي كه )95()موساد(سازمان جاسوسي اسراييل  در آرم
  : اين عاليم عبارتند از .مي دهندنشان  وضوح

  )..عدد خوش يمن ماسون ها و يهوديان است 13(  .برگ زيتون دارند  13  كدام  دو شاخه ي زيتون كه هر -1
  ،پايه 7شمعدان   اين. بين ماسون ها مقدس است  در هم  و  يهوديان   بين  در هم  كه   ،پله  3  پايه ي  7  يك شمعدان -2

معروف   لژهاي  انواع  از  يكيكه (   » York Rite« در لژ هاي ماسوني »  Royal Master« ي درجه   مخصوصعالمت 
  )96(.مي باشد ،)هستند

پايه در نزد يهوديان، شايد بتوان اين شمعدان را به عنوان عقيده ي يهودي موساد نيز توجيه  7به دليل مقدس بودن شمعدان  :توجه
  .بنابراين اين شاهد ذكر شده براي ماسوني بودن اسراييل، جزء شواهد قوي نيست. كرد
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  .عاليم مربوط به مدارج لژهاي ماسوني                    .         )موساد(آرم سازمان جاسوسي اسراييل                 
  پله  كه  مربوط  به  3پايه ي    7ه  شمعدان  ب               پايه  7و شمعدان  ،برگ زيتون در هر شاخه 13به          

  )فلش قرمز. (توجه كنيد ،لژ است 15درجه ي                                           .توجه فرماييد                                 
  .اسراييل نخست وزيراناز  زيادي تعداد بودنماسون ـ 6

.  ماسون بودن تعداد زيادي از نخست وزيران اسراييل، از جمله شواهدي  است كه ارتباط اسراييل را با فراماسونري نشان مي دهد
سوني اين نخست وزيران ما  از  نفر  دو ،زير تصوير  در   . بوده اند  ماسون  وزيراننخست  اكثر   ،همانند  آمريكا  اسراييل  نيز در 

  )97(:را به عنوان مثال آورده ايم

 
و شيمون ) وسط(آمريكايي  هنري كيسينجر  سياستمدار  يهودي ،)سمت راست(نخست وزير ماسوني سابق اسراييل  اسحاق رابين 

اسحاق رابين به دليل تخلف از بعضي آرمان هاي صهيونيستي ). سمت چپ(ماسوني سابق اسراييل گر از نخست وزيران  پرز يكي دي
  .شدت يك صهيونيست افراطي كشته به دس ،و ماسوني
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نخست وزير سابق » اسحاق رابين « اسراييل براي  فراماسوني   تشكيالت يك   سوي  از  نكته ي جالب اين كه در نامه اي كه
پادشاه سابق اردن، به » ملك حسين « رييس جمهور سابق آمريكا و » بيل كلينتون « شده است،  از وي به همراه اسراييل فرستاده  

در تصوير زير، متن نامه ي مذكور  !ماسون هاي صلح داده شده است لقب   آن ها  به و  عنوان ماسون هاي صلح طلب تقدير شده 
  )98(:را مالحظه مي فرماييد

  
نخست وزير سابق اسراييل فرستاده شده »  اسحاق رابين « از سوي يك  تشكيالت فراماسوني اسراييل  براي   متن نامه اي كه 

پادشاه سابق اردن، به عنوان ماسون » ملك حسين « رييس جمهور سابق آمريكا و » بيل كلينتون « است، و در آن از وي به همراه 
  !ن هاي صلح داده شده استهاي صلح طلب تقدير شده و به  آن ها  لقب  ماسو

از سوي    .يك ماسون بوده است» بيل كلينتون «   نيز همچون  »اسحاق رابين «  همان گونه كه در متن نامه مالحظه فرموديد، 
تشكيالت شيطاني  عضو    آزاده ي جهان،  مسلمانان  ساير و  ايران   اكثر دشمنان ملت مسلمان  ديگر، متن نامه نشان مي دهد كه

 ايران   عليه را  وسيعي   اقتصادي  تحريم سياست هاي خصمانه ي خود،  با   كه » بيل كلينتون «   براي مثال، . هستند  فراماسونري
پادشاه اردن كه با حمايت » ملك حسين «  و   بسته بود،  رو  از را   شمشير  كه در دشمني با ايران،» اسحاق رابين «   كرد،  اعمال

 به  حتي  و  كرده  شهادت رساندن جمع كثيري از ملت غيور ايران بازي  به  در را   نگ تحميلي، نقش مهمياز صدام در ج
همه و همه شاگردان )99(نموده بود، پرتابيك گلوله ي توپ ارتش بعثي را به سمت شهرهاي مرزي ايران   ،نمادين صورت 

دست به هر چه سريع تر نتيجه گرفت كه امت بزرگ اسالمي، بايد   مي توان  اين مطلب از   .مكتب شيطاني فراماسونري بودند
  . به كمك يكديگر، مانع از قدرت طلبي هاي بيشتر فراماسونري شوند تا   دهند  دست هم

  .تالش براي تخريب مسجداالقصي و ساخت معبد سليمانـ 7
پادشاه  راسليمان  فراماسونرها،نيز و ) باالخص صهيونيست ها(  يهوديان  راكث   كه  شد  ذكر مقاله،   اين ابتدايي   قسمت هاي  رد

 عبارت ،)سليمان پيامبر : Prophet Solomon(  عبارت  به جايتا آنجا كه  دارند، ويبه جادوگر بودن  اد اعتق مي دانند و 
)King Solomon  :100(.را به كار مي برند  )پادشاه سليمان(  
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  معبد سليمان ساخت   و  تخريب مسجداالقصيديده اند،  تدارك   مذكور منحرف   گروه هاي مه هايي كه يكي از مهمترين برنا
به  و  خداوند، ك معبد به عنوان عبادتگاههدف از ساخت معبد سليمان، ساخت ي مسلم است، اين است كه  كه  نكته اي . است

براي  محلي   و  الحاد  نماد  به عنوان معبديساخت  ،آن هاهدف  بلكه ،نيست )ع(عنوان معبدي براي شريعت حضرت موسي 
چگونه ادعاي صهيونيست ها را مبني بر اينكه معبد سليمان جايي براي  واقعاً   .تمام ابزارها و يادبودهاي شيطاني است جوالن

 ،)جانب خداوند از   شده  نازل  تورات  نه(  مي توان پذيرفت، در حالي كه در تورات  تحريف  شده است،   خداوند پرستش 
از سوي ديگر با توجه به اين كه در روايات اسالمي از  )101(آمده است؟ميان  به )نعوذ باهللا) (ع(سليمان  بت پرستي از سخن

 كه حضرت است، چگونه مي توان پذيرفت  آمده  ميان سخن به ...  و) ع(و حضرت ابراهيم ) ع(مسجدسازي حضرت آدم 
تا  صرفاً بين لفظ  مسجد  نداريم  قصد  البته الزم به ذكر است كه ما در اينجا(  )102(معبد ساخته اند؟    مسجد، جاي به )ع(سليمان 

  .)و  معبد  تفاوت  قايل شويم،  بلكه  تالش  مي كنيم  تا  بين مفاهيمي كه اين نامگذاري ها به دنبال خود دارند، افتراق بگذاريم
كه معبد سليمان محلي براي پرستش خداوند مي باشد،   اين بر   مبني  صهيونيست ها ادعاهاي  بدين ترتيب مي توان دريافت كه 

  .مبارزه با نماد هاي الهي هستند در صدد ساخت محلي براي ) فراماسون ها(به همراه متحدان نزديك خود   آن ها  و  دروغ بوده

  
      صهيونيست ها سليمان كه كذاييمعبد ماكت               ،مشاهده مي كنيدهمان طور كه در تصاوير فوق                      
  تخريب    از ماسون ها   قصد   دارند   بعد    و              پيامبر  لفظ  ماسون ها به جايو صهيونيست ها                       
  الزم  به  ذكر .   مسجداالقصي  آن  را  بسازند            پادشاه عبارت  از ،)Prophet Solomon( سليمان                    
  و  ماسون ها            كه ديدگاه صهيونيست ها است .              استفاده مي كنند) King Solomon(سليمان                        

      . كفرآميز است ،)ع(نسبت به حضرت سليمان                                                                                                     
  .پرورش دهنده ي تعاليم ماسوني كاباال  عنوان  به ) اورشليم  ساكن  يهوديان باالخص (يهود  نقش ـ 8

 در  آن   اصلي  پرورش دهنده ي تعاليم ماسوني كاباال و نشر دهنده ي  عنوان  به  )ساكن اورشليم يهوديان   الخصبا(  يهود  نقش
  )103(.سند ديگري بر ارتباط اسراييل با فراماسونري است خود   ،تاريخ  طول

  
  .كشور ماسوني آمريكا از اسرائيل ي حمايت همه جانبهـ 9
 دولتي  م يعال  از  و مشترك بودن بسياري ،تأسيس بدو از   اسرائيل  از آمريكا   ماسونيصد در صد   كشور ي حمايت همه جانبه  

هر ماسوني آمريكا و م درعالمت   همينحضور    از جمله حضور ستاره ي شش گوشه در پرچم اسراييل و(كشور   دو رسمي  و 
  .استماسوني نيز همانند آمريكا، يك كشور كامالً اسرائيل اين مطلب است  كه كشور ي  ، نشان دهنده)در پشت دالر
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  .دو كشور ماسوني كه بدون هيچ قيد و شرطي از يكديگر حمايت مي كنند: آمريكا و اسراييل

  
  شواهد ارتباط سازمان ملل متحد با فراماسونري

در سال هاي اخير، شواهد فراواني به دست آمده است كه نشان مي دهد سازمان ملل متحد  و  بسياري  از  موسسات  و  ارگان 
،   ارتباط   غير قابل   انكاري    با    شبكه ي   جهاني ...)از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي  و (به  آن  هاي  وابسته 

   :برخي از اين شواهد عبارتند از )104(.فراماسونري دارند
  
به نام يهودي االصل راكفلر ماسوني  و  خانواده ي   افراداهداي زمين سازمان ملل متحد از سوي يكي از ـ 1
)John D. Rockefeller, Jr.(  

اولين حمايت هاي مالي از سازمان ملل   و  )105(شدهاهدا   )John D. Rockefeller, Jr(  توسط  متحد سازمان ملل زمين 
  . است  شده انجام   توسط او  ،متحد

اما به  ،كه اصالتاً يهودي بودند( خانواده ي راكفلر  اعضاي تمامي و  )John D. Rockefeller, Jr(الزم به ذكر است كه 
 .هستند ) Bones &Skull(ماسوني و سري   گروه عضو   ،)آمريكا پروتستان شده اند  عمومي افكار  فشار فرار از  دليل

    )106()همانند خانواده ي بوش(
  

  
)John D. Rockefeller, Jr(  
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هاي فراماسونري  شبيه معماري لژ، ها صندلي چيده شدن مثل ترتيب ،معماري داخلي سازمان ملل متحدـ 2
  .است

  
  .ان ملل متحدآرم سازمـ 3
  :ديده مي شوندزير م ماسوني ينيز عال سازمان ملل متحد آرم در

طول و عرض جغرافيايي  ،بر روي آن زمين كره ي  نقش  ترسيم اين آرم و در طراحي  : جهان ي قطعه بر روي نقشه 33 •
  ،مذكور  آرم  طراحي درنكته ي مهم اين كه  . قسمت به دست آمده است 33موع كه در مج شدهرسم  به گونه اي

بسيار  زياد  ،از  يكديگر خطوط  طول جغرافيايي  فواصل  اما  ،است شده   رسم با فواصل كم  خطوط عرض جغرافيايي
بوده جهان   نقشه ي روي  بر   قسمت  33  ايجاد  ،آن  از  هدف و   بي دليل نبوده  ،ظاهري  ناهماهنگي  اين . مي باشد

نمي   ايجاد قطعه   33 ،بود كنوني  از مقدار   كمتر  ،در واقع اگر فواصل خطوط طول جغرافيايي موجود در آرم . است
گنجانده اند كه   متحد سازمان ملل  آرم خطوط  طول و عرض جغرافيايي را به گونه اي در  عمداً   ماسون ها  اما  ،شد

  )107(!به دست آيد) هاعدد خوش يمن فراماسونر (  33عدد 

برگ  13، )فلش ها( شاخه است ي كه ساقه  زيتون  شاخه ي  ابتدائي  قسمت از  غير  به  : برگ زيتون در هر طرف 13 •
عدد خوش   ،يهوديان و   ن هاماسو بين  در   13  عدد  ،شد ذكر   همان طور كه قبالً .شده استم زيتون در هرطرف رس

خود شاهد ديگري بر ارتباط اين سازمان، با تشكيالت  برگ در نماد سازمان ملل متحد، 13و استفاده از  )108(يمني است
 .مي باشد فراماسونري

  

  
  طرف  هر  دربرگ  زيتون  13شه ي كره ي زمين و  قطعه در نق 33به . آرم ماسوني سازمان ملل متحد

  پس آن. دارد وجود) فلش ها(ساقه ي شاخه ي زيتون  ،گ هابرتوجه شود كه در پايين ( .توجه فرماييد
  ).را در محاسبه وارد نكنيد
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عدد برگ زيتون در دو طرف  13به . ، يكي از نهاد هاي وابسته به سازمان ملل متحد»آژانس بين المللي انرژي اتمي « آرم ماسوني 

  .)پس آنرا در محاسبه وارد نكنيد. وجود دارد) فلش ها(شاخه ي زيتون توجه شود كه در پايين برگ ها، ساقه ي . (آرم، توجه فرماييد
  
« در  يكي  از  نهاد هاي  وابسته  به سازمان ملل متحد با عنوان »  پرگار و گونيا « حضور عالمت  ماسوني  ـ 4

Temple of Understanding «.  
 »Temple of Understanding  «در   آن،  حاميان  ادعاي  بنا بر كه   نام يكي از نهادهاي وابسته به سازمان ملل است

اين ادعا در حالي بيان مي شود كه تاكنون هيچ اقدام موثري در اين زمينه، از   )109(.حركت مي كند   جهان  اديان   تقريب   جهت
  . سازمان ملل متحد صورت نگرفته استنيز و  ،سوي اين نهاد

  :در آن به دست آمده است  فراماسونري در پس ظاهر فريبنده ي اين سازمان، شواهد فراواني از نفوذ 
وجود دارد كه ) Washington D.Cشهر (  آمريكا در پايتخت »  Temple of Understanding« سازماني به نام ـ 1

اين  )110(.ياد مي شود»  Temple of Understanding Freemason«  عنوان مختص فراماسونر ها مي باشد و از آن با
سازمان   ارتباط كه   است  شواهدي از   يكي  شباهت فراوان در نام نهاد وابسته به سازمان ملل و نام سازمان متعلق به فراماسونري،

 .با فراماسونري را نشان مي دهد ملل متحد 

« آدرس اينترنتي   به   » Canada Free Press«    خبري  سايت  در  كه مقاله اي  در ـ 2
www.canadafreepress.com  « ،نهاد  ساختمان تصويري از يكي از سالن هاي  آمده است   »Temple of 

Understanding  «   كه يكي از »  پرگار و گونيا« نماد    ،آنبه سازمان ملل در نيويورك، درج شده است كه در  متعلق
  )111(.انند در وسط سالن به چشم مي خورديك سكوي محراب م  روي بر  است،   فراماسونري  شناخته شده ترين نمادهاي

فراماسونري به چشم مي  ي»  پرگار و گونيا« تصوير   آن،  وسط  در  در تصوير زير، سالن مذكور را مالحظه مي فرماييد كه
  :خورد
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  متعلق به سازمان ملل متحد؛»  Temple of Understanding« يكي از سالن هاي نهاد 

  .ي ماسوني بر روي سكوي وسط تصوير توجه فرماييد» پرگار و گونيا « به تصوير 
  

متعلق به سازمان ملل متحد، يك نهاد ماسوني »  Temple of Understanding«   نهاد  فرموديد،   مالحظه كه  همان گونه 
خوشبختانه علماي اسالم، با اين . مي نمايد تقويت  فراماسونري،  با  ملل متحد را  نيز فرضيه ي ارتباط سازمان مسأله   اين و  است 
  .مي باشد...  و هندوييسم  با مذاهب  كم اهميتي  همچون  بوديسم، نهاد مذكور، عمدتاً   د و همكاريهمكاري نمي كنن نهاد

 بيان كرديم، به نظر مي رسد كه اين سازمان وظيفه  فراماسونري  با  سازمان ملل متحد  ارتباط  درباره ي  كه  با توجه به شواهدي 
تحت سلطه ي   يكپارچه   صورت به   را  آن ها  و كرده  استثمار  را  غير ماسوني   موذيانه، كشورهاي كامالً   صورتي  به  تا  دارد

  . تشكيل حكومت جهاني شيطاني ماسون ها آماده نمايد  براي  را  موقعيت  بدينسان و  دهد  قرار   فراماسونري تشكيالت 
  تا  سازمان اين   از بدو تأسيس...) از جمله سازمان انرژي اتمي و (جهت گيري هاي سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آن 

همواره در   تابعه ي آن،  سازمان هاي  چرا كه سازمان ملل متحد و  .عملكرد دسيسه آميز اين سازمان دارد  از  نشان ، نيز امروز   به
  كشورهاي سمت   سكوت كرده و پيكان اتهام را به... انگليس و  اسراييل،   برابر قدرت هاي زورگوي ماسوني همچون آمريكا،

 در  ران اي  صلح آميز هسته اي   انرژي   عليه  خصمانه   هاي جهت گيري   .مي گيرند  نشانه كشورهاي اسالمي  و  سوم   جهان
عدم جهت گيري مناسب شوراي امنيت سازمان ملل متحد   شوراي امنيت سازمان ملل متحد،  و   آژانس بين المللي انرژي اتمي
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نمونه هايي اندك از ... و   اسراييل به ايران در طي جنگ تحميلي،  سكوت در  برابر  جنايت هاي  آمريكا، عليه تجاوز عراق 
    .  كارشكني هاي متعدد سازمان ملل متحد هستند
كالت  ملل متحد نمايند و خود بايد براي حل مش  سازمان نبايد اعتماد چنداني به   بنابراين نتيجه مي شود كه مسلمانان جهان،

سمي  همچون  مي تواند  سيطره ي فراماسونري است،زيرا اعتماد به سازماني كه خود تحت  . ندسرزمين هاي اسالمي  تالش كن
  .قوي، كشنده باشد

 
  شواهد ارتباط واتيكان با فراماسونري

  و  فساد  به دليل مطرح بوده است؛ اما كم كم جهان  كاتوليك  مسيحيان  پايتخت   عنوان  به  واتيكان  ،در طول تاريخ همواره
ي انقالب صنعتي و  ايجاد  فرقه وسطي، اعتراضات به واتيكان فزوني گرفت؛ تا اينكه با شروع قرون  دوران   در كليسا ها  تحجر 

و قدرت كمي در معادالت سياسي بين المللي   بوده  ضعيف امروزه نيز واتيكان بسيار . پروتستان، نقش واتيكان بسيار كمرنگ شد
  .دارد

 به نظر مي  )112(،مطرح بوده» فراماسونر ها « و » بد شواليه هاي مع« ي عنوان دشمن اصلهمواره به  واتيكان كه در قرون گذشته،
   )113(.سيطره ي فراماسونري قرار گرفته است  تحت امروزه  رسد كه 

  :ي دهند، عبارتند ازواتيكان را با فراماسونري نشان مشواهدي كه ارتباط 
  )114(.در تصاوير نقاشي واتيكانم ماسوني ياز عال برخيوجود ـ 1

  نماد دور   حلقه اي را به ،!؟د كه دو فرشتهمالحظه مي گرد است،   زير كه از يكي از نقاشي هاي واتيكان اقتباس شدهدر تصوير 
   .اند رفتهگ ،كه يك نماد كامالً ماسوني است » نورافشانمثلث  «يا    » جهان بين چشم «

  

  
  )اقتباس از يك تابلوي نقاشي در واتيكان. (در بين دو فرشته »نورافشانمثلث «يا » جهان بين چشم«نماد 

  
  از آنجا كه نماد مذكور، يكي از. مشاهده مي گردد» چشم جهان بين « نماد   ،فوق تصوير   در ، فرموديد همان گونه كه مالحظه 

  .ارتباط دارد فراماسونري  با   واتيكان  كه  معروف فراماسونري است، مي توان نتيجه گرفت  و مهم  نماد هاي 
مربوط به واتيكان بتدا از همان ا »هرم و چشم جهان بين «   نماد  شايد كه اين سؤال پيش آيد گان محترمممكن است براي خوانند

  بهره جسته اند؟مذكور     عالمت  از   مسيحيت،    به   اعتقاد دليل  به   ماسوني    گروه هاي و   است بوده  و مسيحيت
  :زيرا. و به مسيحيت ارتباطي ندارد  يك عالمت الحادي بوده» چشم جهان بين « عالمت  جواب بايد گفت كهدر 
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مصر  الحادي   تعاليم و   شده است  باستان و حكومت شيطاني فرعون اقتباس مصر  دوران  از  ده  ووباين نماد بسيار قديمي  اوالً
  . مغاير است ،مسيحيت آسماني  دين  با  باستان
  مذكور  عالمت بودن  مسيحي ادعاي  ، )مانند دادگاه عالي اسراييل( »  چشم جهان بين «  نماد از   اسرائيل  استفاده ي فراوان ثانياً
   .، نه مسيحيتيهوديت را به رسميت مي شناسد اسرائيل كه  چرا  مي كند، رد   را

كه از تعاليم الحادي مصر باستان نشأت گرفته است، به مسيحيت هيچ » ين چشم جهان ب« بدين ترتيب نتيجه مي شود كه نماد 
  .ارتباطي ندارد

مركز كاتوليك (به واتيكان  اند توانسته ،آنمنحرف تعاليم  و فراماسونري كه مي توان نتيجه گرفت ، با توجه به مطالب گفته شده
  .ندننفوذ كنيز  )هاي جهان

  
  )115(.)كت شانزدهميبند( پاپ جديد  جمله  از  پاپ ها از   سوي تعدادي از   صهيونيستي  مواضع  اتخاذـ 2

ارتباط ايشان با صهيونيست ها بسيار حسنه مدت، اما در همين  ،بوده ايم اخيراً شاهد توهين هاي مكرر پاپ جديد به دين اسالم 
    !بوده است

  )116(:مالحظه مي فرماييد را  نخست وزير اسرائيل   اولمرت با   پاپ جديد مالقات زير   تصوير  در

  
  پاپ بنديكت شانزدهم در ديدار با اولمرت           د ملقب به بنديكت شانزدهم  پاپ جدي                                     
  

كه پاپ در ابتداي عمرش و در  سنين   اين است  نكته  آن و  دارد  در زندگي پاپ بنديكت شانزدهم وجود مهم يك نكته ي 
 را همچنين مدتيوي  .داشته است شركت   ،نازي ها به   اين سازمان وابسته در و بوده » جوانان هيتلري سازمان «  عضو   ،جواني

نيروهاي اسارت  در براي مدتي جنگ جهاني دوم،   از بعد تا جايي كه ،گذرانده است  ضد هوايي ارتش آلمان نازي  پدافند  در
  . شانزدهم سنگيني مي كندبنديكت   پاپ  سر بر   همواره ، اريكت  سابقه ي  اين وجود    )117(.بوده است  متفقين

 جلسات  كند و ادعا مي نمايد كه در اكثر ياد مي اجباري  عمل يك  عنوان به  ،البته پاپ از حضور خود در سازمان جوانان هيتلري
مباني   به معتقد   فردي  عنوان به  خود   پدر  از  وي همچنين  .جلسه خودداري مي كرده است در   از حضور  ،سازمان مذكور

   )118(.كاتوليك و فردي ضد نازي ياد مي كند
 به هيچ وجه اين توجيهاتو   ،بيان مي كند  اتهامات   از   فرار  براي  را   مذكور  توجيهات وي   كه  گفت بايد   حال در هر 

  :زيرا. مورد قبول نيست
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  ابتدايي  جنگ جهاني و يا در سال هاياز  چرا در سال هاي قبل ،بود  ف نازيسمفردي مومن و مخالواقعاً  پدر پاپاگر  اوالً
  )همانند بسياري از اقليت هاي آلمان. (ديگري مهاجرت نكرد كشور   به آلمان  از   ،جنگ
چگونه    ،مي نمايد  معرفي  جنگ طلب را  و ايشان   جسارت مي نمايد) ص(پيامبر اسالم  مقدس پاپ كه بي ادبانه به ساحت ثانياً

 ،است بوده  » هيتلري  جوانان سازمان «  عضو  حتي اگر وي به صورت اجباري ! كرده است؟  شركتخود  در  جنگي  ظالمانه 
از دست دادن   قيمت   به  اگر  حتي  ؛سرپيچي كند مافوق خود يا از فرمان ،تي از خاك آلمان فرار كندمي توانست به هر قيم

 جان و حفظ كه چگونه است  ،دم مي زند) ع(حضرت مسيح  به   وي كه از عالقه ي قلبي و هميشگي خود . تمام شودجانش 
براي فريب اين توجيهات فقط ! ؟مي پردازد نازي ها   ارتش در خدمت و به  ،مي دهد ترجيح  بر پرهيز از جنگ منافع خود را

  .نه چيز ديگر ،ساده لوحان و فرار از وجدان كاربرد دارد
پاپ بنديكت شانزدهم بود و ما بقيه ي مسايل را بر عهده ي  پرونده ي  سياه  زندگي   از،  بخش كوچكي مطالبي كه ذكر شد

  .خوانندگان محترم مي نهيم
  
  .در ميدان مركزي واتيكان Obeliskوجود عالمت ماسوني ـ 3

Obelisk اين حضور )119(.ندارد مسيحيت هيچ ارتباطي با و   شده  يك عالمت ماسوني است كه از مصر باستان اقتباس  
  .فراماسونري استبا ارتباط واتيكان  بر ييديتأ ،)ميدان سنت پيتر( واتيكان  مركزي ميدان   در  عالمت

  

  
  .اصل اين عالمت مصري بوده است .در ميدان مركزي واتيكان Obeliskعالمت ماسوني          

  
عالوه بر شواهدي كه در اين . قوي وجود دارد ارتباط  بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد، بين واتيكان و فراماسونري،

  .مقاله به آن ها پرداخته شد، شواهد  ديگري نيز وجود دارند كه ما از پرداختن به آن ها خودداري مي كنيم
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  ارتباط اكثر يهوديان با فراماسونريشواهد 
در اين قسمت، به صورت مختصر به بعضي از   .مالحظه  فرموديدثر فعاليت هاي ماسوني در اكرا در مطالب قبل، ردپاي يهوديان 

  .آن ها اشاره مي كنيم
  : عبارتند از  ،دنمي ده نشان  را  فراماسونري  و يهود  تعدادي از شواهد مهم كه رابطه ي قوي 

  )120(.كه سبب تشكيل گروه هاي ماسوني شد اروپا  به   آن انتشار   و  يهود  توسط  كاباال دهي تعاليم پراكنده ي سازمانـ 1

  )121(.در بين يهود و فراماسونرها 13 دخوش يمن بودن عدـ 2
  )122(.به تخريب مسجد االقصي و ساخت معبد سليمان فراماسونرها   و يهوديان  اعتقاد مشترك ـ 3

  
  .ساخت اين معبد، بزرگترين آرزوي فراماسونر ها و اكثر يهوديان است. معبد كذايي سليمان

  )123(.فراماسونرها به جادوگر بودن سليمان اعتقاد مشترك يهوديان وـ 4

يسه هاي نتعداد زيادي از ك اسرائيل، پرچم  در ستاره ي داوود   يا  ستاره ي شش گوش  حضور هم زمانـ 5
يهوديان  ،همان طور كه قبالً ذكر شد(  .هاي ماسوني و لژ  آمريكا دالري  يك اسكناس  آمريكا، مهر ماسونييهودي، 

  جادوگر و  را پادشاه  بلكه ايشان ،دانندنمي   پيامبر را  ) ع(ن سليماحضرت   ،هستند يهوديت  تحريف شده ي  كه وارث دين 
 سليمان  نماد  مهر  آن ها ديد  از   كه را   »ستاره ي شش گوش  «   عالمت  يهوديان اچر  كه  است  اين  سوال  حال  مي دانند؛

   !)نه مركز پادشاهي ،كنيسه عبادتگاه است مي دانيم،كه   همان گونه  زيرا   !كنيسه هاي  خود به كار مي برند؟ در  ،است

  
  پرچم كشور ،مهر ماسوني آمريكا ،عاليم گروه هاي ماسوني در» ستاره ي شش گوش «  حضور همزمان 
  .فراماسونري استباط بسياري از يهوديان كنوني با  ارتو كنيسه هاي يهودي، نشان دهنده ي ماسوني اسراييل 

  شواهد ارتباط اوانجليكال ها با فراماسونري
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  )ميليون نفر 80حدود (اين  كشور   جمعيت  25 %كه   هستند ي آمريكا ت متحدهاياال  در مسيحي گروه مهمترين يكال هالنجااو
نيز مي   جرج بوش  حاميان  ترين  اصلي و   اسرائيل سرسخت ترين  دوستان  پيروان  اين  فرقه همچنين .  ندتشكيل مي ده را

  . باشند
 با   ارتباط زيادي مي دهد سران فرقه ي اوانجليكال،   نشان كه  است   شواهد فراواني به دست آمده در طي سال هاي اخير، 

البته  گهگاه  جنگ زرگري و ظاهري ميان فراماسونري و اوانجليكال ها انجام مي شود،  اما  آنچه كه  در (  .دارند  فراماسونري
  .)عمل مالحظه مي گردد، اتحاد بين آرمان هاي فراماسونري و اوانجليسم است

چيزي در خصوص ارتباط اين فرقه با فراماسونري نمي دانند و  ،ردم عادي اوانجليكال از جمله كودكاننكته ي مهم اين كه م
 Ted Haggard« همچون كه همجنس بازي و رسوايي اخالقي بعضي از آنان (اما رهبران فاسد اين فرقه  ،گرفتار جهل هستند

  .با فراماسونري خبر دارند  فرقه  اين  ارتباط از  به خوبي    ،)124()شد  آمريكا  مطبوعات تيتر    2006در سال   ،  »
  

  
 »Ted Haggard  «،در  وي  جرم  2006  سال  در  كه  يكي از رهبران برجسته ي اوانجليكال در آمريكا  

  .شده است خلع  خود از مقام مذهبي  دليل، همين اثبات شده و به » همجنس بازي « و » مواد مخدر  بهاعتياد « 
  

كليساي «  ، » Ted Haggard« آمده براي  وجود  به   رسوايي از   بعد  و يكسال 2007زم به ذكر است كه در سال البته ال
  )125(!، مجاز اعالم كرد)Pastors( براي كشيشان را همجنس بازي »  لوتران اوانجليكال ها 

  
  

  :تيتر خبر مذكور را مي توانيد در تصوير زير مالحظه فرماييد
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مي توانند  همجنس ) Pastors(كشيشان :  » كليساي لوتران اوانجليكال ها « پيرامون قانون جديد » رويترز « تيتر خبر روزنامه ي 

  !بازي كنند
را  نكته   اين  مذهبي اين فرقه را زير سوال مي برد، صالحيت  اين كه  بر ،  عالوه اين حركت مفسدانه ي كليساي اوانجليكال ها

    .در سران اين فرقه بسيار باالست) از جمله همجنس بازي(زياد، شيوع اعمال فاسد احتمال   به  نشان مي كند كهنيز خاطر 
مهمي است كه نشان مي دهد سران اين وانجليكال،  خود  سند ا لوتران   كليساي اخير   قانون كه   گفت  در هر حال مي توان

  .ارتباط دارند... اسدي همچون همجنس بازان، فراماسونر ها و گروه هاي ف  فرقه، به احتمال بسيار زياد با
  : عبارتند از  دارد،  ارتباط فراماسونري  با  اوانجليكال  فرقه ي دني كه نشان مي دهديگر شواهد

  )126(.اسرائيل از كشور ماسوني) نو انجيلي ها(حمايت فراوان اوانجليكال ها ـ 1

   )127(.معروفند» مسيحيان يهودگرا  « به  كه آنجا   تا  .يهود فراوان اوانجليكال ها به عالقه يـ 2
  )128(.)ع( حضرت مسيح  بازگشتزمينه ساز  عنوان به  ساخت معبد سليمان  لزوم  به  تقاداعـ 3

مسيحي ه يك گروه ك عجيب استبسيار مسأله   اين در  واقع .  نمي شود  ديده  ديگر مسيحي   هاي گروه اكثر  در اين اعتقاد
   !ط مي دهندابترا)   ع(مسيح  حضرت   ظهور   به   را  آن و  دارند  اعتقاد    ، به ساخت معبد سليمان)اوانجليكال ها(

  
  .ساخت معبد سليمان، يكي از اشتراكات اعتقاداتي اوانجليكال ها، فراماسونرها و اكثر يهوديان  است

  )129(.يك عالمت كليدي عنوان  به   اوانجليكال ها  كتب از   بعضي  در شش گوشوجود ستاره ي ـ 4
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اعتقاد آن ها به اين . با ماسون ها و يهوديان است  فرقه  اين ارتباط  بر   ييديتأ  ،نوانجيلي  وجود اين عالمت ماسوني در كتب
  !عالمت به قدري زياد است كه حتي از آن در كنار صليب استفاده مي كنند

  
  عالمت ستاره ي شش گوش به همراه                     حضور ستاره ي شش گوش در يكي از                          

  .صليب در سايت يك كليساي نوانجيلي                                          .كتب نوانجيلي                                  
  .)جرج بوش( ماسوني خودر اوانجليكال ها به رئيس جمهو فراواناعتقاد ـ 5
  خود را به اينفرزندان   ،اوانجليكال ها كه دندار وجود »  Jesus Camp: عيسي كمپ  « نام  بهي انجيلي كمپ ها  آمريكا، در

  و ها كمپ اينيكي  از   مورد  در   .ببينند  آموزش  ،!)ارتش آمريكا؟( خدمت در ارتش خدا براي  مي فرستند تاها  كمپ 
ابعاد مختلف كمپ  به   ،كه در آن استتهيه شده آمريكا  ABC News   ي شبكه توسط   يمستند  فيلم   ،آن  هايفعاليت 

اما به لطف  ،شدحذف اينترنتي  سايت هاي  از سرعت   به  مذكور فيلم  كه  است ذكر  به  الزم  .پرداخته شده است  مذكور هاي 
  .رسيدنگارنده به دست  ،فيلم در همان مدت حضور در اينترنت خدا 

 ! مي شوند  مشاهده ،و آن را مي پرستندافتاده اند » جرج بوش«  عكس   پاي به   كه  حالي در   انجيلي  كودكان   ،فيلم  در اين
 )) ع(حضرت مسيح ( خدا  تجلي  » جرج بوش « افراطي،  عجيب آن ها اين است كه از ديدگاه نوانجيلي ها ي   حركت دليل اين 

  .) روح القدس ،إبن ،أب: سه وجود خدايي دارنداعتقاد به سيحيان م  ،شده تحريف مسيحيتدر !  (باشدمي 
 One Nation(   :مي گويند  و   كرده   عكس بوش اشاره  به با دست كودكان مالحظه مي گردد كه   ،در يك صحنه از فيلم

Under God! =  زبان مي آورند به رااحمقانه اي   كودكان چنين سخنعلت اينكه ). !تحت رهبري خدا) آمريكا(يك ملت، 
به همين . آماده كرده است! ؟) )ع(مسيح  ! (بازگشت خدا ؟ براي را  زمينه ،به عراق با حمله اعتقاد دارند جرج بوشاين است كه 

  ! تجلي مسيح مي دانند  دليل جرج بوش را
  )130(:چنين است به طور خالصهمذكور فيلم ترجمه ي  

  .است قرار گرفته ديدگانتان  مقابل  در   ههفت  پايان  تعطيل   است كه در اين روز نام فيلمي ) Jesus Camp: (مجري برنامه«
است كه در آن به كودكان آموزش هاي  »Kids On Fire : بچه ها در آتش  «نام   به  انجيلي كمپ  يك  باره يدر  فيلم  اين
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  بر  را موها  باال مي برد،  ابروها را ) از تعجب(  فيلم مذكور  ؛دنارتش خدا باش  بتوانند سربازاني برايفرهنگي و نظامي مي دهند تا 
  .مطرح مي سازد كودكان  نوانجيلي كردن  رابطه با  در  پرسش هاي زيادي را  سيخ مي كند و  تن 

به (  جرج بوش  تصوير پرستش  و   سقط جنين  به  دادن پايان  دعا براي خواندن دعاهاي دسته جمعي، گريه براي رستگاري، 
  اكوتاي د  ي منطقه در  »يشرفبكي «پاستور   خانم   انجيلي  كمپ   در  كه  هستند فعاليتهايي   از بخشي ) !تجلي خدا عنوان
كودكان «  تبليغاتي   عنوان  با برنامه ها  اين   .مي شوند انجام   )درياچه ي شياطين   نزديك  و   متحده  تاياال  در واقع (   شمالي

  » .مي باشند» عيسيپ كم«به نام  يمه ي مستندموضوع برنا، »در آتش 
تربيت كنم كه حاضر باشند جان خود را براي انجيل   چنان  را   من واقعاً مي خواهم آنان «: مربي آنان مي گويد) بكي فيشر(خانم 

 فدا  را  براي اسالم جان خود  حاضرند  !)نه جوانان( كودكان و  است   چنين نيز  فلسطين  و  پاكستان در گونه كه همان فداكنند، 
  ..)ندمسلمانان به عنوان دشمن ياد مي كاز  صراحتاً   بكي فيشر  خانم كمپ،   اين  به  مربوط  فيلم هاي يكي از  در( » .كنند

  » .كه هيچ ترسي ندارند حالي  در  مي ميرند، خدا مردم به خاطر از عده ي زيادي « :يكي از كودكان مي گويد
   » .شويم، البته به روشي كامالً مفرح جنگجو  بتوانيم   تا  هستيم تمرين هايي انجام    حال در  ما « :كودك ديگري مي گويد

   » .استثمار شده ام) منظور دولت آمريكا است(كسي  توسط  كه  نكرده ام  احساس  حال  به  تا  من « :مي گويد  خانم بكي فيشر
از  نيز اما عده اي  ؛در كودكان است شيطاني پرورش خوي   مذكور، كه هدف كمپ باورند اين بر مريكاآ در عده ايي « :مجري

گروه  است؛  داشته چشمگيري   افزايش  نوانجيلي  موسسات  در  ثبت نام جوانان  ،اخير  دهه ي در   .كرده اند  اين فيلم استقبال
  به فستيوال هاي مي تواناز جمله ي اين مكان ها  كه گوناگوني انجام مي دهند  هاي، فعاليتهاي خود را در مكان هاي نوانجيلي

Rock  و مسابقات اسب سواري اشاره كرد. «  
  :بر روي لينك زير كليك كنيد ،براي مشاهده ي فيلم

http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 
Apocalypse (3).flv  

  
بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد، ترويج فرقه ي منحرف اوانجليكال،  يكي  از راه هايي است كه تشكيالت جهاني 

داده است كه متاسفانه اين حركت فراماسونري،  تا حدود زيادي موفق  فراماسونري  براي  نفوذ  در  مسيحيت  مورد استفاده قرار
  .بوده است

  شواهد ارتباط بهائيت با فراماسونري
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هدف تخريب با و ) به ويژه بريتانيا(ي نبا حمايت دولت هاي ماسوفرقه ي  منحرف بهاييت، يكي از فرقه هاي منحرف است كه 
اين فرقه ي خطرناك، با تمام وجود سعي در تخريب اسالم داشته، اما به لطف . دين مبين اسالم پا به عرصه ي وجود نهاده است

  . خدا توطئه هاي آن عمدتاً ناكام مانده است
  :شواهد عبارتند ازبعضي از اين . شواهد فراواني وجود دارند كه از ارتباط بين بهائيت و فراماسونري پرده برمي دارند

 سالها  . يفا واقع شده استهاي عكا و ح خصوص شهر به   و  اسرائيل  در مركز فرقه ي بهائيت و اماكن به اصطالح زيارتي آنـ 1
دند و با نموقل تمن  عكا  شهر را به اسرائيل و ! اولين خدا و پيامبر خويش؟ ،جسد علي محمد شيرازي ) بهائيان(  بيان بهاييبا  پيش،

  )131(.شكوهي براي او بنا كردنداب  بارگاه ، اسرائيل  كشور ماسونيهمكاري 

  روحيه از   جمله اي  :مثال به عنوان  . يكديگر داشته اند  علني نزديكي با ر ماسوني اسرائيل از ابتدا روابطسران بهائيت و كشوـ 2
بهائيگري چون   آينده ي اسرائيل و و  سرنوشت  « : است  گفته  كه بهائيت   رهبران  از دي شوقي افن  آمريكائي  همسر  ماكسول

  )132(» .حلقه هاي يك زنجير به هم پيوسته است

  وجود و سردمداران اسراييل  تسران بهايينيز  ارتباط  نزديكي  بين كه امروزه بل  ،نمي شود گذشته  به  اين مطلب تنها مربوط
مركز تصميم گيري براي بهاييان (در بيت العدل  در جمع سران بهايي) نخست وزير اسراييل(  اولمرت  مثال اخيراً براي  .دارد
  )133(.ه است،  حضور  يافته  و  با  آنان صميمانه ديدار كرداسراييل  حيفاي شهر   در واقع )  جهان

  
 اولمرت در جمع سران بهاييت دربيت العدل

گرويده  كيل مي دهند كه به فرقه ي بهائيتيهودياني تش را   بدنه ي بهائيت از توجهي قابل صددر  ايران، در چه چه در غرب وـ 3
دو نفر از »  مال الله زار «و   » مال الياهو « و نقش ،فرقه به گروش دسته جمعي يهوديان همدان به اين  مي توان به عنوان نمونه   .اند

  )134(.بيگري اشاره كردتبليغ با در »العينة قر ي طاهره «  فمعرو  جنبش  تقويت  در  يهود  بزرگان

  : 7/3/1347تاريخ  به بهائيان 4ل شماره ي فگزارش ساواك از محـ 4
 جامعه شناخته شد و ما جهان قهرمان ،47و  46  جنگ در  اسرائيل دولت  : گفت  )از افراد برجسته ي بهائيت(   عباس اقدسي...  «
  )135(؟!» ... يهود را ستايش مي كنيم  قوم عزيز اين  فعاليت ،بهائيت ي

  از    خاورميانه   در  ديگري    مذهبي  هيچ فرقه ي   كه  ييل در زمانياين حمايت گستاخانه ي بهاييان از رژيم ماسوني اسرا
  .ارتباط قوي بهاييان با اين دولت ماسوني است  نشان دهنده ي  ،نمي كرد   حمايت   اسراييل
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 با  شاه  دشمني  و  مخالفت  معناي  به  ،ن  است  كه  گزارش  ساواك  از بهايياناي  ،كرد اشاره  به آن  كه بايد نكته ي ديگري

؛  به  نحوي  كه  وجود داشته است   بهاييان   و   سابق  شاه   بين   خوبي  ارتباطات   ،تاريخي  مستندات  بنابر  زيرا   .نيست  بهاييان
  :محمد رضا پهلوي نيز به اين فرقه ي ضاله گرويده است حاكي  از  اين  هستند  كه،  شواهد برخي  از 

  :گفته  بود پهلوي خاندان يكي از مبلغان بهائيت درباره تاثير متقابل بهائيت بر شاه و 

زيـرا شـاه    ،هيچ كدامشان روي اصول دين اسالم نيسـت   ،مي گيرد  صورت  شاهنشاه  رهايي كه اكنون به دست اعلي حضرتكا« 
... درس خوانـده انـد  ... به تمام دستورهاي بهائي آشنايي دارد و حتي ايشان با اشرف پهلوي در دوران كـودكي در مدرسـه بهائيـان    

   )136(»! ... چه كاري مي توانند بكنند. د بهائي استمي گوين... حاال مردم 
  :محمدرضا پهلوي پرده برداشته شده استدر نمونه اي ديگر از اين سخنان، به صراحت از بهايي بودن 

درباره نحوه  ،ضمن بهائي خواندن شاه ،18/4/1347ه بهائيان شيراز مورخ يكي از افراد نظامي به نام سرهنگ اقدسيه در جلس
  : مسلمانان اظهار داشت  برخورد خود با افراد

 . فسران بهائي را احترام مي گذاشتمسربازان و درجه داران و ا ،من زماني كه در ارتش بودم. است افتخار ما بر ديانت بهائي ... « 
داريم كه شاهنشاه آريامهر  ما اطالع... ق زدنش را مي دادم دستور شال ،د مسلمان از ديگري شكايت مي كردولي اگر يك فر
  )137(». هستيم و ترقي بيشتري خواهيم كرد ما بهائيان همه پولدار. بهائي مي باشند

از  زيادي مي توان به اين مطلب اشاره كرد كه وي تعداد ،را  نشان  مي دهد  بهاييان ارتباط محمد رضا شاه با  ي كهيگراز شواهد د
كه  ( عباس هويدا افراد مي توان به امير   اين   معروفترين  از كه گماشت...  و   نخست وزيري چون مشاغل حساسي در را بهاييان

  .اشاره كرد ،)طوالني ترين دوره ي نخست وزيري را داشت
  .بنابراين بايد گفت كه بهاييان همواره با رژيم شاه سابق روابط خوبي داشته و متقابالً از يكديگر حمايت مي كردند

مي توان به اين صورت توضيح داد كه سرويس  را   ،تاييد مي كرد  ساواك از نشست هاي بهاييان گزارش چرا كه اما دليل اين
نيز  شاهان است  خوشايند كه   را  اخباري تا   داشتند هوظيف ،اطالعاتي شاهان ظالم عالوه بر كسب خبر از مخالفان  و هاي امنيتي 
درخواست ناصرالدين شاه  به  مي توان  رابطه   ايندر    معروف  مثال هاي  از.  قرار دهند و آنان را در جريان اين امور تهيه كنند

  و  جالب  اتفاقات  و  اخبار و   بگردند  شهر در   تا  بود خواسته  اداره   اين ماموران استخبارات خود اشاره كرد كه از اداره ي از
  !خنده داري كه ممكن است براي شاه جذاب باشد را به شاه اطالع دهند

  
   ،   » عليقلي نبيل الدوله «  همچون  افرادي دارد كه  وجود  بهائيان   نسبت باالئي از  ،ايرانماسونري ااصوالً در ميان نخبگان فرـ 5
 «،   »يارشاطر  احسان «   ،   » قرباني  ذبيح اله «  ،  » واعظ جمال  سيد  «  ،  » براهيم حكيميا «   ، » ميرزا آقا خان كرماني «

 در   كه طوالني ترين دوره ي نخست وزيري را  امير عباس هويدا  . دسته اند اين   از... و »  پري اباصلتي «، »  اميرعباس هويدا
  زمينه ي  در را   يبسيار تحقيقات  و احسان يارشاطر كه  ،چاپلوسي هم معروف بوده است به داشته و پهلوي محمد رضا زمان
  )138(.بوده اند است، هر دو هم بهائي و هم فراماسونر انجام دادهفارسي   اتادبي
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  )نخست وزير محمدرضا پهلوي(امير عباس هويدا )      محقق ادبيات(احسان يار شاطر                                            

  .Theosophical Society ماسوني  و گروه هاي    با  ) بهاييت رهبران   از  (افندي   عباس قوي  روابط ـ 6

جستارهايي از « و نيز در مقاله ي  » هئي توطنظريه  « كتاب  در ) معاصر  نويسان اريخ ت  از(شهبازي  عبداهللا   دكتر  ،رابطه  اين  در
  :چنين نوشته است ،»تاريخ بهاييت

 بررسي جريان اين سفر، و. شده بودريزي  برنامه كامالً  سفري  ،آمريكاافندي به اروپا و  عباس  1913 – 1911  هاي سال سفر (
داشتند و  حضور  ماجرا اين مقتدري در پشت هاي كانون دهد كه مي نشان حضور يافت، آن  كه عباس افندي در  مجامعي

 – ماسوني«  آرمان و ،"انساني جديد مذهب"پيدايش  نماد  عنوان  به  را  شرقي  نوظهور    "پيغمبر "  كوشيدند تا اين مي
محافل  از   يكي( تئوسوفي  جهاني  انجمن ،اين نمايش اصلي كند كه كارگردان ثابت مي اين بررسي  .كنند معرفي  » تئوسوفيستي

 رهبران تئوسوفيسم، صورت   از  يكي  به عنوان افندي،   عباس ي درباره وسيعي تبليغات ، سفر در اين . ... بود )عالي ماسوني غرب
عنوان با او  اين  شناختند و به مي » رهبر تئوسوفيسم« روماني و دخترش ژوليا وي را به عنوان ي  ملكه   كه  حدي در  گرفت؛ 

 السلطان، ظل پسر الدوله چون جالل  فرهنگي ايران رجال سياسي و  برخي  با   سفر  اين  در عباس افندي . مكاتبه داشتند
سردار اسعد  ي خان عليقل قزويني،  ميرزا محمد خان  زاده، تقي  حسن  سيد  شاه، ناصرالدين داماد  معيرالممالك  خاندوستمحمد
بر  داد،  مي نشان گري بهائي عالي قدرت جهان معاصر را از هاي  كانون  حمايت  كه  ماجرا، اين   .مالقات كرد ...بختياري و 

  )139().تازه يافت   اهميتي  وزن و ،از اين سفر و مصر نيز تأثير نهاد و عباس افندي پس از بازگشت  محافل سياسي عثماني 

  
  به.  فعاليت  مي كنند   Theosophical Society   ماسوني  كه  با  نام   گروه هاي به     دو  نماد  مربوط

  .توجه فرماييد...) ستاره ي شش گوش و ،)Ankh(مانند آنخ (عالمت هاي معروف ماسوني 
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  Shriner فراماسونري طيف
يكي از . خدا نتوانست خللي در اسالم وارد كند خواست به ولي   ،اقدام كرد يدر اسالم به طرق مختلف فراماسونري براي نفوذ

اين طيف  .مي باشد آمريكا در Shrinerطيف  فراماسونري است، گرفته شكل در اسالم گروه هاي فراماسونري كه جهت نفوذ 
عربي باستاني  آيين«  يا    »  Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine« ديگر آنكه نام 

 آيين هاي   احياي جهت  در   ) 140(مي شود،  ناميده  )A.A.O.N.M.S(مي باشد  و  به  اختصار  » نجيب زادگان معبد سري 
قبل از عضويت در اين گروه، مي   Shrinerاعضاي گروه ماسوني  .و بت پرستي اعراب جاهلي تأسيس شده است  الحادي 

مدارج باالي ماسوني را كسب نمايند؛ به طوري كه تنها ماسون هاي درجه ي بايست در گروه هاي ديگر ماسوني شركت كرده و 
، عالوه بر Shrinerاز اين مطلب مي توان نتيجه گرفت كه ماسون هاي طيف . (شوند Shrinerبه باال مي توانند وارد طيف  32

   .). به قوانين اين طيف، به قوانين ساير گروه هاي ماسوني نيز پايبندنداعتقاد 
هاي فراماسونر در اين راستا،  .بزرگ مي دارند  را باستان ملل الهه هاي فراماسون ها در ابتداي مقاله ذكر كرديم، كهگونه همان  

 .. .و عزي   و الت  ، بت هايي همچون )ص(همانند اعراب جاهلي عربستان در زمان قبل از بعثت حضرت محمد  Shriner طيف
را اسم » اهللا  «زيرا آن ها  .را به كار مي برند »  اهللا « هاي خود كلمه ي دعا در  ،اعضاي اين طيف. مورد  تقديس  قرار مي دهند را 

نه  ،مي كنند استفاده»  ماه الهه ي« دعاهاي خود به عنوان  اهللا را در ي و كلمه مي دانند  )جاهليت بت بزرگ زماننام (الالت  مذكر
   )141(.خداي يكتا

  )142(.است» كاله عثماني «  ، و» ستاره و ماه«  عالمت مي كنند، اين طيف استفادهفراماسونر هاي از ديگر عالمت هايي كه 

حضور  مجسمه ي  (  )143(.دروخمي به چشم ، مجسمه ي فرعون نيز Shrinerعالوه بر اين، در نماد هاي فراماسونر هاي طيف 
نشان مي دهد كه اعضاي اين طيف، عالوه بر اعتقاد به الهه هاي اعراب جاهلي، كماكان به  بقيه   Shrinerفرعون در نماد طيف  

به  نحوي  كه  همچون فراماسونر هاي گروه هاي ماسوني ديگر، از نماد هاي .  وني  پايبندندي  نماد ها  و  آداب  و  سنن  ماس
  .)مصر باستان نيز  استفاده مي نمايند

  
  عثماني  كاله و   شمشير عربي  ،»ماه و ستاره«  عالمت هاي  به.  Shriner عالمت هاي ماسوني طيف

 .الينفك تمامي گروه هاي ماسوني است توجه فرماييدهمچنين به مجسمه ي فرعون كه جزء . توجه كنيد

براي مثال اين  .اسالم  استفاده مي كنندكردن ه ها  براي  بدنام ئتوطاز  اين    Shriner  هاي طيف فراماسونرمي رسد نظر به 
رتبط  با م  را  اسالم  و تهمت زده اسالم هب استفاده كرده وء  از موقعيت سومسيحيان بعضي   تا است   موجب شده حركت آنان 
داشته ارتباط  اسالمبا فراماسونري  شايد  كه است شده گفته مسيحيهاي سايت بعضي از در  نمونهبراي  !معرفي كنند؟ فراماسونري
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موجب اما نكته اي كه بيش از همه . مي شود استفاده  » ماه و ستاره « ميعال و» اهللا « از كلمه ي  Shriner طيف در چرا كه ،باشد
  ؟!نداده ايم به اين ادعاهاي پوچ هنوز جوابي ننامسلما ام تأسف است، اين است كه

  :بدين ترتيب است ،پاسخي كه مي توان به اين ادعا هاي سخيف داد
يكي از مسايلي كه سبب شده است تا مسيحيان مغرض، به دين مبين اسالم تهمت زنند و اسالم را با  – 1

در دعاهايشان » اهللا « از كلمه ي  Shrinerفراماسونري مرتبط دانند، استفاده ي فراماسون هاي طيف 
  .مي باشد

  اما پاسخ ما به اين ادعا ها چيست؟
پيامبر   از در زمان قبل  توسط مسلمانان مورد استفاده قرار نمي گرفته است؛ بلكه تنها ن كلمهبايد گفت كه اي » اهللا «در مورد لفظ 

آنان نيز قايل به  در واقع. استفاده مي كردند  ،اين لفظ  ازنيز  عربستان شبه جزيره ي مشركيننيز وجود داشته است و  )ص( اسالم
  نيز ديگري  خدايان   و  داشته نيز شريك  » اهللا « ،ولي در عقايد منحرف آنان )144( ،مي ناميدند » اهللا « را  آن خداي بزرگ بودند و

به عبارت ديگر  . اشاره كرد...  وعزي  و التكه از آن جمله مي توان به  )145(مورد پرستش قرار مي گرفته اند » اهللا «كنار  در 
براي  فهم بهتر  اين   )146(.مي دادند قرار   شريك ولي براي خداوند متعال   ،را انكار نمي كردند » اهللا «مشركان عربستان وجود 

  :عقايد اعراب جاهلي بيندازيمتاريخ و مطلب  بهتر  است نگاهي گذرا به 
  

و نوادگان حضرت ) ع( فرزندان حضرت اسماعيل  ) اعراب عدناني(اكثر اعراب حجاز و عربستان شمالي  ،بنا بر شواهد محكم
اين  و   است به راحتي مي توان فهميد كه دين اعراب عدناني در ابتدا يكتاپرستي بوده   پيشينه اين   با )   147(.مي باشند ) ع(ابراهيم 

  قبايل ساير   تاريخ و در اثر مجاورت با همسايگان بت پرست و  طول  در  اما. به ارث برده بودند) ع(اعتقاد را از حضرت ابراهيم 
 ) ص(پيامبر عظيم الشأن اسالم  اجداد   البته( )148(.شده اند  خارج يكتا پرستي   از و   شده  اعتقادي انحرافات   دچار  ،عرب

  ،عبدالمطلب  ،هاشم  .بودند و هيچ گاه بت پرستي اختيار نكردند) ع(همگي حنفي و پيرو آيين يكتاپرستي حضرت ابراهيم 
  زمان  در  نيز ) ص(پيامبر . حنفي بودند و هيچگاه بت نپرستيدند نيز) بجز ابولهب(  عبدالمطلب فرزندان   اكثر  و  ابوطالب  ،عبداهللا
   )149(.)مطهر زيسته اند و   بنابراين خاندان پيامبر همواره پاك  .از بعثت حنفي بوده اند  قبل

در  زمان جاهلي مشرك بودند و عالوه بر خداوند ) )  ص(به جز خاندان پيامبر ( همان  گونه  كه  ذكر  شد  اعراب  عربستان  
بين  در   هم را   » اهللا «شواهدي كه نشان مي دهد آن ها . را نيز مي پرستيدند... خدايان ديگري مانند الت و هبل و ،» اهللا «بزرگ 

  :عبارتند از ،پرستيدند خدايان متعدد خود مي
 A– 150(.مي شدندقايل    شريك   »اهللا«   براي  مشركان:  خداوند در  قرآن مجيد  مي فرمايند(  

B –  است  بوده» عبداهللا « ) ص(اسم پدر پيامبر اسالم.   
نام ايشان نشان در  » اهللا «  بنابراين وجود كلمه ي. وفات يافته اند  در دوران قبل از اسالم) ص(پيامبر مي دانيم، پدر  كه  همان طور 

 « كلمه ي  از   مشركان برداشت  كه   چند  هر  ،است مي شده  استعمال » اهللا «قبل از اسالم نيز لفظ جالله ي  زمان مي دهد كه در
  . انحرافي بوده است  » اهللا

 نامشان   در  كه  اما اين ،است كه گرچه حضرت عبداهللا حنفي بوده اند اين   ،شودنكته ي مهمي كه بايد در اينجا توضيح داده 
   داشته  معنا  نيز    مشرك بوده اندراً  ثاك  كه  نشان مي دهد كه اين كلمه در بين ديگر افراد جامعه ،وجود دارد » اهللا «  كلمه ي
از اين مطلب مي توان دريافت كه مشركان مكه در قبل از اسالم نيز  .فهميدندنمي را  عبداهللا كلمه ي   معناي   آن ها  وگرنه  ؛است
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را به خوبي مي شناختند و اين كلمه ي مقدس عالوه بر  دوران  اسالمي،  در  دوران  قبل  از  اسالم  نيز  به  كار مي » اهللا « كلمه ي 
  .).بوده است هر چند  كه  ديدگاه  مشركان  در  اين  رابطه  انحرافي(رفته است 

  
C – كلمه ي ،بود در شعب ابي طالبمسلمانان حاصره ي اقتصادي و نتيجه ي آن م شد بسته مشركين مكه در عهد نامه اي كه بين 
  . وجود داشت » اهللا «

مسلمانان  به محاصره ي اقتصادي  كهعهدنامه اي بين مشركين مكه منعقد شد ، )ع(در آخرين سال هاي حيات حضرت ابوطالب 
عهدنامه توسط موريانه ها خورده  ،با معجزه اي كه از جانب خداوند متعال روي داد ،بعد از سه سال .انجاميدشعب ابي طالب   در

نكته ي مهمي كه از اين   )151(.بدين ترتيب محاصره ي اقتصادي پايان يافت باقي ماند و  »م هلالبسمك  « عبارت شد و از آن فقط 
و اين كلمه را در نوشته هاي خود مورد  اعتقاد داشتند » اهللا «نيز به مكه    مشركان  كه است  اين   ،استنباط كرد  واقعه مي توان

  .خداوند متعال شريك قايل مي شدند منحرف بوده و براي آنان  اعتقاد   اما  ،استفاده قرار مي دادند
در دوران قبل از اسالم نيز در بين اعراب جاهلي به كار مي رفته است؛ اما استنباط » اهللا « با توجه به شواهد باال دريافتيم كه لفظ 

  .استانحرافي بوده آنان از اين كلمه 
و اعتقاد همزمان آنان به ديگر   » اهللا «  كلمه ي از Shrinerاستفاده ي گروه ماسوني يم كه درمي ياب ،مطالب ذكر شدهبا توجه به 

به دين مبين اسالم  ،اعراب جاهلي قبل از اسالم بوده و اين اعتقاد آناندقيقاً مطابق با عقايد  ، ...وعزي خدايان جاهلي مانند الت و 
« از كلمه ي  Shrinerبدين ترتيب، ادعاي بعضي از سايت هاي مسيحي كه استفاده ي فراماسون هاي طيف  .هيچ ارتباطي ندارد

در كنار ساير الهه » اهللا « چرا كه استفاده ي آنان از كلمه ي . رد مي شود را نشانه ي ارتباط اين فراماسون ها با اسالم مي دانند،»  اهللا
  . هاي عربستان جاهلي، نشان دهنده ي اعتقاد آنان به سنن عربستان جاهلي است، نه چيز ديگر

، »اهللا « ، نشان مي دهد كه ديد آنان نسبت به مي دانند» ماه  الهه ي« را  » اهللا « ،Shrinerي طيف همچنين اين مسأله كه ماسون ها 
است و  ، منزه از اين گونه سخنان گزاف» اهللا «كلمه ي جالله ي  ،در حالي كه در دين اسالم  .استديد  منحرف و كفر آميزي  

عالوه بر اين، خداوند متعال در كتاب مقدس قرآن مجيد، به  . تنها اليق خداوند قادر يكتا استدر دين اسالم  ،مقدس اين لفظ 
 Shrinerدقيقاً بر خالف ماسون هاي طيف (صراحت از ماه و خورشيد و آسمان و زمين به عنوان مخلوقات خدا نام برده است 

سند  ديگري  بر  رد  ادعاي سايت هاي مسيحي، در مورد ارتباط اسالم   نيز  خود اين مسأله ). مي دانند» الهه ي ماه « را » اهللا « كه 
  .است Shrinerبا طيف 

  
جاهلي مي دانند و » ماه  الهه ي«   نشانه ي را  » ماه و ستاره «عالمت  ،Shrinerفراماسونر هاي طيف  – 2

اين  همچنين .مي كنند  بوسمن  »ماه و ستاره « و عالمت » الهه ي ماه « را به  » اهللا «كلمه ي  )نعوذباهللا(
طيف   فراماسونر هاي  استفاده ي(  !است  جاهلي بوده افكار   اين فراماسونر ها فكر مي كنند كه دولت عثماني در صدد نشر 

Shriner  اين مسأله نيز يكي ديگر از مسايلي است كه سايت هاي ). .توضيح را تأييد مي نمايداين   نيز كاله عثماني  از
  .  استفاده مي كنند Shrinerمسيحي از آن به عنوان دستاويزي براي مرتبط نمودن اسالم و طيف 

  :اما پاسخ ما به اين ادعاي سايت هاي مذكور، چنين است
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  چنداني  ارتباط عالمت   حتي اين. دين اسالم ندارد ارتباطي باهيچ  عالمتاين  كه   گفت بايد  »  ماه و ستاره «  در مورد عالمت
قسطنطنيه  آن ها نيز اين عالمت را از مسيحيان و   مربوط به امپراطوري عثماني است ،بلكه اين عالمت ؛با اعراب جاهلي نيز ندارد

   )152(!به عاريه گرفته اند )استانبول(
 حماقت هاياز بزرگترين مسأله د و اين برمي گردي به اسالم، به زمان دولت عثمان »ماه و ستاره«عالمت  نادرست اب سمنشاء انت

  .عثماني استنادان دولت 
  )153(،است يكدست سياه رنگ بوده  )ص( امبرپي  پرچم . بودند  عالمت  بدون اسالمي   پرچم هاي ، عثماني دولتزمان قبل از  تا

شهر   ،عثماني  زماني كه دولت  )154(.هم همگي بدون عالمت بودند ) ع(حضرت علي  و  راشدين ايفخل  نزما پرچم هاي 
  در پرچم هاي خود ،كه مربوط به اين شهر بودرا »  ستاره ماه و « عالمت   ،كردفتح  را )استانبول امروزي( قسطنطنيهمسيحي نشين 

 به  و  مي باشدنشين مسيحي   مربوط به سرزمين هاي، »ماه و ستاره «  اصل عالمت بدين ترتيب مي توان دريافت كه  )155(.گنجاند
به ضرر مسيحيان اگر قرار باشد به ضرر كسي باشد،  ،از اين عالمت Shrinerبنابراين استفاده ي طيف . ارتباطي ندارد اسالم 
نيز مبرا از هر عالمت ) ع(ك خدا حضرت مسيح البته الزم به ذكر است كه از نظر ما مسلمانان، شريعت پيامبر پا(! نه مسلمانان است

ي مسيحيان قسطنطنيه نيز به بي مباالتي مسيحيان مربوط است، نه شريعت حضرت عيسي » ماه و ستاره « و نشانه است و عالمت 
   .) ).ع(

تنها براي اين كه به  ،كندخطري كه اسالم را تهديد مي  ن اطالع از وبدهم  ... تونس و ،پاكستان ،تركيهكشورهاي امروزه  متأسفانه
و  پرچم هاي خود استفاده مي كنند  در»  ماه و ستاره «  از عالمت   ،قدرت دولت عثماني را زنده كنند و  شوكت ،ادعاي خودشان

  .دامن مي زنندادعا هاي بي اساس دشمنان اسالم به  ،با اين كار
شواهد ديگري است كه نشان مي دهد ، از جمله Shrinerحضور مجسمه ي فرعون در نماد طيف  – 3

؛  اين مسأله حتي نشانگر اين است كه ارتباطي بين دين اسالم و فراماسون هاي اين طيف وجود ندارد
  .است  Shrinerاسالم،  كامالً در تضاد با فراماسون هاي طيف 

در اين بين، فرعون و . داده استدر آيات بسياري از قرآن مجيد، خداوند متعال گردنكشان تاريخ را مورد نكوهش قرار 
در تصاوير زير، چند نمونه از اين آيات را  مالحظه مي . فرعونيان بيش از ساير مستكبرين مورد لعن و نكوهش واقع شده اند

  :فرماييد

  



 80

نمايند؛ تا آنجا فرعون را تقبيح نمي كنند، بلكه او را تقديس نيز مي نه تنها   Shriner  فراماسون هاي طيف  اما در سوي مقابل،
  .كه مجسمه ي فرعون را نيز در نماد هاي خويش به كار مي برند

به عبارت بهتر مي توان گغت كه . دارد دين مبين اسالمتفاوت هاي بنياديني با  ،Shrinerاز اين مسأله نيز درمي يابيم كه طيف 
بنابراين برخالف . دارد Shrinerدين اسالم، يكي از بزرگترين دشمنان اين طيف  است و تفاوت ها و تضادهاي اساسي با طيف 

  .وجود ندارد Shrinerادعاي سايت هاي مذكور، هيچ ارتباطي  بين اسالم و فراماسون هاي طيف 
  

  
  وجه مشتركبه مجسمه ي فرعون كه . Shrinerنماد طيف 

  .توجه فرماييد ،همه ي گروه هاي  ماسوني است
  
 Shrinerنكته ي ديگري كه ادعاي سايت هاي مذكور را درباره ي ارتباط اسالم و فراماسونري طيف  – 4

و اسالم، تفاوت   Shriner  طيف اماسونريكه بعضي از سايت هاي معتبر، بين فر رد مي كند، اين است
  )156(.و اسالم را نفي كرده اند  Shriner  گونه رابطه بين طيف وجود هر  و قايل شده اند 

  :مالحظه مي فرماييد را    اين سايت ها  از يكي   شده در نوشته   مطلب  زير،  تصوير  در
  

  
  

اسالم ذكر كرد، اين است كه سايت هاي مذكور، اين در رابطه با سايت هاي مسيحي توهين كننده به بايد ديگري كه مطلب  – 5
مشابه با تعاليم فراماسونري را به مردم جهان عرضه  ينكته را فراموش كرده اند كه مسيحيت تحريف شده ي امروز، تعاليم

ده جفا نموده و به خدا شرك ورزي) ع(به راستي مسيحيتي كه در حق خداي متعال و پيامبر بزرگش حضرت عيسي . مي كند
را پسر خدا معرفي مي نمايد، چگونه به خود اجازه مي دهد كه به دين توحيدي اسالم، توهين نمايد؟ ) ع(و حضرت عيسي 

در واقع در اين بين اگر گروهي مستحق انتقاد در زمينه ي شرك است، اين گروه، گروه مسيحيان و يهوديان امروزي هستند، 
  . نه مسلمانان
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مذكور كه تالش دارند تعاليم شرك آميز و كفرآلود فراماسونري را به دين مبين اسالم مسيحي  عاي سايت هايدا ،بنابراين
    .پيوند زنند، باطل بوده و بيش از همه، خود اين گروه ها در مظان اتهام قرار دارند

أسيس اين طيف، نفوذ ذكر شد، چنين به نظر مي رسد كه هدف از ت Shrinerبا توجه به مطالبي كه درباره ي فراماسونري طيف 
فراماسونري در اسالم و ايجاد شبهه در اين دين مقدس آسماني بود، كه بحمداهللا با لطف خداوند متعال اين خطر رفع شد؛ به 

و نتوانسته اند در دين در آمريكا، امروزه يك اقليت ضعيف و نه چندان مطرح هستند  Shrinerطوري كه فراماسون هاي طيف 
  .كنند اسالم شبهه ايجاد

  
، توضيح اين نكته ضروري به نظر مي بعد از بررسي شواهد ارتباط گروه هاي مختلف با فراماسونري :ذكر يك نكته ي مهم

رسد كه منظور ما از بيان ارتباط فراماسونري با اوانجليكال ها، واتيكان و اكثر يهوديان، اين نيست كه خداي ناكرده تمامي 
 هدف ما از معرفي گروه هاي مذكور، اين است كه بين گروه هايبلكه . مسيحيان و يهوديان نيز با فراماسونري همدست هستند

در واقع بايد گفت كه در بين مسيحيان، بجز اوانجليكال ها و سران . تفاوت قايل شويم ،مذكور و ساير مسيحيان و يهوديان
در  بين  يهوديان  نيز،  گرچه  اكثر گروه .  واتيكان، عمده ي مسيحيان با فراماسونري ارتباطي ندارند و حتي مخالف آن نيز هستند

همواره با صهيونيسم ز يهوديان از جمله يهوديان ايران، راماسونري حمايت مي كنند، اما تعدادي اهاي يهودي از صهيونيسم و ف
همچنين از يهوديان ديگري كه موضع ضد ماسوني و ضد صهيونيستي دارند، مي . مخالف بوده و عليه آن موضع گيري مي نمايند

ر كنفرانس هولوكاست تهران شركت كردند و شجاعانه در مقابل توان به خاخام هايي اشاره كرد كه براي مخالفت با صهيونيسم، د
  .صهيونيست ها ايستادند

تا در سال اتحاد ملي و انسجام اسالمي، اين نكته را خاطر نشان شويم كه ما مسلمانان ايران،  وظيفه ي خود ديديمبه همين دليل 
مي ستاييم و  ز ساير مسيحيان و يهوديان آزاده ي جهان را صهيونيستي مسيحيان و يهوديان آزاده ي ايران و ني مواضع سالم و ضد

  .اعالم مي نماييمدوستي خود را با آنان 
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  ماسونري و دجال در روايات اسالميشباهت فرا
برپا  دجال فتنه اي كه توسط ،)ع(و معصومين شده است   گفته دجال   خر  و  دجال در موردفراواني اديث در روايات اسالمي، اح

هشدار داده اند و   نمسلمانا  به دجال درباره ي  همواره  ) ع(معصومين   )157(.دانسته اند  تاريخ ي سخت ترين فتنه  را مي شود
  تاريخ  طول در   زيادي دجاالن  كه   است در روايات ذكر شده  . داشته اند  برحذر  دجال توسط   خوردن فريب   ازمسلمين را 

خر دجال   توصيفاتي كه در روايات پيرامون دجال و. دجال آخرالزمان از همه خطرناك تر خواهد بود اما   )158(،آمد  خواهند
خبيث بر هيچ كس پوشيده  اين موجود دقيق   شناخت لزوم با اين اوصاف،  .شدمربوط به همين دجال آخرالزمان مي با ،آمده اند
  انسان ها ممكن است فريب خورده و دجال را ياري كنند و بدين ترتيب شقاوت ،دجال شناخت  زيرا كه در صورت عدم  ،نيست

   .ابدي را براي خود بخرند
و توصيفات دجال را در روايات فراواني ذكر   نشانه ها  ،بخشند  رهايي  دجال براي اين كه مومنين را از چنگال ) ع(معصومين 

نكته ي مهمي كه در . وانند دجال را بشناسند و از افتادن در دام دجال برهندبت ،كرده اند تا مومنين با مطالعه ي اين توصيفات
ها از و گوناگون بوده و بسياري از آن  گسترده  بسيار   ،دجال  پيرامون  روايات كه   است  اين  ،است روايات دجال حايز اهميت 

كه مي توانند راهگشاي  دارند وجود   نيز فراواني   مستند اما در هر حال روايات   ؛مي باشند نظر سندي يا محتوايي مخدوش 
  .مسلمانان باشند
كه   معتقدند علما  براي مثال عده اي از   .وجود دارددجال نظرات متفاوتي در مورد محتواي روايات  علما در بين ،از سوي ديگر

اما عده اي ديگر از   .واقعاً يك خر مي باشد او   خر و   ،انسان دجال و خر او شخصيت هايي حقيقي هستند و در واقع دجال يك 
 ،سياسي  ،فكري جريان هاي  از   نمادين توصيفاتي   خر دجال معتقدند كه دجال و  ،است  زياد  علما كه تعدادشان نيز بسيار

  )159(.درقم مي زنن كترين فتنه ي تاريخ راو خطرنا فريب داده  را  فرهنگي و اقتصادي خاصي هستند كه مسلمانان و ديگر انسان ها 

كه قايل به نمادين بودن توصيفات (از علما   سخن گروه دوم ،به احتمال بسيار زياد ،)عج(در نظر اين خادم حقير آقا امام زمان 
قابل   كمتر داليلي  به  بنا  علما  اول   گروه سخن   زيرا  ؛صحيح تر به نظر مي رسد ،)هستند دجال  خر و   دجال  روايات در مورد
  .پذيرفتن است

  داراي ويژگي هاي بسيار عجيب است و خرش نيز خري استثنايي و   چشم  يك انساني  دجال  واقعاً  براي مثال اگر بپذيريم كه 
جمع مي شوند و از وي  دورش  به  زيادي چگونه مي توان پذيرفت كه عده ي ،مويش نغمه اي بلند مي شود هر  از  و   است

انسان   ،شود  ظاهر ! خودش خري عجيب تر از و غريب همراه با عجيب   ويژگي هاي اين  زيرا اگر انساني با  حمايت مي كنند؟
 ،)دجال(اين انسان   غريب بودن و   با توجه به عجيبدر اين حالت،   .او مشكوك شده و او را به راحتي مي شناسند نسبت به  ها

  او  زيرا انساني كه يك چشم بوده و چشمش در وسط پيشاني . نمي خورند مردم به راحتي وي را شناخته و ديگر از وي فريب 
گروه و يا  ،نماد يك تفكر بلكه احتماالً  ،بنابراين دجال نمي تواند واقعاً يك انسان باشد. قابل شناسايي است  راحتي به   ،است

  .اعمال شيطاني خود را انجام مي دهد ،ديگران متوجه شونداينكه   بدون  است كه خيلي فريبنده وجريان خاصي در آخرالزمان 
نتيجه گرفت كه دجال يك شخص واحد نيست،   نامي تو است،  شده   وارد دجال در بابي كه در احاديث و روايات اتاز توصيف

 ي كه براي دجال يويژگي هاصورت نمادين است و  دجال بهدر مورد بيشتر توصيف ها   .است  تفكر يك   و بلكه يك جريان 
از دشمنان امام  يكي ديگر (مورد سفياني   در كه   است  حالي  در  اين  .نمي شود  مربوط به انسانعموماً ، شده استگفته 
سفياني  كه   به همين دليل اكثر علما در مورد سفياني اتفاق نظر دارند .بيان شده است انسان   يك  كامالً ويژگيهاي ،)) عج(زمان

  .احتماالً يك انسان است
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 » سردمداران ستمگر جهان مادي « حركات شيطاني  نماد را   دجال آيت اهللا مكارم شيرازي  جمله  از   بزرگ  عالمان  از بسياري 
  اشاره  » نظام سلطه «  خطر  به  بارها  اما ،گرچه صريحاً از دجال نام نبرده اند نيز  مقام معظم رهبري   همچنين  )160(.مي دانند
اين نامگذاري ها نشان مي   )162(.ناميده اند  »شيطان بزرگ« را   آمريكا بارها   هم ) ره(امام خميني  سوي ديگر از )161(.كرده اند
  .پنهان معاني روايات نيز توجه كرد  اليه هاي  به  بايد  ،ظاهري  الفاظ وراي  در  دهد كه 

شباهت هاي بسياري با توصيفات نماديني كه زيرا   .است  آخرالزمان  دجال  ،فراماسونري  جهاني تشكيالت  ،به نظر بنده ي حقير
رگترين فتنه ي بز حق  به  ،است  انداخته راه   همچنين فتنه اي كه اين تشكيالت جهاني به. دارد  ،است آمده   از دجال در روايات

همگي جزيي از اين تشكيالت ... بهاييت و ،يهود ،آمريكا  ،اسراييل جمله  از  تا آن جا كه بزرگترين فتنه گران تاريخ ؛تاريخ است
  .شيطاني هستند

مكارم شيرازي و مقام معظم رهبري مغاير  آيت اهللا  همچوني با نظر علماي بزرگ  ،البته نظر ما در مورد دجال بودن فراماسونري
تالش داريم  ،مقاله  اين در  در واقع  . است  » نظام سلطه «و  » استكبار جهاني «منطبق بر دقيقĤً  ، فراماسونري تشكيالتزيرا  ؛نيست

  .بررسي نماييم ،)استكبار جهاني(يم و تطبيق روايات پيرامون دجال را با فراماسونري تا صحت اين ادعا را اثبات كن
در . بنابراين ما نيز از اين قانون مستثني نيستيممي باشد؛  انسان   ذات  خطا كردن جزيي از و   در هر صورت انسان جايزالخطا است

ادعا نمي   اما  ،مي كنيم ذكر  قوي   احتمال صورت   بايد ذكر كنيم كه ما اين مسأله را بهنيز فراماسونري  با  دجال   تطبيق  مورد
نيز قصور از جانب ما بوده است و اشكالي بر روايات   نباشد صحيح  اگر اين تطبيق . كنيم كه اين مطلب صد در صد قطعي است

   .مترتب نيست
ته زيرا ممكن است كه ما نشانه ها را نشناخ ؛خودداري كنيم ظهور  نشانه هاي   در  مطالعه  البته ترس از اشتباه نبايد سبب شود تا از

دقت كنيم كه   بايد  ، مطالعات اما در طي اين . پيوندند و ما نادانسته گرفتار فتنه هاي آخرالزمان شويمب  وقوع و اين نشانه ها به 
 كه  بلكه در شرايطي اين تطبيق را انجام دهيم  ؛تطبيق ندهيم اطرافمان  حوادث  بر   بي مهابا نشانه هاي ظهور را بدون مطالعه و 

از سوي ديگر حتي اگر نشانه ها را بر  !آن ها را به يكديگر ربط ندهيم مانحوادث منطبق باشند و ما خود بر   نشانه ها دقيقاً 
زيرا  ؛اشكال گرفتن بر روايات بپرهيزيمبايد مسؤليت اين مسأله را خودمان بر عهده بگيريم و از  ،حوادث اطرافمان تطبيق داديم

هم  مي توانيم نشانه   ،اين مسايلبا رعايت ! ين كار را انجام داديمبلكه ما خودمان ا ،تطبيق وا داشتند به اين روايات نبودند كه ما را 
هم از افتادن در  ،از افتادن در دام فتنه هاي آخرالزمان بپرهيزيم  بدين ترتيب  ان شاء اهللا  هاي ظهور را به خوبي مطالعه كنيم و
كردند و با عدم وقوع اطرافشان عجله   و به دليل تطبيق نا به جاي نشانه ها بر حوادث(ام دادند اشتباهي كه عده اي از پيشينيان ما انج

  .خودداري كنيم ،)اميد شدندظهور نا
  را نكته   اين  .مي پردازيم در روايات اسالمي   دجال  با فراماسونري   شباهت هاي  بيان به   ،بعد از ذكر اين مقدمه ي طوالني

 . بوده اند  مشترك ،در اكثر روايات كه كنيم نشانه ها را ذكر  از  عده اي  سعي نموده ايم تا  اينجا در  كه   شويم متذكر  بايد 
  :عبارتند از ،فراماسونري مشابهت دارند  تشكيالت  با و   شده اند  ذكر دجال   پيرامون  روايت  نشانه هاي مهمي كه در اكثر

  
  .يك چشم بودن دجال و وجود چشم مذكور در وسط پيشاني – 1

  :يكي از مهمترين ويژگي هاي دجال كه در روايات متعددي به آن اشاره شده است، يك چشم بودن دجال مي باشد
  :درباره ي دجال فرمودند) ص(پيامبر 
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              )163(» ... عورأنه إلم يقله نبى لقومه تعلمون  قول فيه قوالًأنذر قومه و لكن سأقد  و الإما من نبى ... « 
به قوم خود نگفته  هيچ پيامبرى ولى من به شما چيزى مى گويم كه. او برحذر داشته است زنيست جز اينكه ا هيچ پيامبرى... « 

  »...  است )يك چشم(عور أمى دانيد كه او : است
  :يكي از يارانشان درباره ي  دجال، مي فرماينددر پاسخ به سوال )  ع(همچنين  حضرت علي 

  )164(»...  األخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم  عينه اليمنى ممسوحة و... « 

ي يچيزي در چشم اوست كه گو. درخشد صبح مي ي چشم راست ندارد و چشم ديگر در پيشاني اوست و مانند ستاره... « 
  »...  خون استه آميخته ب

  .بدين ترتيب مي توان گفت كه يك چشم بودن دجال، نشانه ي مهمي است كه مي توان با توجه به آن، دجال را شناخت
هرم و چشم جهان بين « اما نكته ي شگفت انگيز اين كه يكي از معروفترين و مهمترين نماد هاي فراماسونري، عالمت يك چشمي 

  .درباره ي دجال است) ع(دقيقاً مشابه توصيفات معصومين  است كه اين نماد،» 
از سوي  ؛كه در وسط رأس هرم قرار گرفته است  است يك چشم   ،فراماسونري  » هرم و چشم جهان بين «بسيار معروف نماد 
...  است) يك چشم(عور أاو ... « : كه مي گويند روايات مانند توصيف ه .مي باشد»  سر «، عربي در   رأس  ديگر معناي   ،ديگر

 دارد يك چشم فراماسونري نيز » جهان بين چشم و هرم «نماد   ،» ... اوست پيشانيچشم راست ندارد و چشم ديگر در ... « و » 
  معروف  عالمت اين   بنابراين  .قرار گرفته است) سري:  رأسي قسمت(هرم  انتهائي   قسمت وسط  در   كه اين چشم
  .مطابقت كامل دارد درباره ي دجال، توصيف رواياتبا   ،فراماسونري

در حالي به عنوان يكي از مهمترين عالمت هاي فراماسونري مطرح مي شود كه » چشم جهان بين « نكته ي مهم اين كه عالمت 
، »يك چشم « و استفاده ي اين تشكيالت از عالمت ! اين تشكيالت شيطاني، نه گروه تصويربرداري است و نه كانال تلويزيوني

بي در اين گروه، » چشم جهان بين « بدين ترتيب، استفاده از عالمت  .ندارد... ويري و تصارتباطي به فعاليت هاي تلويزيوني و 
  .مسما بوده و قوياً توطئه آميز مي باشد

  

  
  

 وسط يك چشم دارد كه اين چشم در فراماسونري نيز » چشم جهان بين هرم و « ، نماددرباره ي دجال توصيف روايات ماننده
  .قرار گرفته است) رأسيقسمت (هرم  انتهائي قسمت
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  .كه در وسط پيشاني اوست، مثل ستاره مي درخشد) دجال(چشم او  – 2
  :در پاسخ به سوال يكي از يارانشان درباره ي دجال، مي فرمايند) ع(همان گونه كه در مطلب قبل ذكر شد، حضرت علي 

  )165(»...  فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم  كأنها كوكب الصبح، تضيءعينه اليمنى ممسوحة واألخرى في جبهته ... « 

ي يچيزي در چشم اوست كه گو. درخشد ميصبح  ي چشم راست ندارد و چشم ديگر در پيشاني اوست و مانند ستاره... « 
  »...  خون استه آميخته ب

درخشنده « و آن  دجال ذكر شده است» تك چشم « همان گونه كه مالحظه فرموديد، در حديث مذكور، يك ويژگي مهم براي 
  .بودن چشم دجال مي باشد» 

. فراماسونري مطابقت دارد» هرم و چشم جهان بين « اين ويژگي ذكر شده در روايات نيز به طرز اعجاب آوري با نماد معروف 
  :زيرا

 ،» چشم جهان بين «اف از اطر مذكور، نمادتصاوير در  به گونه اي كه ؛است»  افشان مثلت نور « ،» چشم جهان بين «نماد نام ديگر 
 )166(يا خداي خورشيد مصريان اقتباس شده است (Ra)از چشم  ،» چشم جهان بين «زيرا نماد  .شعاع هاي نوراني رسم مي گردد

چشم «اين است كه در نماد  ،مهمي كه در اين رابطه وجود دارد  نكته ي. رسم مي گردد» درخشنده « و به همين علت،  به صورت 
از شواهد مهم در اين رابطه، مي توان به اين نكته اشاره كرد . بسيار حايز اهميت است ويژگي درخشندگي ،ماسون ها »جهان بين

 . شعاع هاي نوراني نيز وجود دارد ،بلكه در اطراف اين چشم است،»  مثلت نورافشان « ،» چشم جهان بين « نه تنها نام ديگر نمادكه 
و مثلث انتهايي هرم وجود دارد و در اطراف » جهان بين چشم  « شعاع هاي نوراني فقط در اطرافنيز  حتي در مهر ماسوني آمريكا 

  .شعاع هاي نوراني  موجود نمي باشد ،نقاط ديگر هرم
» چشم جهان بيين « بودن چشم دجال، با ويژگي هاي نماد » درخشنده « بدين ترتيب در مي يابيم كه توصيف روايات درباره ي 

  .مطابقت كامل داردفراماسونري 
  

  
    » افشان مثلت نور «يا  » چشم جهان بين «نماد       » مثلت نورافشان «يا  » چشم جهان بين « نماد                            

  .دالري 1اسكناس ريكا و آم بر  روي مهر ماسوني                                                                                                    
  فقط در  اطراف  ،دقت كنيد كه شعاع هاي نوراني                                                                                                   

  چشم  و  مثلث  انتهايي  هرم  وجود  دارد  و  در                                                                                                    
  شعاع هاي نوراني موجود   ،اطراف نقاط ديگر هرم                                                                                                   

  .نمي باشد                                                                                                   
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  .كافر به خدا و رسول خدا: در وسط چشم دجال، نوشته شده است – 3
  :در توصيف دجال فرمودند) ص(پيامبر 

  )167(»...  باهللا و برسول اهللا كافر: بين عينيه مكتوب... « 
  »... به خدا و رسول خدا  كافر: در وسط چشمش نوشته شده است... « 

  .با توجه به روايت فوق و روايات مشابه، در مي يابيم كه در چشم دجال، نماد كفر يافت مي شود
اين توصيف روايات درباره ي دجال، با فراماسونري مطابقت زيادي دارد؛ زيرا همانند توصيف روايات  كه  چشم دجال  را  

مصري منسوب به الهه ي خورشيد  كفرآميزفراماسونري نيز يك نماد » چشم جهان بين « دانسته اند،  نماد   كفرحاوي  نماد 
  . متعلق به اين گروه، خودنمايي مي كند... و پيشبند ها  ،لباس ها، كتاب ها ي بناها، بر رو» چشم « يك  به صورت كه  )168(است

  .در مي يابيم كه توصيف روايات مذكور درباره ي دجال، با اوصاف فراماسونري مطابقت دارد مسايل فوقبا توجه به 
  

    
« نماد   .»... رسول خدا   كافر به خدا و: شده است در وسط چشمش نوشته... « : در روايات اسالمي درباره ي دجال ذكر شده است

 ،ها، لباس ها، كتاب ها بر روي بنا» چشم « فراماسونري نيز يك نماد كفرآميز مصري است كه به صورت  يك » چشم جهان بين 
فراماسونري را با دجال  اين مسأله نيز يكي از شواهدي است كه مطابقت   .متعلق به اين گروه، خودنمايي مي كند... و پيشبند ها 

  .روايات اسالمي نشان مي دهد
  
  .است» خراسان « يا » سجستان « دجال، » خروج « محل  – 4

«  براي مثال در برخي از احاديث،. ذكر شده است دجال » خروج «  محل هاي متفاوتي به عنوان محل  در احاديث گوناگون، 
محل خروج دجال دانسته شده » خراسان «  و در بعضي ديگر از احاديث، )169(به عنوان محل خروج دجال ذكر شده» سجستان 

     )171(.به عنوان محل خروج دجال ذكر شده است» اصفهان « البته در تعدادي از احاديث نيز،  )170(است؛

دجال، با محل آغاز يورش آخرالزماني  » خروج« نكته ي بسيار شگفت انگيز اين كه محل ذكر شده در روايات پيرامون 
براي فهم بهتر اين مطلب، . فراماسونري مطابقت دارد كه اين مسأله نيز فرضيه ي دجال بودن فراماسونري را بيشتر تأييد مي نمايد

  :بهتر است كه به صورت دقيق تر به يورش آخرالزماني فراماسونري بپردازيم
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بهانه  اين واقعه دسيسه اي بيش نبود و تنها ،مستحضر هستيد كه   همان طور  .پيوست  وقوع  هب  سپتامبر  11، واقعه ي 2001در سال 
ي  اين واقعه. بود  مسلمانان  نسبت به ،)آمريكا و انگليس(باالخص سردمداران فراماسونري  ،براي حركت هاي تهاجمي غرب  اي

عقايد آخرالزماني در بين مسيحيان نوانجيلي   ،كوتاهي بسيار   مدت ثير قرار داد كه در توطئه آميز، چنان جهان غرب را تحت تأ
  در  كه  كردند  توليد شماري  بي  محصوالت  ،آمريكا سينماي   صنعت  رسانه هاي غربي و همچنين  . آمريكا شيوع پيدا كرد

 The=  سپتامبر آخرالزمان « چون  هاييكتاب  حتي   به نحوي كه  ؛ديدگاه هاي آخرالزماني ترويج مي شد ،اين محصوالت

September Apocalypse « منتشر شدند و فيلم هاي زيادي نيز در اين رابطه در دسترس مخاطبان قرار  آن و امثال
   .گرفتند

در كنار تهاجم فرهنگي كه از مدتها   به نحوي كه به خود گرفت؛جديدي هجوم غرب نسبت به مسلمانان شكل  ،همين زمان  در
  ،هستيد  مستحضر  كه  همان طور. به رهبري آمريكا شكل گرفت ،تهاجمات نظامي جدي توسط غرب ،اجرا بودقبل در حال 

اين حركت تهاجمي، به دست كشورهاي ماسوني . بود افغانستان   به  حمله ، در آخرالزمانفراماسونري حركت تهاجمي  اولين
كه شريك دولت ماسوني آمريكا در   NATOسازمان (. شكل گرفت NATOآمريكا و انگليس، و با پشتيباني سازمان ماسوني 

 –جان  دكتر  نوشته ي »  كانون توطئه هاي جهاني 300 ي كميته «  كتاب ماسوني است كه در  يسازمان نيز حمله به افغانستان بود
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه حمله به افغانستان كه اولين حركت تهاجمي غرب   )172().است  برده شده نام آن از ،كولمن

  .نسبت به جهان اسالم در آخرالزمان بود، كامالً توسط تشكيالت شيطاني فراماسونري شكل گرفت
مي  ،كشور افغانستان وجود دارند   در  كه مناطقي  از   .است وسيعي   نسبت  به  پهنه ي افغانستان داراي  ،مي دانيد همان طور كه

  بعد منطقه ي پهناوري بوده است كه  ،در واقع سيستان. اشاره كرد كه دقيقاً هم مرز با سيستان ايران است توان به منطقه ي سيستان 
  )173(.تدر خاك افغانستان جاي گرف ،آن بزرگي از بخش بين ايران و افغانستان تقسيم شد و ،از جدايي افغانستان از ايران

  بعد  كه است   خراسان نيز منطقه ي وسيعي از ديگر مناطقي كه در افغانستان وجود دارد، مي توان به منطقه ي خراسان اشاره كرد؛
كوچكي از آن در   بخش زيادي در افغانستان و بخش ،در ايران بخشي از آن ،كشور هاي همسايه از ايران شدن   جدا  از

  )174(.گرفتتاجيكستان و ازبكستان جاي  ،تركمنستان
  .با توجه به مطالب گفته شده نتيجه مي شود كه كشور افغانستان امروز، وارث بخش هايي از سيستان و خراسان قديم مي باشد

روايات حال اگر ما به اولين حركت تهاجمي فراماسونري در آخرالزمان توجه كنيم، خواهيم ديد كه اين حركت، با توصيفاتي كه  
حركت نظامي و هجوم ناگهاني فراماسونري به كه  بدين ترتيب .دجال ارايه مي دهند، مطابقت دارد» خروج « اسالمي از مكان 

افغانستان  ،از افغانستان شروع شد و همان طور كه گفتيم ،)با كلمه ي خروج در روايات استكه دقيقاً مطابق  (رهبري آمريكا 
تهاجم نظامي فراماسونري عليه اسالم كه ابتدائاً از افغانستان آغاز  به عبارت ديگر، .مي باشد) ستانسي(شامل خراسان و سجستان 

  .مطابق پيشگويي روايات درباره ي خروج دجال از خراسان و سجستان مي باشدشد، دقيقاً 
  

  : نقل شده است كه تحليل فوق را تأييد مي نمايد) ع(نكته ي بسيار جالب اينكه، روايتي از امام باقر 
: فقال له .دخل عليه رجل من أهل بلخ: قال ،معاوية بن حكيم، عن محمد بن شعيب بن غزوان، عن رجل عن أبي جعفر عليه السالم« 

من ) :قال(  ؛نعم: قال كذا؟  في الوادي من صفته كذا و تعرف صدعاً: قال له ؛  نعم: قال   كذا؟ تعرف وادي كذا و ،يا خراساني
   )175(» .ذلك يخرج الدجال 
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مردي : ، نقل مي كند) )ع(امام محمد باقر  ( بي جعفر عليه السالم،   از مردي از  أمحمد بن شعيب بن غزوان،   از معاوية بن حكيم« 
را مي  )دره( اي خراساني، آيا فالن وادي: به او فرمود) امام(پس . وارد شد) ع(نزد امام باقر  )از استان هاي افغانستان امروز(از بلخ 

مي ) دره(را با چنين و چنان خصوصياتي در آن وادي ) تنگه اي(شكافي آيا : به او فرمود) امام(بله؛  : گفت) آن شخص(شناسي؟  
  »  . جا خروج مي كنددجال از آن:) امام فرمود(بله؛  : گفت) آن شخص(شناسي؟  

محل خروج دجال را بخشي از خراسان دانسته اند كه در نزديكي  )ع(همان گونه كه در حديث فوق مالحظه فرموديد، امام باقر 
 ارايه كرديم، كه اين مسأله با تحليلي كه در رابطه با هجوم فراماسونري به افغانستان ،بلخ و در كشور افغانستان امروزي قرار دارد

   .بقت داردمطا
در  » دجال« خروج   محل با در آخرالزمان،فراماسونري  » خروج« فت كه محل رگ نتيجه مي توان با توجه به مطالب ذكر شده،

  .داردزيادي مطابقت  ،روايات اسالمي
« عمدتاً پيرامون دجال گفته شده است، آخرالزماني حركت  مورد در روايات كه در احاديث و آنچه :ذكر يك نكته ي مهم

 آشكار شدنمعني پديد آمدن و  به » ظهور «   تفاوت اين دو كلمه، اين است كه . وي »ظهور « نه دجال است  »خروج 
  . به معني يورش و حركت تهاجمي است » خروج« ولي   ،است

  
با توجه به مطالب گفته شده در اين بخش از مقاله، نتيجه مي گيريم كه با فرض دجال بودن  :ذكر يك نكته ي مهم

بسيار  ) عج(ضرت قائم نشان مي دهد كه ما به زمان ظهور ح مانند اين تشكيالت در افغانستان »خروج « فراماسونري، حركت 
در يك يا دو سال ديگر و يا سي يا چهل ) عج(حضرت قائم تر شده ايم؛ اما اين مطلب به اين معنا نيست كه حتماً ظهور   نزديك

) عج(فاصله ي مشخصي بين خروج دجال و ظهور حضرت مهدي در روايات اسالمي، به وقوع خواهد پيوست؛ زيرا  سال ديگر
در روايتي كه فتنه  براي مثال،   .دتاً كنايي مي باشندعم  ذكر نشده است و زمان هايي كه در روايات در اين رابطه بيان شده است،

بيان شده ... روز دوم برابر يك ماه و  روز اول اين چهل روز، برابر يك سال،   بيان مي كند،»  چهل روز « گري دجال را در 
» چهل روز « كنايي مي باشد نه » چهل روز « ذكر شده در روايت مذكور، » چهل روز « كه اين مطلب نشان مي دهد    )176(است

  .حقيقي
بر اين در روايات مختلف، زمان هاي متفاوتي براي فتنه گري دجال ذكر شده است؛ براي مثال در بعضي از روايات، مدت  عالوه

بنابراين  نمي توان فاصله ي خروج  . ذكر شده است  )178(»چهل روز « در برخي ديگر  و   )177(»چهل سال « زمان فتنه ي دجال 
  . زد را حدس) عج(دجال تا ظهور حضرت مهدي 

به همين دليل، نمي توان فاصله ي خروج دجال را تا . پنج گانه ي ظهور نيست )179(»حتمي « از نشانه هاي » دجال « از سوي ديگر، 
ظهور را مي توان مبناي نزديك شدن قريب الوقوع » حتمي « چرا كه تنها وقوع نشانه هاي . تخمين زد) عج(ظهور حضرت قائم 

       )180(.يز نيستبراي ظهور، جا) وقت تعيين كردن(دانست و در غير اين صورت، توقيت ) عج(حضرت مهدي 
  
  .دجال چيزي است كه مردم آن را نان مي بينند پشت سر – 5

  :در  پاسخ  به  سوال  يكي   از  يارانشان  درباره ي  دجال، مي فرمايند)  ع(حضرت علي 
  )181(»...  طعاميري الناس أنه  خلفه جبل أبيض و... « 

  »... مي پندارند  )غذا(طعام   را آن  كه مردم   است كوه سفيدي  ) دجال(در پشت او و ... « 
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  : در طي حديثي،  دجال را چنين توصيف كرده اند ) ص(پيامبر گرامي اسالم  همچنين 
  )182(»...  و نهر من ماء جبل من خبزمعه جنة و نار و ... « 

  »... باشد ،   و  نهري  از  آب مي كوهي از نان،  بهشت و جهنم،   و )دجال(همراه  او ... « 
همانند بسياري از احاديث (اين توصيفات گرچه عجيب به نظر مي رسند، اما اگر به صورت كنايي به مفاهيم آن توجه كنيم 

  .دنفراماسونري دارويژگي هاي ، خواهيم ديد كه شباهت هاي زيادي با )پيرامون دجال
كه واحد پول آمريكا و عمالً (دالري آمريكا  1به اسكناس  نگاهي مجدد ي بحث،در ابتداالزم است ، براي بررسي اين مطلب
  :بيندازيم ،)واحد پول جهان است

  
  .دالري آمريكا 1اسكناس 

  
حتي . (دالري آمريكا را مالحظه مي فرماييد كه واحد پول آمريكا و عمالً واحد پول جهان است 1در تصوير فوق، اسكناس 

دالري  1بدين ترتيب اسكناس .)  دالر آمريكا كماكان واحد پول بين المللي است 1امروزه با وجود حضور رقبايي چون يورو، 
دالري آمريكا، بر روي جلد بسياري از مجالت اقتصادي به چشم مي  1آمريكا، نماد پول، ثروت و رفاه است؛ تا جايي كه عكس 

دالري آمريكا چيزي است كه در نظر اكثر  1اسكناس  بدين ترتيب مي توان گفت كه.  خورد و نماد ثروت و قدرت مي باشد
و بسياري از مردم براي به دست آوردن آن، تالش هاي بسياري مي كنند و حتي در اين  را به همراه دارد... مردم، ثروت، رفاه و 

البته (. را نان مي بينندبه عبارت ديگر، اسكناس مذكور چيزي است كه مردم آن  .راه، گهگاه به اعمال ناشايست نيز دست مي زنند
از جمله فارسي و (جالب است بدانيم كه اهميت پول در بين مردم دنيا به قدري زياد است كه در بسياري از زبان هاي دنيا 

  .) نيز مي باشد»  Money: پول « به معناي ) Bread: نان (، كلمه ي )انگليسي
  » هرم و چشم جهان بين «  عالمت  ،ي آمريكادالر 1اسكناس ر پشت د  ،شدذكر در بخش هاي آغازين اين مقاله كه گونه همان 

را به  » هرم و چشم جهان بين «يك چشمي ماسوني و عالمت   ،بحث هايي  كه  در  باال  انجام  داديم اگر  مطابق.  وجود دارد
دين ترتيب با فراماسونري مطابقت زيادي دارد؛ ب  ،خواهيم ديد كه اين پيشگويي روايات در مورد دجال ،عنوان نماد دجال بپذيريم

در اينجا (به پشت دجال  ،اگر مطابق روايات در پشت دالر قرار دارد؛) ز نظر مانماد دجال ا(يا »  هرم و چشم جهان بين « دمان كه
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. احد پول جهان استدالري آمريكا را خواهيم ديد كه واحد پول آمريكا و و 1تصوير اسكناس  ،توجه كنيم) پشت نماد مذكور
: نان (عالوه بر اين همان گونه كه گفته شد،  كلمه ي  . مي پندارند) رزق و روزي(در واقع چيزي است كه مردم آن را نان 

Bread (  بدين ترتيب سخن روايات  .به  معناي  پول  نيز مي باشد...   انگليسي  و  فارسي  و زبان ها از جمله زباناز   بسياري در
نماد هرم و چشم جهان بين (در پشت دجال « : مي توان بدين گونه نيز با فراماسونري مطابقت داد كه ،را در مورد دجال

    ». مي بينند) ، طعامپول، رزق و روزي(نان   را آن  مردم  كه  است   چيزي ) فراماسونري

  
ك معروف يعالمت  و اگر فراماسونري را دجال فرض كنيم . دالري امريكا 1در پشت اسكناس  »هرم و چشم جهان بين« عالمت

  ،را نماد دجال در نظر بگيريم »هرم و چشم جهان بين«چشمي 

  
  

 . واحد پول آمريكا و  واحد  پول جهان استدالري آمريكا وجود دارد كه  1اسكناس  ،خواهيم ديد كه در پشت عالمت مذكور
آرزوي به دست كه عده ي زيادي  بسا   مشاهده مي كنند و چه آن را ،انسان ها هر روزه در تلويزيون و برنامه هاي اقتصادي

براي كسب آن گهگاه به اعمال مي پندارند و  )رزق و روزي( نان  را  آن   مردم كه   است  چيزي  واقع در . آوردن آن را دارند
  .ست نيز دست مي زنندناشاي

  
البته الزم به ذكر است كه حتي اگر تحليل فوق را در رابطه با دالر، ناديده بگيريم، شواهد ديگري نيز وجود دارند كه تطبيق 

دنيا در براي مثال همان گونه كه مي دانيم، بخش اعظم ثروت . تأييد مي كنند ،فراماسونري را بر روايت ذكر شده در رابطه با دجال
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مناسبي  ، در وضعيتاقتصاديدولت اسراييل نيز از نظر  همچنين. ه خصوص آمريكا و انگليس قرار داردربي، باختيار كشورهاي غ
باالخص (باعث شده است تا بسياري از ساكنان كشور هاي ديگر  ي ماسونيكشور ها اقتصادي و رفاه ماديوضعيت . به سر مي برد

تبليغات  فراوان كشور هاي ماسوني و .   ريكا مهاجرت  نمايند،  به كشور هاي غربي و در رأس آن ها آم)كشور هاي جهان سوم
در رأس آن ها آمريكا، سبب شده است تا عده ي زيادي از مردم جهان، آمريكا را مظهر رفاه مادي و اقتصادي ببينند و اين كشور 

  را زيادي  رنج هاي  اين كشور، را به عنوان مدينه ي فاضله ي دنيوي و سراي خوشبختي بشناسند و حتي براي زندگي در ماسوني 
  :ق دادتطبياين مسأله را مي توان بر اين توصيف روايات درباره ي دجال    .شوند  متحمل

  »... مي پندارند ) غذا(كوه سفيدي  است  كه مردم  آن  را  طعام )  دجال(و در پشت او ... « 
مطابقت زيادي  ،ت اسالمي مذكور درباره ي دجالافراماسونري با روايتشكيالت  ،كه مالحظه فرموديد بدين ترتيب همان گونه

  .دارد
  

  . دجال از مادري يهودي زاده مي شود – 6
اين مطلب نيز   )183(.در روايات ذكر شده در مورد دجال، بيان شده است كه وي از مادري يهودي زاده شده و اصليتي يهودي دارد

  .انطباق دجال را بر  فراماسونري نشان مي دهد
است و قوم بني  نا نهاده شدهب كاباال يهودي  تعاليم  بر پايه ي فراماسونري شالوده ي ديم،در ابتداي مقاله اشاره كرهمان گونه كه 

مي توان گفت كه رابطه ي يهود و فراماسونري، هميشگي در واقع  .اسراييل، اولين قومي بودند كه تعاليم كاباال را گسترش دادند
  . بوده است

 خصوصيات فراماسونريبا ذكر شده در روايات درباره ي دجال،  مطابقت زيادي  بدين ترتيب مي توان گفت كه اين توصيف
  .دارد

  
  )184(.دجال هستند  پيروان از   يهوديها و  شيطان ها   ،آواز خوانان  شراب خواران، ، زنا زادگان – 7

مقاله به اين مطلب اشاره شده است كه هاي مختلف در قسمت   كه زيرا   !به نظر نمي رسد كه اين مطلب نياز به توضيح داشته باشد
گروه . و قويترين پشتيبان يهوديان صهيونيست است... فراماسونري، مهمترين و قويترين حامي گروه هاي شيطان پرست، فاسد و 

ود كه از اين مسأله نتيجه مي ش. هاي مذكور نيز متقابالً از فراماسونري حمايت كرده و سربازان خط مقدم آن به شمار مي روند
   .توصيف فوق درباره ي دجال، با ويژگي هاي فراماسونري مطابقت دارد

  
  .خورشيد با او سير مي كند – 8

  :در  پاسخ  به  سوال  يكي   از  يارانشان  درباره ي  دجال، مي فرمايند)  ع(حضرت علي 
   )185(»...  ر معه الشمسيتس و... « 
  » ...  خورشيد با او سير مي كندو ... « 

زيرا از يك سو موجود . داللت كنداين روايت نمي تواند بر يك انسان يا موجود زنده  ،پيداستحديث همان گونه كه از متن 
كسي كه دايماً در حال سير با   ،از سوي ديگر. زنده اي وجود ندارد كه بتواند همواره و بدون خستگي با خورشيد سير كند

  )همچون دجال( .دم بپردازد و اعمال خود را انجام دهدنمي تواند به فريبكاري مر ،خورشيد است
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اين است كه دجال در تمام نقاط دنيا  ،و منظور از آنرفته است براي بيان وسعت عملكرد دجال به كار احتماالً  ،چنين تعبيري
   :به يك ضرب المثل معروف انگليسي توجه فرماييد ،براي فهم بهتر اين مطلب. فعاليت مي كند

   )186(». نمي كند غروب هيچ گاهخورشيد  ،وري بريتانياراطپامدر  «
خورشيد غروب  )بريتانيامركز (انگلستان اگر در  مفهوم اين ضرب المثل اين است كه امپراطوري بريتانيا به قدري وسيع است كه

  !خورشيد طلوع خواهد كرد مستعمره هايش  كند، در يكي از 
با اين . يا پايگاه نظامي احداث كرده اند مستعمره دارند و يا دراكثر نقاط دنيا) هاي ماسونيكشور (آمريكا و انگليس امروزه نيز 
اين كشور ها همواره با خورشيد سير مي كنند و  مي توان گفت كه پس !تلويحاً خورشيد در آن ها غروب نمي كند اوصاف

  .خورشيد را هميشه خواهند ديد
با اوصاف مطابقت زيادي  ،درباره ي دجالدر روايت مذكور توصيفات ذكر شده  با توجه به مطالب فوق، مي توان گفت كه

  .فراماسونري دارد
  
  .ي مي كندايبوت و در آخر ادعاي خدادعاي ن – 9

در احاديث اسالمي و روايات پيرامون دجال چنين آمده است كه وي ادعاي نبوت و پيامبري مي نمايد؛ عالوه بر اين در روايات 
  .ادعاي خدايي نيز مي نمايد) نعوذ باهللا(كه دجال حتي پا را از اين گستاخي فراتر مي گذارد و ذكر شده است 

  :است) ص(مي اسالم مي نمايد، حديث زير از پيامبر گرااز جمله احاديثي كه به ادعاي نبوت دجال اشاره 
  )187(» .نبى أنا: كلهم يقولون كذاباًال يخرج المهدى حتى يخرج ستون  التقوم الساعة حتى يخرج المهدى من ولدى، و« 

دروغگو قيام نمي كند تا وقتي كه شصت ) جع(و مهدي  از فرزندانم ظهور كند ) جع(مهدي  قيامت بر پا نمي شود تا وقتي كه « 
  ». من پيامبرم: كه هر كدام مي گويند ندنك خروج

از جمله ي اين احاديث . دجال ادعاي خدايي مي كندهمچنين احاديث ديگري نيز وجود دارند كه در آن ها ذكر شده است كه 
  :اشاره كرد) ع(مي توان به حديث زير از حضرت علي 

  رقد  و فسوى،   خلق  الذي أنا   ؛أوليائي إلي : يقوم ،الشياطين االنس و ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين، من الجن و... « 
  )188(»...  أنا ربكم االعلى   ؛فهدى

مي  ؛ اوشياطين صداي او را مي شنوند جن و انس و ،دهد كه از مشرق تا مغرب با صداي بلند خود چنان ندا درمي) دجال... (« 
و روزي هر كسي را كرد ناسب مت را معتدل وسپس همه چيز  منم آن كسي كه آفريد و؛ دوستان مناي يد ايبسوي من بي « :گويد

  »...  شما هستم پروردگار بلند مرتبه يمن كرد؛ ي يراهنماتقدير نمود و همه را به يافتن آن 

بدين ترتيب مالحظه فرموديد كه يكي از خصوصيات مهم دجال اين است كه در ابتدا ادعاي نبوت نموده و سپس ادعاي خدايي 
ه ي دجال بيان شده است كه توصيف مذكور كه درباراين ي مهمي كه مي توان در اين رابطه به آن اشاره كرد، نكته . مي نمايد

  .است، انطباق زيادي با ويژگي هاي فراماسونري دارد
  

عده اي از آن ها خود را به عنوان منجي انسان ها . ادعاهاي گزاف بسياري دارند ،رهبران و سردمداران فراماسونري در جهان امروز
با اعمال خود سعي دارند تا خود را هم نيز پا را از اين فراتر نهاده و بسياري از آن ها . دانسته و تلويحاً ادعاي پيامبري مي نمايند
خداوند را به سخره بگيرند و بدين  ،آن ها با اين اعمال قصد دارند تا به خيال خام خود .سطح ذات اقدس خداوندي جلوه دهند
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براي درك  .بردارند ،)نسان ها استكه همانا حذف اعتقادات مذهبي ا(ترتيب گامي در جهت يكي از اهداف مهم فراماسونري 
  :بهتر اين مطلب، چند مثال را در اين زمينه ذكر مي نماييم

مشغول خدمت در جهت اهداف اين تشكيالت شيطاني  ،از مهمترين و برجسته ترين افرادي كه در دستگاه فراماسوني دنياي امروز
و شيطاني مخفي   گروه در  ات زياد و تبحر كافيوي كه به دليل خدم  .شخص جرج بوش رييس جمهور آمريكا است ،است

)Skull & Bones(،  ملقب به)Magog ( استبوده،)فراماسونري را پذيرفته استسياسي در حال حاضر رهبري  )189.  
كرده » ادعاي نبوت  « برده است كه تلويحاً با آن ها كار  به   را  عبارتي  خود جمالتكه جرج بوش بارها در  الب ايننكته ي ج

  :زير، يك نمونه از اين ادعاها است مثال. است
  : نوشت  » از آسمان صدايي  و   رييس جمهوري آمريكا «  عنوان با اي مقاله اندونزيايي در ي نويسنده

 خدا  آمريكا انتخاب شده است، از جانب  به رياست جمهوري خدا  از جانب  :بوش در ديدار با محمود عباس اعالم كرده است« 
شده است و از جانب خدا از وي خواسته شده است تا به حل بحران  به القاعده و صدام حسين داده  حمله دستور  وي   به

  )190(» .خاورميانه كمك كند

  مسأله اين   .است  كرده  نيز  خدايي   ادعاي خود  تبليغاتي  دستگاه   همچنين وي پا را فراتر نهاده و به طور غير مستقيم از طريق
تحريف   در مسيحيت (! مي دانند  ) )ع(حضرت مسيح ( خدا  ي تجل  را    او   ،وي  ابله  طرفداران پيش رفته است كه   جا  آن  تا

   )191(.)روح القدس ، و) )ع(عيسي  (،        پسر )خدا(پدر  :دارد وجود شده، سه ذات خداوندي
  :مثال هاي زير اشاره كردمي توان به جرج بوش، »  ادعاي خدايي « در رابطه با

  
اواخر دوره ي (ميالدي  2004در انتخابات سال  ،)كه همواره به جمهوريخواهان رأي داده است(يكي از طرفداران جرج بوش ـ 1

  :درباره ي جرج بوش مي گويد  ،بار  دومين  براي وي   انتخاب و در هنگام ) اول رياست جمهوري بوش
 )192(» .This is the very first time I felt God was in the White House  « 

                                                (August 11, 2004, The New york Times)      
  » .بود در كاخ سفيد ونداين اولين بار است كه احساس مي كنم خدا «
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  عقايد افراطي طرفداران جرج بوشبا رابطه متن نيويورك تايمز در 

  .پرستش مي شود » خداتجلي  «عنوان  به  ،اوانجليكال ها گروهي ازدر بين جرج بوش ـ 2
تعدادي  اقتباس شده است، مالحظه مي گردد كه»  Jesus Camp: كمپ عيسي « از يك كمپ انجيلي به نام  كهزير در فيلم 

يك ملت =  One Nation Under God! «: گويند يم يك صدا و افتاده اند جرج بوش به پاي عكس  از كودكان،
و جرج بوش  ،چرا كه آنها مسيح را فرزند خدا  ؛است) ع( از خدا، حضرت مسيح آنها منظور البته .»! تحت رهبري خدا) آمريكا(

 برايزمينه را  ،فراوان از اسراييلزيرا آن ها اعتقاد دارند كه جرج بوش با حمله به عراق و حمايت . مي دانند) ع(را تجلي مسيح 
   )193(.كرده است آماده مسيح بازگشت

  .) ارايه شده است 74ترجمه ي فيلم در صفحه ي ( :بر روي لينك زير كليك كنيد ،فيلممشاهده ي براي 
http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 

Apocalypse (3).flv  
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به دليل طوالني شدن  . سران فراماسونري مي باشد و ادعاهاي  گزافه گويي ها از كوچكي  بخش  ،شدند  هايي كه ذكرمثال 
  .بيشتر در اين رابطه خودداري مي كنيم   ارايه ي مثال هاي از ،مبحث

   د ديگري نيز هستند كه نشان البته الزم به ذكر است كه حتي اگر مثال هاي فوق را درباره ي فراماسونري ناديده بگيريم، شواه
براي مثال، سردمداران فراماسونري همواره از دموكراسي . مي دهد تشكيالت فراماسونري، امروزه ادعاي نبوت و خدايي مي كند

كنند ادعا مي  آن ها    .بهره مي برند ،اشغالگري  و  براي كشورگشاييابزاري و آزادي سخن مي گويند و از اين الفاظ به عنوان 
و دموكراسي غربي اقتدا ) New World Order(كه كشورهاي جهان بايد براي زيستن در صلح و رفاه، به نظم نوين جهاني 

  .كنند و اين دو پديده ي شوم را به عنوان پيام آور صلح و پيامبر عصر جديد بپذيرند
ترتيب كه خود را در نظر مردم جهان، قادر بر هر  بدين. عالوه بر ادعاي نبوت، تشكيالت فراماسونري ادعاي خدايي نيز مي كند

، ادعا مي كند كه توانايي رسيدن به هر خواسته مراكز علمي و قدرت تكنولوژيكيكاري نشان مي دهد و به دليل در اختيار داشتن 
ها را مطابق با  ملت، و اعمال )نه خداوند متعال(ا معيار حق مي داند از سوي ديگر اين تشكيالت شيطاني، خود ر. اي را دارد
بيابيم  كه )  يكي از سردمداران فراماسونري(نمونه اي از اين ادعا ها را مي توانيم در سخن جرج بوش . ود مي سنجدخواست خ

  )194(». كشورها در جنگ عليه تروريسم، يا با ما هستند يا عليه ما« : گفت!  درباره ي جنگ  عليه  تروريسم

لب گفته شده، درمي يابيم كه فراماسونري نيز همانند  دجال  ذكر شده  در  روايات  اسالمي،  ادعاي بدين ترتيب با توجه به مطا
  .  اين مطلب نيز يكي ديگر از شواهدي است كه فراماسونري را بر دجال منطبق مي نمايد. نبوت و ادعاي خدايي مي كند

  
  . نورديده مي شودد و زمين زير پاي او درگردمي  دجال داخل درياها – 10

  :در  پاسخ  به  سوال  يكي   از  يارانشان  درباره ي  دجال، مي فرمايند)  ع(حضرت علي 
  )195(»...  منهالً منهالً  االرض  له  تطوى......    الشمس  معه  ريتس  و  البحار  يخوض ... «

  »...  شودي درنورديده م پاهايش زير درزمين  ......خورشيد با او سير مي كند  و شودي وارد درياها م... « 
با توجه در متن روايت فوق، در مي يابيم كه توصيفات ارايه شده درباره ي دجال، مطابقت چنداني با ويژگي هاي يك انسان 

  .ندارد؛ بلكه اين توصيفات بيشتر بر ابزار تكنولوژيك يك تشكيالت داللت دارد
در واقع با توجه در روايت فوق، به اين نتيجه دست مي يابيم كه توصيفات مذكور، با ويژگي هاي فراماسونري و ابزارهاي 

  ابزارهايي هستند كه ،هاي مختلف جنگي ي و كشتييدريازيرتانك، ما، هواپيبه عبارت ديگر، . تكنولوژيك آن تطابق زيادي دارد
اين ابزار ها، با توصيفات روايت مذكور مطابقت  مي گيرد و ا براي بسط سلطه ي خود بهرهاز آن ه  تشكيالت جهاني فراماسونري

  :زيادي دارند
ي م   درنورديده   پاهايش  زير  در زمين   ...... خورشيد با او سير مي كند  و)  زير دريايي ها و كشتي ها(شود ي وارد درياها م... « 

  ...  )تانك ها  و هواپيما ها( شود

  
  .ورديده مي شودنو زمين زير پاي او درگردد مي  دجال داخل درياها
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تشكيالت فراماسونري با روايت اسالمي مذكور درباره ي دجال، مطابقت زيادي  ،بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد
  .دارد

  
  .و عمر طوالني دارد زنده است ) )ع(زمان حضرت نوح (  ايشان  يا قبل از) ص(دجال از زمان پيامبر  – 11

  196)(.در بين احاديثي كه در باب دجال ذكر شده اند، احاديثي وجود دارند كه حكايت از عمر طوالني وي دارند

نمونه هايي از اين احاديث، به . عالوه بر اين، احاديثي نيز وجود دارند كه به طور غير مستقيم، داللت بر عمر طوالني دجال دارند
  :باشندشرح زير مي 

  
  :، درباره ي دجال فرمودند)ص( پيامبر گرامي اسالم – 1
التي يقول عليها الجنة هي  النار، و مثل الجنة وبه عإنه يجيء م إنه أعور، و: أال أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث به نبي قومه« 

  )197(»...  إني أنذركم كما أنذر به نوح قومه ؛النار

است، و چيزى همانند  )يك چشم(أعور  او :دجال حديثى بگويم كه هيچ پيامبرى به قوم خود نگفته استشما در مورد  آيا براى« 
 ،دهمي بيم م من شما را از او جهنم است؛) در واقع(و چيزي كه آن را بهشت مي نامد، ولي  م با خود حمل مى كند،نبهشت و جه

  »...  بيم داداز او آنچنانكه حضرت نوح قومش را 
  
  :، درباره ي دجال فرمودند)ص(امبر گرامي اسالم پي – 2
  )198(»...  أنذركموه  إني  و الدجال،   قومه قد أنذر  و  إال  نوح  بعد  نبي لم يكن   إنه« 

  »...  دارمي را از او بر حذر م من شما هيچ پيامبرى پس از نوح نيامد مگر اينكه امت خود را از دجال بر حذر داشت، و «
بلكه موضوع دجال، در زمان  ختصاص به اسالم و مسلمانان ندارد؛ديث فوق، درمي يابيم كه مسأله ي دجال صرفاً ااحابا دقت در 

مسأله نشان مي دهد كه دجال در آن   اين  .نيز مطرح بوده است ) ع(حضرت نوح   و حتي در زمان )ص(اسالم  هاي قبل از پيامبر
 .قومش را از وي بيم دهد) ع(موقع وجود نمي داشت، دليلي نداشت تا حضرت نوح  زمان نيز وجود داشته است؛ زيرا اگر در آن

هيچ حركت عبثي انجام نمي دادند و اين هشدار حضرت نوح ) باالخص پيامبران اولوالعزم(حال آن كه ما مي دانيم پيامبران خدا 
  .نيز نشان از زنده بودن دجال در زمان وي دارد) ع(

  كه  اين  به ويژه  ؛است محال   چنين عمر طوالني براي يك انسان تصوركه اين نتيجه حاصل مي شود ، با مطالعه ي احاديث فوق
، )ع(همچون حضرت نوح همه ي آن ها نيز  كه  داشته اند  تعداد كمي از انسان ها عمر طوالني   .ددشمن خدا هم باش ،انسان  آن

نين چمي باشند كه اين) عج( ، حضرت مهدياست داشته طوالني بسيار عمر كه از جمله بندگان خاص خداوند. مومن بوده اند
   .مانده اندو جوان معجزه وار به خواست خدا زنده 

تضعيف نموده و  ،مي نمايد  تأكيد دجال  بودن   انسان فرضيه اي را كه بر  ،دجال روايات درباره ي طوالني بودن عمر توصيف
  ،شد  ذكر  زيرا همان طور كه. تقويت مي نمايد ،سياسي مي داند فرهنگي  و    ،فكري  حركت يك  فرضيه اي را كه دجال را 

سياسي مي تواند  فرهنگي  و   ،در صورتي كه يك حركت فكري ؛محال استكافر طوالني براي يك انسان   عمر  چنين  تصور
  .ساليان سال زنده بماند
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به  كاباال مستقيماً از تعاليم الحادي و شيطاني ،شيطاني حركت  اين   كه كرديم  ذكر  مقاله   ابتداي  در  نيز  فراماسونري در مورد 
و حضرت ) ع(در زمان حضرت داوود تعاليم كاباال عمري بسيار طوالني دارد و  ،بالً ذكر شدق  كه همان طور . وجود آمده است

در واقع مدون ترين و . اين تعاليم الحادي پرداختند با   مبارزه به   بزرگوار دو  اين   به طوري كه. نيز وجود داشته است) ع(سليمان 
كه بنابر اين جالب ي نكته . مصر باستان مي باشدمربوط به زمان مهم ترين تعاليم كابااليي به زمان هاي قبل تر بر مي گردد و 

النهريني كه به مصر مهاجرت كرده  بينبابلي و الحادي خود  را  از  مهاجران  تعاليم   از  بخشي  مصريان نيز ،مستندات تاريخي
يافته  تدوين زيرا ،به عنوان منشأ اصلي تعاليم ماسوني كاباال شناخته مي شود  مصري تعاليم  امروزه البته( )199(.آموخته اند ،بودند

  .)از عاليم مصري بهره مي برند  امروزه  نيز  ماسون ها  و ترين قانون الحادي دوران قديم بود
همانگونه كه در روايات، از زنده بودن دجال در  زيرا . فراماسونري با اين توصيف روايات مطابقت داردنيز  بدين ترتيب در اين جا

سخن به ميان آمده است، تعاليم فراماسونري نيز از همان زمان ها وجود داشته اند؛ به ) ص(زمان هاي  قبل  از  والدت  پيامبر اسالم 
از آن نيز تعاليمي مشابه  قبل و نيز وجود داشته، ) ع(از زمان وفات حضرت موسي ) تعاليم اصلي فراماسونري(نحوي كه كاباال 

  اين مسأله نشان مي دهد كه عمر تعاليم شبه كاباال،  )200(؛ه استرايج بودبين النهرين و  سومر ،بابلتعاليم كاباال در مصر و حتي 
و در زمان   ،نيز بازمي گردد؛ چرا كه آن دو بزرگوار در سرزمين بين النهرين  )ع(و حضرت نوح   )ع(حضرت ابراهيم   به زمان

عقايد  جاهلي  و  شبه كابااليي   به معتقدو مردمي كه در آن سرزمين حضور داشته اند،   مي زيسته اندحكومت  بابليان  و  سومريان 
، تعاليم )ع(با  اين  اوصاف درمي يابيم كه همانند  توصيفات  روايات درباره ي زنده بودن دجال از زمان حضرت نوح   .بوده اند
  .منطبق مي كند  دجال بر  را  فراماسونري   نيز مسأله  نري نيز از همان زمان زنده بوده است و اين فراماسو

  
  .دجال يك مرد است – 12

  :نمونه هايي از اين احاديث عبارتند از. مي باشد» مرد « در تعدادي از احاديث، ذكر شده است كه دجال 
  :در توصيف دجال فرمودند) ص(پيامبر 

  )201(»...  عريض، عينه اليمنى مطموسة رجلالدجال  «

  »...  است ست، چشم راستش معيوباچاقى  مرددجال « 
اما آيا اين مسأله مي تواند ارتباطي بين . است» مرد « با توجه به حديث فوق و بسياري از احاديث ديگر، درمي يابيم كه دجال 

  فراماسونري و دجال قايل شود؟ 
در واقع اجتماعات . هستند مرد ،افراد شركت كننده در گروه هاي مخفي و ماسوني از درصد 90 بيش ازواقعيت اين است كه 

  نام كه   گروه هايي اكثر دررايج است كه اين مطلب تا بدان جا   )202(.مردانه هستند يمخفي و ماسوني عمدتاً  اجتماعات
Freemasonry  و  Masonry  100  هيچ زني حق عضويت ندارد و جمعيت مردان در اين گروه ها ،را يدك مي كشند  

  )204(.زنان را نيز به عضويت مي پذيرند ،البته لژ هاي بسيار كمي در جهان )203(.درصد مي باشد

 هاي گروه و تشكيالت از زنان اين ،مردانه ي فراماسونري  جمعيت    عليرغم   كه  است  اين  ،است اهميت   زئحا كه نكته اي
و  ست ساختهيكه توسط يهوديان صهيون(  هاليوود  سينماي  صنعت  ،مثال  براي .قوي استفاده مي نمايد  ابزاري   عنوان  زنانه نيز به
كه  فمينيستي   گروه هاي همچنين  . مي نمايد  استفاده فحشا  و فساد  جهت ترويج در از زيبايي زنان )205(،)شده است حمايت

فراماسونري دارند و دقيقاً در   گروه هاي  ارتباطات بسيار قوي با ،ظاهر فريبنده و مدعي آزادي و دموكراسي هستندگروه هايي با 
  )206().جهت خدمت به اهداف شيطاني فراماسونري فعاليت مي كنند
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بودن » مرد « با توصيف روايات درباره ي  مطلب  جمعيت هايي مردانه هستند و اينتشكيالت فراماسونري اصوالً  ،در هر حال
  .اين مسأله نيز به نوبه ي خود، تأييد ديگري بر انطباق دجال بر فراماسونري است .مطابقت دارد دجال،

  
  .است »المسيح الدجال  « ،لقب ديگر دجال – 13

اين لقب، يك لقب شناخته شده براي دجال بوده و حتي در كتب حديث نيز به آن . است »المسيح الدجال  « ،لقب ديگر دجال
از كتب حديث نيز به چشم مي خورد كه از آن جمله مي توان  اشاره شده است؛ به طوري كه حتي عبارت مذكور، در نام تعدادي

 عنه مضافاً اهللا رضي ةامام  ابي ةو السالم و قتله اياه علي سياق رواي ةالصال  و نزول عيسي عليه المسيح الدجال ةقص« هاي به كتاب 
سعيد « تأليف »  المسيح الدجال« و كتاب »   محمد ناصرالدين االلباني« به قلم  »    عنهم  اهللا  رضي ةعن غيره من الصحاب اليه ما صح

  )207(.اشاره كرد» ايوب 

فرموديد، مطابق روايات، دجال از نظر اعتقادي كافر  است؛  حال  با  توجه  به  اين   همانگونه كه در بخش هاي قبلي مقاله مالحظه
  چيست؟ » دجال « به » المسيح الدجال « لفظ  اطالق  دليل مطلب،  

انجام مي   مذهبي قالب   اعمال فريبنده ي خود را دربه احتمال قريب به يقين، علت اطالق لقب مذكور به دجال، اين است كه او 
  !مسيح استخود وي، دهد و حتي ادعا مي كند كه 

، يكي ديگر از شواهدي است كه نشان مي دهد فراماسونري با دجال روايات اسالمي »دجال « به » المسيح الدجال « اطالق لفظ 
  ،معبد نمادين  اين  ساخت و با بسازد  ا تالش مي كند تا معبد سليمان رابا تمام قوفراماسونري كه  اين  با وجودزيرا   .مطابقت دارد

اما اين هدف شيطاني خود را در  ،حكومت جهاني ضد ديني  را  در بيت المقدس سازمان دهدو    نمايد  زندهتعاليم الحادي  را  
بر را   )يعني اوانجليكال ها و صهيونيست هاي مسيحي(جاي داده است و عمال خود  » بازگشت مسيح «فريبنده ي  قالب شعار 

  )208(.اساس اين شعار،  هدايت مي كند

 كامالً مسجل  ،فراماسونري با يهودي صهيونيستيتعاليم  و ارتباط تعاليم اوانجليكالي ،همان طور كه در بخش هاي قبل ديديم
تخريب مسجداالقصي و  پروژه ي  حتي به فعاليت مي پردازند؛ تا جايي كه » بازگشت مسيح «شعار    با  گروه ها مينه اما  .است

  )209(.ارتباط مي دهند » بازگشت مسيح «ساخت معبد سليمان را نيز به 
 مقدمه ي   را  وقايع   اين  حتي  و مي كنند   توجيه » بازگشت مسيح « با   نيز را فلسطين اشغالي امروز   وقايع گروه هاي مذكور،

صهيونيسم يهودي    و ) صهيونيسم مسيحي(اوانجليكال ها  توسط كهاين جنگ كذايي   )210(.آرماگدون مي دانند كذايي  جنگ 
  ،ديدگاه  بنابر اين . مي گيرددر ) دجال(و ضد مسيح  )ع(مسيح  ميان  ،گروه ها اين   ادعاي   به كه   است جنگي   ،مي شود تبليغ 

عمالً خود آنان  اين در حالي است كه )211(!مي جنگند) ع(هستند و مسلمانان نيز بر عليه مسيح ) ع(مسيح  ياور  صهيونيست ها 
  .قرار گرفته اند  در لشكر دجال) صهيونيست ها(

انسان هاي معتقد به دوفرقه به فريبكاري پرداخته و  » بازگشت مسيح «فراماسونري با ادعاي  مي توان نتيجه گرفت كه بدين ترتيب
و صهيونيسم يهودي  را با خود همراه كرده است تا از نيروي آن ) اوانجليسم(ي تحت نفوذ فراماسونري، يعني صهيونيسم مسيحي 
كار مي   به » دجال «  را براي   »المسيح الدجال « اين مسأله با رواياتي كه لفظ  .ها براي رسيدن به اهداف شيطاني اش بهره جويد

سوءاستفاده نموده و » بازگشت مسيح «  قت دارد؛ چرا كه دجال روايات اسالمي نيز همچون فراماسونري، از مسأله يبرند، مطاب
  .خود را مسيح واقعي مي داند

  .اين مطلب نيز يكي ديگر از شواهدي است كه فراماسونري را بر دجال منطبق مي نمايد
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از  ... گام االغ او يك ميل راه باشد ، هر)سفيد مايل به تيره( رنگ خاكسترياالغي است  دجال،زير پاي  – 14
  .كفار مي شود وث جذب افراد منافق نغمه اي به گوش مي رسد و آن باع االغ دجال هر موي

  :در  پاسخ  به  سوال  يكي   از  يارانشان  درباره ي  دجال، مي فرمايند)  ع(حضرت علي 
  )212(»...  ميلحماره  خطوة، حمار أقمرتحته ... « 

راه  يك ميلاو  گام االغ ، هر)سفيد مايل به تيره( رنگ نقره اييا  خاكسترياست  االغي ،)دجال( او زير پايدر ... « 
  »...  باشد

  :همچنين در روايات ديگر، االغ دجال چنين توصيف شده است
  )213(»...  كفار مي شود االغ دجال نغمه اي به گوش مي رسد و آن باعث جذب افراد منافق و از هر موي... « 

ناً هيچ ئمطم. ، عمدتاً استعاري و كنايي است»االغ دجال « از بررسي احاديث فوق در مي يابيم كه مطالب  ذكر  شده  پيرامون  
   .اشاره به موضوع ديگري دارد ،اديثدر اين اح االغ  باشد و در واقع  ي فوقها ويژگياالغي يافت نمي شود كه داراي 

وسايل ارتباط جمعي است كه در سراسر جهان به فعاليت در جهت  ،در روايات فوق» دجال  االغ« از منظور كه شايد بتوان گفت 
به دور خود جمع مي   را افراد منافق و كفار ، و با پخش انواع موسيقي ها و شوهاي مبتذل رائيل مي پردازنداهداف آمريكا و اس

و  اسراييل ،آمريكا(خود   اربابان  به خدمت  اره در جهت همو ،اين رسانه ها همانند االغي كه در خدمت ارباب خود است .كنند
  .گام بر مي دارند) كشور هاي ماسوني  بقيه ي

به راديو ها و تلويزيون ها مي رسند و باعث الكترومغناطيسي كه  امواج  اين است كه  ،نكته ي مهمي كه مي توان به آن اشاره كرد
اين  .پخش مي شوند مختلف جهات به خود همانند مو از فرستنده ي  امواج بسيار ريزي هستند كه  ،مي شوند موسيقي پخش 

در اطراف آن خط نوسان نيز مي كنند و به صورت يك موج طي مسير  ،به عنوان ذره امواج عالوه بر حركت در راستاي يك خط
در حين  و مي باشند كيلومتري   چندين  طول موج داراي  امواج مذكور  )214().ذره اي لويي دوبروي –وري موج ئت(مي نمايند 

طول (امواج با  گام هاي  در واقع اين )215(.چند كيلومتر را در فضا طي مي كنند ،)گام(با پيمودن هر طول موج  ،انتشار در فضا
 رفتار مي ،)يك ميل راه باشدگام االغ او  هر(مسير مي كنند و دقيقاً مترادف عبارت  طي   فضا  در كيلومتري چند)  موج هاي

  .نمايند
رسانه ها ي صوتي « در روايات اسالمي و » االغ دجال « بدين ترتيب مالحظه فرموديد كه انطباق بسيار  زيادي  بين  خصوصيات  

» االغ دجال « ، مشابه گام هاي بلند »تلويزيوني  –راديويي « انتشار امواج  نحوه يحتي غربي وجود دارد؛ تا جايي كه » و تصويري 
   . در روايات اسالمي است
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جوامع  رسانه هاي جمعي(  االغي  زير پاي او: توصيفاتاين همراه با معادل هاي امروزي  ،توصيف روايات در مورد خر دجال

االغ  )طول موج امواج راديويي( گام ، هر)تلويزيون هارنگ اكثر راديوها و (رنگ يا نقره اي خاكستري است  )» ماسوني «و غربي 
االغ دجال نغمه اي به گوش ) موج راديويي(هر موي   از .راه باشد) مسافت بسيار طوالني طول موج امواج راديويي(او يك ميل 

  .افراد منافق و كفار مي شود جذب باعثآن  و )موسيقي ها و شو ها ي مبتذل(مي رسد 
كه امروزه يكي از مهمترين ابزار فراماسونري » رسانه هاي صوتي و تصويري « در مي يابيم كه  ،ذكر شدهبا توجه به مطالب 

  مي توان  نيز  در روايات اسالمي دارند و از اين مسأله» االغ دجال « در جهت بسط سلطه هستند، تطابق فراواني با توصيفات 
در » االغ دجال « و » دجال « با به ترتيب  ،كشور هاي غربي»  باط جمعيارت وسايل «  و» فراماسونري « كه    كرداستنباط  

  . روايات اسالمي منطبق هستند
  



 101

  .كشته مي شود» س بيت المقد« نزديك »  لد «در كنار دروازه ي  و»  فلسطين « دردجال،  – 15
اين مسأله نيز   )216(.كشته مي شود» س بيت المقد« نزديك  »  لد «  در كنار دروازه ي و»   فلسطين «  دربنابر روايتي مشهور، دجال 

قبل از بيان نحوه ي اين تطابق، بهتر است قبل از هر چيز به  .منطبق مي سازد» دجال « از جمله مسايلي است كه فراماسونري را بر 
  :ارايه ي برخي توضيحات بپردازيم

  
، ساخت معبد دروغين و صهيونيست ها بزرگترين آرمان فراماسون هاهمان گونه كه در بخش هاي قبلي اين مقاله ذكر كرديم، 

 اي دستيابي به آن حاضر شده انداين آرمان تا بدانجا براي آنان اهميت دارد كه بر. سليمان در شهر مقدس بيت المقدس است
يان نهادند و براي حفظ آن، هر براي مثال براي تحقق اين امر، كشور ماسوني اسراييل را بن. سختي هاي زيادي را به جان بخرند

آنان فلسطين اشغالي را به عنوان محل نبرد خود با  اسالم  برگزيده اند  و   .گونه جنايتي را در حق مظلومان فلسطيني اعمال كردند
را نابود  به زعم  خود  قصد دارند  تا  با  تخريب مسجد االقصي و ساخت معبد سليمان، براي هميشه اسالم و ساير اديان آسماني

  .نمايند
آرماگدون   فراماسون ها و صهيونيست ها همچنين در تبليغات خود، فلسطين اشغالي را به عنوان محل نبرد دروغين

)Armageddon  (عنوان مي نمايند ،مسلمانان را به عنوان طرف مقابل درگير در جنگند و در آخرالزمان  معرفي مي كن.  
يابيم كه تشكيالت شيطاني فراماسونري و متحد هميشگي آن يعني صهيونيسم جهاني، حساب ويژه با توجه به مطالب فوق، در مي 

باز كرده است و تالش دارد تا به آخرين اهداف » بيت المقدس « اي بر روي سرزمين فلسطين اشغالي و به خصوص شهر مبارك 
  .خود در اين مناطق جامه ي عمل بپوشاند

به طوري كه امروزه گروه هاي مبارز . م  تالش  بسياري مي كنندصهيونيس نيز  براي  مقابله  با  اما از سوي ديگر،  مسلمانان 
از سوي ديگر، آزادسازي . فلسطيني، حزب اهللا لبنان، سوريه و ايران، مهمترين مخالفان صهيونيسم بوده و به مقابله با آن مي پردازند

   است نيز يكي از مهمترين آرزوهاي مسلمانان جهان مي باشد كه سبب شده استكه اولين قبله ي مسلمين بوده » مسجداالقصي « 
  .اجماعي بين المللي بين مسلمانان تشكيل شود  اشغالي،   فتنه ي  صهيونيسم  از   فلسطين رفع  براي  تا 
  

مي دهند كه از ) عج(هدي عالوه بر اين واقعيات، روايات فراواني وجود دارند كه خبر از آزادي قدس به دست ياران حضرت م
  :آن جمله مي توان به روايت زير اشاره كرد

  :فرمودنددر نزديكي ظهور آن حضرت و يا در زمان ظهور ايشان، ) عج(درباره ي زمينه سازان ظهور حضرت مهدي ) ص(پيامبر 
  )217(» ... فال يردها شئ حتى تنصب بإيلياء ،يات سوداتخرج من خراسان ر... « 

به ) بيت المقدس(اينكه در ايلياء  تا ،سياه از خراسان خروج مى كند كه هيچ چيز قادر به برگرداندن آنها نيست درفش هايى« 
  )218(»...  اهتزاز درآيند

 سردار ( ابومسلم خراساني پرچم    فوق،  روايت البته با توجه در روايت فوق، به سهولت درمي يابيم كه مقصود از پرچم هاي سياه 
   )219(.نمي باشد؛ زيرا پرچم ابومسلم نه در بيت المقدس فرود آمد و نه زمينه ساز ظهور بود )بني عباس  طرفدار

است كه در نزديكي ظهور ايشان از ايران اسالمي برافراشته شده ) عج(پرچم ذكر شده در روايت فوق، پرچم ياران حضرت مهدي 
البته الزم به ذكر است كه برخالف ( .رهبري ايشان در بيت المقدس فرود مي آيدو به  قيام  آن  حضرت مي پيوندد و ان شاء اهللا به 

دجال، منظور از خراسان در روايت فوق و روايات با مضمون مشابه، خراسان ايران است، نه خراسان خروج روايت مربوط به 
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را اهل طالقان، ري، ) عج(دار حضرت مهدي افغانستان يا تاجيكستان؛ زيرا روايات متعدد و مشابهي وجود دارند كه سپاهيان طرف
گي مناطقي از ايران اسالمي هستند؛ بنابراين منطقي است كه ما نيز اين پرچمداران مومن را اهالي خراسان مي دانند كه هم... قم و 

   ).ايران بدانيم، نه خراسان كشورهاي ديگر
به احتمال زياد،   سرزمين فلسطين عنوان شده است، لمحل مرگ دجا كه در روايات مربوط به دجال، از آن جادر هر حال 

يا وزير ايشان حضرت ) عج(به سمت بيت المقدس و قضيه ي قتل دجال به دست حضرت مهدي  حركت نظامي پرچمداران فوق
 به   ،)يايران(خراساني   پرچمداران  مي رسد نظر  نحوي كه بهبه  به يكديگر كامالً مرتبط هستند؛ در همان منطقه،) ع(عيسي 
نزديكي بيت المقدس شكست مي در جنگ با دجال و يارانش شركت مي نمايند و آن ملعون را در ) عج(حضرت مهدي   رهبري

   . براي هميشه دجال را نابود مي نمايند) عج(دهند و حضرت مهدي 
. باره ي پايان كار دجال تشريح شد، به نحو بسيار دقيقي با ويژگي هاي فراماسونري شباهت دارددرسناريويي كه در سطور باال 

دانسته شده و ف بيت المقدس او  در  اطر  فلسطين اشغالي   در دجال   فتنه ي  اصلي محل  زيرا همانگونه كه در روايات اسالمي، 
و در  فراماسونري نيز بزرگترين فتنه ي خود را در فلسطين اشغاليمحل مرگ وي نيز در همان حوالي عنوان شده است، شبكه ي 

شهر بيت المقدس پي ريزي نموده است كه اين فتنه همانا تالش براي تخريب مسجداالقصي، ساخت معبد دروغين سليمان و 
ت اسالمي، به نظر مي از سوي ديگر، همانند دجال روايا. خونريزي هايي است كه در جهت رسيدن به اين اهداف انجام شده است

چرا كه . اهللا در سرزمين فلسطين اشغالي و شهر بيت المقدس روي خواهد داد ءرسد كه پايان كار فراماسونري نيز ان شا
مسجداالقصي در دنياي امروز به محل نبرد بين جهان اسالم و فراماسونري تبديل شده است و از سوي ديگر، جمهوري اسالمي 

آماده ) ص(نقالب الهي خود، مي رود تا به كمك بقيه ي مبارزين مسلمان، زمينه را براي ظهور قائم آل محمد ايران نيز به دنبال ا
غوت است، براي هميشه از بن كند و به رهبري آن امام بزرگوار، ريشه ي فراماسونري و صهيونيسم را كه سردمدار اصلي كفر و طا

  .س به دست پرچمداران خراسان، تعبير نمايدرا پيرامون فتح قد) ص(بركند و پيشگويي پيامبر 
 روايات  دجال  بر  را   فراماسونري  كه  هستند  ديگر از شواهديبخشي  ،بدين ترتيب همانگونه كه مالحظه فرموديد، شواهد فوق

   . منطبق مي نمايند اسالمي، 
روايات اسالمي » دجال « بسيار زيادي با اوصاف ، شباهت »فراماسونري « با توجه به شواهدي كه ارايه گشت، درمي يابيم كه 

با توجه به شباهت زيادي كه ذكر شد، به نظر مي رسد كه . مطمئن بود 100 %دارد، هر چند كه نمي توان در اين مورد به صورت 
هند و هر چه سريعتر مسلمانان جهان بايد با شتاب بيشتر، اجماع قدرتمندتر و تأثيرگذارتري عليه فراماسونري و صهيونيسم انجام د

زمينه را براي ظهور منجي عالم بشريت آماده كنند تا به كمك ايشان بتوانند شر اين دجال احتمالي تاريخ را از سر جهان كم كنند 
  . و فتنه هاي ايجاد شده توسط اين تشكيالت را كه به حق بزرگترين فتنه هاي تاريخ هستند، خنثي نمايند
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  فراماسونري براي تشكيل حكومت جهاني شيطانيات دتمهي
در قسمت هاي قبلي مقاله، تا حدود زيادي با ماهيت پليد فراماسونري و خصوصيات شيطاني اين دجال احتمالي آخرالزمان، آشنا 

سته است، در اين قسمت مقاله به تمهيداتي كه اين تشكيالت پليد، براي تشكيل حكومت جهاني شيطاني از آن ها بهره ج. شديم
  . اشاره مي نماييم

  :تمهيداتي كه فراماسونري براي رسيدن به اهداف خود مورد استفاده قرار داده است، عبارتند از
  
  .قدرت سياسي همه ي كشورهاي جهان تالش براي بدست گيري – 1

 .و يا تحت تأثير كشور هاي ماسوني قرار دارند فراماسونري هستندتشكيالت  بخشي از يا ،در اكثر كشورها مندامروزه سران قدرت
مثال در تركيه لژها و مجالت  براي. صدق مي كندنيز ...  عربستان و ،عراق ،مانند تركيهخاورميانه اين مطلب در مورد كشورهاي 

همچنين  )221(.ن مي باشندو بسياري از سياستمداران اين كشور نيز ماسو )220(علناً فعاليت مي كنند » معمار سينان « ماسوني همچون
كشورهايي مثل  )222(.هاي عراقي جشن تأسيس اولين لژ خود را برگزار كردندفراماسونر) سال جاري( 2007سال  Mayدر ماه 

به جرأت مي توان گفت كه . كشورهاي ماسوني مانند آمريكا و اسراييل قرار دارندعمالً تحت سيطره ي  ،عربستان نيز كه لژ ندارند
كشوري كه در مقابل تشكيالت شيطاني فراماسونري ايستادگي كرده و به عنوان بزرگترين دشمن فراماسونري به شمار مي تنها 
اما حكومت  ،مجاهدان حماسه ساز لبناني و فلسطيني نيز قرار دارند ،در كنار ايران الزم به ذكر است كه. ايران اسالمي است ،رود

 .فراماسون بوده اند  ،تعداد زيادي از نخست وزيران  ،پهلويزمان   نايرا  در  البته  .نيست كشورهاي مذكور در دست مجاهدان
 )223(.و شريف امامي كه استاد اعظم فراماسونري بوده است رين مدت نخست وزيري را داشتهامير عباس هويدا كه بييشت :مانند

كشور اسالمي ما  ،بحمداهللا با پيروزي انقالب اسالمي ايران )224(.ارتباط محمد رضا پهلوي نيز با فراماسونري بسيار زياد بوده است
  .از لوٍث وجود اين تشكيالت شيطاني پاك شده است

  
مفصالً به آن كه قبالً به عنوان دو بازوي سياسي و نظامي مهم  لييد دو كشور قدرتمند آمريكا و اسراايجا – 2

  .ها اشاره كرديم
  
  .ماسوني دستگاهمتحد به عنوان يك ايجاد سازمان ملل  – 3

اد صلح و ثبات در جايشعار با فريب افكار عمومي و در قالب ملل متحد سازمان  در بخش هاي قبلي اين مقاله ذكر كرديم كه
شواهد بسيار  ،با فراماسونريدر مورد ارتباط سازمان ملل متحد  .جهان، فعاليتهاي خود را در جهت منافع فراماسونري انجام مي دهد
اگر به جهت گيري هاي سازمان ملل  ،عالوه بر شواهد مذكور. زياد و محكمي وجود دارد كه ما به بخشي از آن ها اشاره كرديم

جهت   در  مان ملل متحدساز  به حركت هاي موذيانه ي ،متحد و شوراي امنيت اين سازمان در طي سال هاي قبل توجه كنيم
حركت هاي موذيانه ي سازمان ملل متحد به نحوي است كه حق مسلم ايران را براي رسيدن  .پي مي بريم ماسوني  اهداف   اجراي

به فناوري صلح آميز هسته اي كتمان مي كند، اما حتي كوچكترين تنبيهي براي آمريكا و اسراييل به دليل داشتن سالح هاي هسته 
ظر نمي گيرد؛ اين مثال و مثال هاي ديگري از جمله عملكرد ضعيف شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال تهاجم اي در ن

  از بخشي  نيز   اسراييل به فلسطين اشغالي و لبنان و نيز صدها نمونه ي ديگر از اين قبيل، نشان مي دهد كه سازمان ملل متحد
  . ازيچه ي سردمداران اين تشكيالت مي باشدو ب بوده  فراماسونري   شيطاني  تشكيالت
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  .)نظم نوين جهاني(يا   New world orderتالش براي انتشار شعار  – 4 
اخيراً   ،و يكي از قديمي ترين مشهورترين شعارهاي فراماسونري است كه در مهر ماسوني آمريكا نيز درج شده است اين شعار

خود قرار ي و سازمان ملل متحد نيز اين شعار را سر لوحه  )225(شده عنوانتوسط پدر او بارها و بارها  توسط جرج بوش پسر و قبالً
با ايجاد يك امپراطوري آن را فرمان يا نظمي است كه ماسون ها قصد دارند  ،فرمان دنياي جديد يا نظم نوين جهاني .داده است

كه شخصي قدرتمند از ) Antichrist(فرمان نهايتاً توسط منجي شيطاني آن ها از نظر ماسون ها اين . پياده كنند ،جهاني شيطاني
  . اجرا خواهد شد ،بين خود ماسون ها است

  
  .انحراف پيروان آنهانفوذ در اديان الهي و تالش براي  – 5

از درون و هم از بيرون هم  را  قصد تخريب آنها ،با نفوذ در اديانفراماسون ها كه اديان الهي را بزرگترين دشمن خود مي دانند، 
آن ها به روش هاي گوناگون در اديان مختلف نفوذ كرده اند كه در بخش هاي قبلي  اين  مقاله،  مفصالً  به آن ها . ارندد

  :مهمترين اين روش ها به طور خالصه عبارتند از. پرداختيم
  
  واتيكان ←                                   Shrinerطيف  ←           
  بعضي از فرقه هاي پروتستان ←  مسيحيت          فرقه هاي عرفاني نوپا ←اسالم 

  اوانجليكال ها   ←                                           يت يبها ←           
  )ت ها و ساكنان اسراييلسصهيونيباالخص (اكثر يهوديان  ←يهوديت 

  
و فرهنگي جوامع و   فكري  انحراف  نيز  و  استفاده از وسائل ارتباط جمعي براي ايجاد جنگ رواني – 6

  .رواج فحشا
  
  .هاليوود و حمايت از ساخت – 7
  

  :كه مهمترين آن ها عبارتند از  )226(داشته اندعمده چند هدف  ،هاليوود ن ها و يهوديان صهيونيست از ساخت و حمايت ازماسو
  .جوانان از هنرپيشگان فاسد فيلم هاي هاليوودي ز طريق فيلم هاي مبتذل و الگو برداريفساد و فحشا ا ترويج – 1
جن و يكي  شيطان از جنس ،از نظر اسالم ،كه مي دانيم همان گونه(. در فيلم هاي هاليوودي يشيطان هاي بزرگنمايي قدرت – 2

بنابراين اين موجود خبيث هيچ  ، از درگاه خدا رانده شده است؛از بندگان خداست كه به سبب مخالفت با خواست خداي متعال
براي مثال در فيلم ( باهللا قدرتي مشابه خداوند داردشيطان بسيار پر قدرت بوده و نعوذ ،اما در فيلم هاي هاليوودي. قدرتي ندارد

اما اين فيلم ها در دل بسياري از بينندگان ترس  ،لشكر خير غالباً پيروز مي شود ي هاليووديفيلم ها چه در رگ). ارباب حلقه ها
به نظر مي رسد كه اين ترفند فيلم هاي هاليوودي براي آينده اي نه . ايجاد كرده و آن ها را از قدرت كذايي شيطان مي ترساند

افراد  ،اين بوده است كه بعد از تشكيل حكومت جهاني شيطاني ماسون ها ،ترفند و هدف از اين ،چندان دور در نظر گرفته شده
  .)سليم شوندآن ها تماسون ها، در برابر با ترس از قدرت شيطاني  ،اندكي كه در جوامع وجود دارندمومن 
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اين حركت موذيانه بعد از واقعه . (تروريست معرفي شده اند ،ساخت فيلم هايي كه در آن ها مسلمانان و به خصوص ايرانيان – 3
و خونخوار معرفي شده  مسلمانان با چهره اي خشن ،سرعت گرفته و امروزه در اكثر فيلم هاي هاليوودي ،سپتامبر 11ي ساختگي 

  .)اند
  
   .ده دشمن اصلي آنها مي باشمبارزه با اسالم ك – 8

واقع شده اند و در فراماسونري بيشتر مورد تهاجم  ،خورداري از فرهنگ عاشورايي و مهدويشيعيان به دليل بر ،در بين مسلمانان
و شيعيان لبنان نيز به علت برخورداري  ،شيعيان ايران به دليل بهره مندي از حكومتي مقتدر و نيروي نظامي توانمند ،بين شيعيان نيز

  .  بيش از همه آماج حمالت تبليغاتي دستگاه هاي ماسوني قرار گرفته اند ،از سپاهيان قدرتمند حزب اهللا
  
  .خط مقدم خود انحمايت از گروه هاي شيطان پرست، همجنس باز و سكوالر به عنوان سرباز – 9

ولي گروه هاي  ،لباسهاي تميز و آراسته دارندهستند و  مودبمقام هاي باالي گروه هاي فراماسونري، افرادي به ظاهر شيك و 
د مي آيد كه هيچ ارتباطي حتي در ظاهر هم از انسانيت خارج مي شوند و به غلط اين تصور به وجو و همجنس باز شيطان پرست

در صورتي كه همان افراد به ظاهر شيك و تميز، از اين گروه هاي شيطان پرست حمايت مي  .وجود ندارد ا و فراماسونرهابين آنه
؛ البته الزم به ذكر است كه بعضي از افراد گروه خط مقدم فراماسونرها هستند انسرباز ،و همجنس بازان نكنند و شيطان پرستا

و به صورت غيرمستقيم، نقشه هاي فراماسونري را اجرا مي  خبر ندارندهاي مذكور، از ارتباط بين سران اين گروه ها و فراماسونري 
  .كنند

  
  .موسيقي مبتذل ترويج فساد و حمايت از گروه هاي – 10

  :شكل گرفته استعمده نيز با دو هدف فراماسونري اين حركت 
  .كشاندن جوانان غربي به فساد و دوري آنان از دين و سياست – 1
مشابه اين اقدام در قرون اوليه ي اسالمي . (كشاندن جوانان مسلمان به فساد و از بين بردن اراده ي آنان در مقابله با استكبار – 2

از دست مسلمانان  و خارج شدن اين سرزمين) اسپانيا(اندلس فساد اخالقي مسلمانان  ،انجام شد و نتيجه ي آنتوسط مسيحيان اروپا 
  )227(.)بود

  
  .شويق به نگرش افراطي پيرامون علمت – 11

  گذاشته شدن كنار   صل ازحا خالء جهت پر كردناز سوي  فراماسون ها  و    ،پيرامون  علم افراطي نگرش  قبالً ذكر شد كه
تالش  ،واقع ماسون ها كه تعداد بسيار زيادي از آن ها در زمره ي دانشمندان برجسته نيز قرار دارند  در  .ترويج  مي گردد  معنويت

اين ترويج افراطي را مي توان با . معرفي كنند ،مي كنند تا علم را به عنوان يگانه وسيله اي كه مي تواند انسان را به سعادت برساند
  . كمي تفكر تشخيص داد

  
انتشار بسياري از مقاله ها در سطح دنيا بي فايده بوده و بسياري از آن ها مقاالتي هستند كه  ،و بيولوژي در علوم پزشكيبراي مثال 

همچنين تحقيقات فراواني وجود دارند كه در آن ها عمالً اصول اخالق انساني و اخالق . به سهولت يافت مي شود ابهشانمش



 106

 و  روان پزشكي  تحقيقات مربوط به بعضي از جمله (و هدف از آن ها فقط كسب امتياز علمي است  ،پزشكي رعايت نمي شوند
 ،همچنين با وجود پيشرفت هاي زيادي كه انجام شده است ).انجام مي شوند ي پنهان  البراتوار هاي  در بعضاً  كه  علوم اعصاب 

بالي جان انسان ها  ،زيرا اتكا بر علم و دوري از مذهب ،بلكه گاهي بدتر نيز شده است ،بهداشتي جهان نه تنها بهتر نشده وضعيت
  .) اما انسان هاي زيادي بر اثر ابتالي به ايدز مي ميرند ،براي مثال امروزه ديگر آبله ريشه كن شده است( .شده است

بدين ترتيب . از سوي كشورهاي ماسوني، اهداف ديگري را نيز دنبال مي كند تشويق به نگرش افراطي پيرامون علماز سوي ديگر، 
اجازه ي فكر  ،آن ها راغتاز وقت فدانشجويان و دانشمندان در تحقيقات علمي و كاستن ه با مشغول نگاه داشتن افراطي ذهن ك

را به اين قشر پويا و فعال نمي دهند و با اين كار اجازه نمي ...  اوضاع سياسي جهان و ،اجتماع ،كردن به مسايلي همچون مذهب
  .فكر كنند... آفريقا و ،عراق ،دهند كه اين افراد به مسايلي همچون وضعيت برادران و همنوعان خود در فلسطين

و انسان  )228(ارزش زيادي براي علم و علم آموزي قايلند ،مطلب را ذكر كرد كه اديان آسماني و به خصوص اسالمبايد اين البته 
نمي   علم را معبود انسان و تنها وسيله ي او براي رسيدن به رستگاري ،اما در هر حال ، بسيار تشويق مي كنند؛ها را به فراگرفتن آن

  . نددر همه ي زمينه ها مي نماي كمال  به   يدنرس  تشويق به را  انسان  و   دانند
  
  .فوتبالباالخص ، ها ج افراطي ورزشتروي – 12

انسان را به ورزش كردن تشويق  ،حتي اديان آسماني نيز. ت و فوائد آن بر كسي پوشيده نيستورزش مورد قبول همه ي افراد اس
آن هم در سطح  د و اندازه ي ورزش باالخص فوتبال،باز هم ترويج بي ح ،ولي آنچه كه امروزه ديده مي شود )229(.كرده اند
با حمايت هاي فراوان مالي خود از گردانندگان بسياري از تورنمنت هاي   فراماسونري  شيطاني  دستگاه  واقع در   .استحرفه اي 

اجراي پروژه   به   ،ورزشي رويدادهاي   اينشيطاني خويش منحرف كرده و در سايه ي  افكار انسان ها را از اعمال ،معتبر ورزشي
با حمله ي  2004همزماني جام جهاني فوتبال  آنچه كه مؤيد اين مطلب است، .خود مي پردازد  آخرالزماني  خطرناك  هاي

  )230(؟!مي باشد اسرائيل به نوار غزه

  
مسجد مقدس  محل ايندر كه به منظور ساخت معبد كذايي سليمان  تالش براي تخريب مسجد االقصي – 13

  .به صورت مفصل به آن اشاره كرديم  قبالًصورت مي گيرد و 
  
  .آن را در عراق شاهد هستيم ي ازكه نمونه هاي ،ايجادتفرقه بين ملت ها به خصوص كشورهاي اسالمي – 14
  
  .كه در جهت اهداف آخرالزماني ماسون ها انجام گرفت )بابل(اشغال عراق  – 15
  
  .ترويج مذاهب افراطي انجيلي – 16

از جمله ( انجيلي  افراطي  مذاهب  ترويج   حركت هاي فزاينده اي در جهتبا حمايت دولت ماسوني آمريكا،  ،در سال هاي اخير
  .شكل گرفته است ) تعاليم اوانجليكالي
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و بعد از واقعه  )231(زمينه را براي رشد ديدگاه هاي افراطي انجيلي فراهم ساخت ،سپتامبر 11حادثه ي ساختگي  ،در داخل آمريكا
تعداد پيروان تعاليم اوانجليكالي رشد چشمگيري يافت و با افزايش تعداد پيروان اين  ،پنهان نهاد هاي ماسوني  تالش  با ،ي مذكور

  . عمالً تعداد حاميان اسراييل فزوني يافت ،فرقه
شبكه هاي ماهواره اي اوانجليكالي به زبان هاي مختلف شروع به فعاليت  ،آمريكا نيز با حمايت دولت ماسوني آمريكادر خارج از 

 » محبت «افتتاح شبكه ي ماهواره اي  اين فعاليت هاي موذيانه به قلمرو فارسي زبانان نيز كشيده شد كه حتي دامنه ي نفوذ. كردند
  )232(.به زبان فارسي از آن جمله است

ه است كه البته جمعيت بسيار ناچيزي و عده اي از ساده لوحان را فريب داد هاين شبكه متأسفانه تا حدودي به اهداف خود رسيد
 . جمعيت اندكي در نواحي مختلف شهر تهران و حتي بعضي روستاها مسيحي نوانجيلي شده اند كه بدين ترتيب )233(.مي باشند

مذهب داده   تغيير نوانجيلي  مخفي   موسسات مالي   كمك هاي دليل   فقير جامعه بودند و به طبقات  از   افراد  اين  اكثريت  البته
  به ...  و افراد ابله و هوسران ديگري نيز هستند كه به داليلي همچون سهل انگاري مسيحيت در مورد شرابخواري  كه هرچند. اند

در اتوبوس به صورت اتفاقي با يكي از اين افراد  ،نگارنده ي اين سطور ،براي مثال(  .شده اند نوانجيلي  مسيحي  پنهاني  صورت 
دليل نوانجيلي شدن خود را همراهي مراسم دعاي  ،و شخص مذكور كه از طبقه ي اجتماعي پايين بوده است ،مواجه شده

ه هيچ نام و نشاني نيز از خود ارايه ك(الزم به ذكر است كه شخص مذكور ! اوانجليكالي با رقص و موسيقي ذكر نموده است؟
در شبكه ي ماهواره  ،مشاهده ي مراسم دعاي همراه با رقص اوانجليكال هابا تعاليم اوانجليكالي را خود نحوه ي آشنايي  ،)نكرد

  .)ذكر كرده بود » محبت «اي 
نوانجيلي در اين شهر به دست زايران داده مقدس نيز رسيده است و كتابچه هاي مشهد شهر دامنه ي اين تبليغات،حتي به متأسفانه 
اسم او عجيب خواهد  «  با عنوان اي صفحه 16  كتابچه اي  ،شمسي 1385  سال  بدين ترتيب كه در دي ماه و بهمن ماه. شده است

در هم اين كه نكته ي م. توزيع شد ،در پايانه هاي مسافربري و مكانهائي كه زائران تردد مي كنند به دست افراد ناشناس ،» بود
انجيلي كه بيش از بقيه ي انجيل ها مورد تأييد اوانجليكال ها و صهيونيست (قسمت هايي از انجيل يوحنا   ،پشت جلد اين كتابچه

   )234(.ودمسيحيت مي نم كه مردم را دعوت به بود چاپ شده ،)هاي مسيحي است
مسيحيت نوانجيلي  تبليغاتيركت هاي ح ،)ع(معصومين  و  قرآن   ،اسالم  به ايران   مردم  فراوان عشق  دليل  به   خوشبختانه  البته

هر چند اين مسأله به معناي اين نيست كه ما برنامه ريزي براي مقابله با اين حركت ها را  ؛شده است  مواجه  شكستبا  در ايران
  .فراموش كنيم

 ،در جمهوري هاي تازه استقالل يافته ي شوروي سابق  همه از   بيش  ،مسيحيت نوانجيلي  تبليغاتي  حركت هاي  ،حاضر حال   در
تا سازمان هاي   شده استموجب   كه  ،است  كشور ها اين  اكثريت جمعيت  فقر  علت اين مسأله نيز )235(.با موفقيت جريان دارد

نشان مي  مسأله  اين   .بپردازند  خود افراطي   عقايد تبليغ  به   !اقدامات بشر دوستانه؟ و  مالي   كمك هاي قالب  در   نوانجيلي
ولين ئمس ،هااين حركت  با مبارزه براي و فقر استبا  مبارزه، شيطاني حركت هاي اين دهد كه يكي از مهمترين راه هاي مقابله با

  .بايد به حل معضالت اقتصادي و اجتماعي نيز اهتمام ورزند هاي اسالميكشور
  
  .آرماگدونكذايي تبليغ جنگ هسته اي  – 17

استفاده  مي  ،كردن آنها با خود راهست كه از آن براي فريب مسيحيان و هما جهاني يكي از حربه هاي مجمع ماسونيآرماگدون 
  .كند



 108

 )هرمجدون(در دشت آرماگدون  و صهيونيست هاي يهودي،  نجليكال هااوا ادعاي   طبق است كه   اي هسته  يجنگ  ،آرماگدون
از نظر صهيونيست هاي مسيحي . دادخواهد رخ  ،واقع شده است) درجه 33اطراف مدار (ا حيفشهر كه در شمال اسرائيل و نزديك 

ايران، روسيه، سوريه، و ساير كشورهاي ( و سپاه شر )؟!قدتيهوديان و مسيحيان مع( اين جنگ بين دو سپاه خير ،و يهودي
ساله ي  1000حكومت  ،با اين پيروزي. مي گردد پيروز) ع(ير به رهبري حضرت مسيحسپاه خ ،در مي گيرد و در آن) !؟مسلمان

  )236(!دنيهوديان باقيمانده نيز مسيحي مي شومسيح آغاز مي گردد و 

قرار دارد و به عنوان ) ميليون نفر 80جمعيت آمريكا يا   25 %حدود (وانجليكالها ن، مورد استقبال اسرائيلي ها و اتبليغ آرماگدو
و  !؟ي عرفات و اسحق رابين با اسرائيل جهت صلح در زمان مذاكره ،براي مثال .توجيهي براي لزوم وجود اسرائيل تلقي مي شود

و  و اسراييل به وجود آمدزيادي در داخل آمريكا  هاي ، مخالفتبين اسراييل و تشكيالت خودگردان فلسطين رزم و تعيين حد
) ع(زيرا اسراييل كنوني كشوري است كه ميزبان آرماگدون و مسيح  ،تغيير كندنبايد مرزهاي اسرائيل : اين بود خواسته ي مخالفان

دليل قتل اسحاق رابين در آن زمان را نارضايتي صهيونيست هاي  ،نكته ي مهم اين كه بسياري از انديشمندان( )237(!خواهد بود؟
   )238().افراطي از مذاكره ي صلح بيان مي كنند

  چرا مي گوييم كه اين جنگ ساختگي بوده و وجود خارجي ندارد؟اما 
ي موجود در انجيل ها. و محتوياتشان بحث كنيم ي موجودقبل از هر چيز بايد كمي پيرامون انجيل هابراي بررسي بهتر اين مسأله، 

 ،مل شامل سخنان الهي نمي شوندنيستند و همانند قرآن مجيد به طور كا) ع(مستقيماً سخنان خدا به حضرت عيسي  بين مسيحيان،
كه روايت (و عهد جديد ) بخشي كه عمدتاً از تورات و كتب پيامبران بني اسراييل گرفته شده است(بلكه از دو قسمت عهد عتيق 

زندگي  ،بخش عهد جديد كه بيشتر مورد توجه مسيحيان است. تشكيل شده است) است) ع(حواريون از زندگي حضرت عيسي 
را به صورت غير مستقيم در داخل ) ع(را از ديدگاه حواريون بيان مي كند و سخنان خداوند با حضرت عيسي ) ع(حضرت عيسي 

 ،)Luke( چهار انجيل لوقا  ،است  داشته وجود   كه متعددي   انجيل هاي  از بين. آورده است) ع(روايات زندگي حضرت عيسي 
البته اين تأييد كليسا به اين ( )239(.تأييد مي باشندتوسط كليسا مورد )  John(يوحنا   و ) Matthew(متي   ،)Mark(مرقس 

  .) معني نيست كه اين انجيل ها واقعاً بهترين انجيل ها هستند
به نحوي كه بنا به گفته ي بسياري از علما و  مي باشد؛) John(ضعيف ترين انجيل مربوط به يوحنا  ،در بين انجيل هاي نامبرده

همچنين آشفتگي ها و تناقضات فراواني در . شده است حذفيات و تغييرات زيادي ،اين انجيل دستخوش اضافات ،محققين مسيحي
اقتباس  ،تحقيقي پيرامون مسيحيتچند سايت مسيحي و چند سايت به مطلبي كه از  ،ينهدر همين زم. متن آن به چشم مي خورد

   )240(:توجه فرماييد ،شده است
كاسته شدن و تغييرات جدي  ،نشانه هايي از اضافه شدن ،)انجيل يوحنا(انجيل چهارم   كه  دريافته اند منتقد   بسياري از محققان «

  :يك پروسه ي طوالني داشته است ،ساختاري دارد كه نشان مي دهد نوشتن آن
تحت يك تكامل  ،بديل شودتقبل از اين كه به شكل نهايي خود  ،امروزه به صورت آزادانه پذيرفته شده است كه انجيل چهارم(

  .)قرار گرفته است پيچيده
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  »انجيل جديد بيت المقدس  ،مقدمه اي بر انجيل يوحنا

  
  كاستي ها و تغييرات ،و در آن به اضافاتمطلبي كه از يك سايت مسيحي اقتباس شده 

  .ل يوحنا اشاره شده استيساختاري جدي انج
  

مي باشد كه اين قسمت   (The Revelation)يوحنا  مكاشفات   ،)است   ضعيفي   انجيل  كه( يوحنا  انجيل كتاب  از   بخشي
بخش مكاشفات   .ارتباطي ندارد) ع(مربوط به مكاشفات يوحنا مي باشد و به زندگاني حضرت عيسي  ،بنا بر ادعاي خود مسيحيان

  وقايع  بررسي به   ،متن  كه در ايندارد  سنگيني متن است و فراوان و استعاره هاي  كنايات و آكنده از عبارات  ،انجيل يوحنا
  )241(.پرداخته شده است آخرالزمان 

  
وجود دارد و در هيچكدام از ) 16آيه ي  ،16باب (مكاشفات يوحنا  در  فقط   ،)Magiddo=ونمجدهر(آرماگدون   كلمه ي

كتاب  مكاشفات  يوحنا    16در  باب  ) 242(.شودنمي  يافت   نيز حتي در قسمت هاي اصلي انجيل يوحنا و  ،انجيل هاي ديگر
   )243(:چنين آمده است

« And  he  gathered  them  together  into  a place  called in the  Hebrew 

Armageddon  tongue. » 
                                                                         John: Revelation (16:16)  

   
    » .خواهد كرد جمع   ،مي شود خوانده  )مجدو(  به عبري  كه محلي   در را   آن ها  )خدا(او  «

  به  تاريخ  طول  در  بود،  شيطان بر افكارشان مسلطكه  با توجه به مطالب فوق، مي توان دريافت كه عده اي از بني اسراييل
تا جايي كه بسياري  ؛تالش خود را بر انجيل يوحنا متمركز كرده اند ،دست زده اند و بيش از همه  انجيل ها  گسترده ي تحريف 

از آن جا كه اولين شيطنت ها در جهت تحريف شريعت حضرت . از محققين مسيحي نيز خود به اين دستكاري ها اذعان دارند
  دست به   )سامري  گوساله ي همانند قضيه ي (ايشان   حيات زمان   در  حتي  يا  و  حضرت  آن  وفات  ، از زمان)ع(موسي 
  )به خصوص انجيل يوحنا( تورات و انجيل ها حريفكه ت مي رسد نظر به  )244(شكل گرفت،  كابااليي – ماسوني  تعاليم پيروان 

   .پيروان همين فرقه صورت گرفته است دست به نيز
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از  ،اختيار كردند را سحر و جادوگريشيطاني و تعاليم فراگيري كه  ،)كاباالشكل دهندگان تعاليم ماسوني (يهوديان كاباليست 
تورات  در  ابتدا  و  با دستكاري هاي وسيع در آن ها  ،براي اين منظور يس يك حكومت شيطاني بودند؛همان ابتدا در فكر تأس

براي ساختن يك كشور اسراييلي بي د داشتند فعاليت هايي را كه قص ،تاريخ طول   در  )انجيل يوحنابه خصوص (سپس  انجيل ها 
فراماسون ها كه وارث خلف كاباليست ها . دين انجام دهند، به صورت آيات تحريف شده در كتب مقدس مذكور، گنجاندند

جهت كاباليست ها برايشان به ارمغان گذاشته بودند، نهايت استفاده را كرده و از آن ها در بودند، از ميراث شوم و شيطاني كه 
بدين ترتيب، آن ها از تحريفات انجيل هاي مختلف، به خصوص انجيل ضعيف  خود بهره بردند؛ يآخرالزمان رسيدن به اهداف

  .كردند تا مسيحيان را بفريبند و آن ها را با خود همراه كننديوحنا تالش  مكاشفاتاستفاده از  يوحنا استفاده كرده، و با
مردم آمريكا و اسراييل و ديگر نقاط جهان را با خود همراه كنند  تابا تبليغ نبرد كذايي آرماگدون تالش دارند  ،امروزه فراماسونرها

، آن ها با اين حربه. بايد اسراييل وجود داشته باشد و معبد سليمان ساخته شود ،)ع(و به آن ها بقبوالنند كه قبل از بازگشت مسيح 
و تشكيل  به هدف خود برسند و بعد از ساخت معبد سليمان ،ال ها و يهوديان صهيونيستبا تالش اوانجليك سعي مي كنند تا

  .مسأله ي بازگشت مسيح را به فراموشي سپارند ،حكومت جهاني شيطاني
پيدا كرده اعتقاد  فريب خورده اند و به اين مسأله واقعاً  آن ها   از زيادي   يعده   كه  اين  ها، مهم در مورد اوانجليكالي نكته 
اوانجليكال ها كه ولي سردمداران  ،مي گردداز ب ،با همان شرايطي كه در مكاشفات يوحنا ذكر شده است) ع(كه مسيح  اند

د اسرائيل نيل تا باي) ع(با فريب به آنها القا كرده اند كه براي ظهور مسيح  ،واضحاً ارتباط دارندفراماسونري بسياري از آن ها با 
  ...و  فرات تشكيل شود

رهبران مذهبي آن ها  ،بدين ترتيب مي توان گفت كه اكثر جمعيت اوانجليكال ها فريب خورده اند و مقصر اصلي در اين مسايل 
با  ،باس مذهب به جنگ با خدا برخاسته اند و عده ي زيادي را با فريبكاريل در ) 245(،ه دليل ارتباط قوي با فراماسونريهستند كه ب

از دشت  بي شماريو توريستهاي  انامروزه جهانگرداين فريبكاري تا بدان حد فراگير شده است كه  .خود همراه ساخته اند
  .كه اين مطلب نشان دهنده ي توفيق اين سياست در آمريكا و اسراييل مي باشد )246(آرماگدون ديدن مي كنند

براي تبليغ كه فراماسونرها دسيسه اي است نيز  ايران و كشورهاي ديگردر  ترويج مسيحيت نوانجيليالزم به ذكر است كه 
آخرين بارقه  ،از آن استفاده مي كنند تا به خيال خام خود در اين جنگ ه سازي افكار عمومي براي اين جنگ،آرماگدون و آماد

   .هاي اميد مسلمانان و ساير خداپرستان آزاده را خاموش نمايند
  

  
  .نبرد كذايي آرماگدون در تخيل يك نقاش اوانجليكال                  كه   ،دشت  هرمجدون  در  اسراييلتصويري  از      
  . قرار  مي گيرد  گردشگران  هر ساله مورد بازديد   
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 اين فرقه ي. نكته ي عجيب در مورد جنگ كذايي آرماگدون اين كه، اين جنگ از سوي بهاييان نيز مورد توجه واقع شده است
نزديك ( 1918ضاله كه ارتباط آن با شبكه ي جهاني فراماسونري در بخش هاي قبلي اين مقاله اثبات شد، نبردي را كه در سال 

بين ارتش بريتانيا و امپراطوري عثماني روي داد و به واقع در فلسطين اشغالي » مجدو « ، در سرزمين )پايان جنگ جهاني اول
؛ چرا كه اين نبرد موجب شد تا دست و آن را تقديس مي كنند آرماگدون مي دانندمعروف پيروزي بريتانيا انجاميد را جنگ 

ر گرفته شده بود، وي بتواند از مجازات اعدامي كه برايش در نظكوتاه شود و ) يكي از رهبران بهاييت(عثمانيان از عبدالبها 
   )247(.بگريزد

نبرد قرقيسياي روايات اسالمي  ، همانآرماگدونخاطر نشان مي شويم كه نبرد  ،بعد از ذكر مطالب فوق درباره ي آرماگدون
طور نيست و اين بينش  در حالي كه اين ،به اشتباه آرماگدون و نبرد قرقيسيا را يكي مي دانند ،مسلمانبعضي از محققين  .نيست

  .مشروعيت مي بخشد سونها افرام  و صهيونيست ها   ،اوانجليكال ها  اهداف  و  اتعتقادا خطرناك است و به 
در حالي كه نبرد  )248(انجام مي شود،) صهيونيست ها بنا بر تبليغاتالبته (و در اسرائيل  احيف يدر نزديككه  آرماگدون نبردي است

در منطقه اي در شمال شرقي سوريه، جنوب تركيه و شمال غربي كه از ائمه، نبردي است  يروايات بسيار وبر احاديث  بنا ،قرقيسيا
نبرد قرقيسيا، بين گروه هاي شر انجام مي . انجام مي شود ،)نفت؟(و با هدف تصاحب گنجي كه فرات آن را نمايان كرده عراق 

و در روايات اسالمي، توصيه  )249(داده تا همديگر را از بين ببرند ظالمان قرار شود و جنگي است كه خداوند براي از بين بردن
 مورد اين  در ،حميد محمديبه قلم آقاي مقايسه ي بسيار خوبي  .خالت نكننددشده كه مسلمانان باالخص شيعيان در اين جنگ 

  )250(:دفرماييمالحظه مي  زير   جدول در  را  آن   خالصه ي  كه است   گرفته  صورت جنگ  دو 

  
 گدوناواقعه آرم   نبرد قرقيسيا ويژگيها و اوصاف

 موقعيت جغرافيايي 1.1 
مرزي عراق، ي منطقه 

 تركيه و سوريه 
  شرقي جنوب  مايلي  20

 در بيت المقدس   حيفا

 منابع پيشگويي 1.2 
روايات اسالمي متعدد  

 وصريح در كتب فريقين
تفسيرهاي بي مبنا از يك 

 عبارت از كتاب مقدس

 جنگيدني  نحوه  1.3
درگيري با سالح هاي 
 روز و كشته هاي بسيار

جنگ بزرگ هسته اي با 
غير قابل  ي تعداد كشته

 باور

 رويارويي ي انگيزه 1.4
درگيري براي تصاحب 

ثروتي كه زير فرات 
    بوده

جنگ ميان دو سپاه 
 !موسوم به حق و باطل

 زمان جنگ 1.5
ظهور ماه قبل از  5

حضرت مهدي عليه 
 السالم

  ظهور ي در آستانه
مسيح عليه السالم  حضرت

پس از بازسازي معبد 
 ي سليمان و تولد گوساله

  سرخ موي
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 طرفين درگير 1.6

مجموعه اي از حكام جاه 
  طلب و حريص

 تركها و روميان, سفياني(
 و )شايد روسهاو غربيان(

 )سپاهي از مصر

دو سپاه خير و شر؛ 
و حاميان يهوديان 
  مسيحي

كمونيستهاي (=كفار
  ،)چين و كوبا, روسيه 

اعراب و (= مشركان 
 و سپاه خير) شيعيان ايران

يهوديان و مسيحيان (
 )ت آمريكاسصهيوني

 سفياني پيروز ميدان 1.7
يهوديان و ( سپاه خير

ت سمسيحيان صهيوني
 )آمريكا

 تعداد كشته ها 1.8
 صد يا چهارصد هزارنفر

 )روايتاختالف در (
 3/2+ چند ميليون نفر
 ميليون يهودي

 سرانجام كشته ها 1.9
جانوران براي  ي حمله

مردگاني خوردن الشه 
مردگان به ي دفن همه 

 ماه 7مدت 

 .نمي خواهد زمينه سازي 1.10

 مسيحيان   قواي ي   همه
صهيونيست براي زمينه 

 استفاده  مورد  سازي 
 .قرار مي گيرد

بي تاثير در زندگي امروز ... عوارض باور به 1.11
 ,افغانستان ,حمله به عراق

لبنان، سوريه و شايد 
 ... ايران

ميزان احتمال  1.12
 وقوع

با توجه به انتساب به 
 زياد: روايات سفياني

داستاني ساختگي با 
 احتمال وقوع صفر

 و پايان ماجرا
فعاليتهاي سفياني ي ادامه

 اشغال عراق وعربستان و(
...( 

 )ع(ظهور حضرت مسيح 
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هر چند كه . » قرقيسيا«نه  ،است » فتنه ي روم «اين نبرد بيشتر شبيه  ،البته اگر بخواهيم آرماگدون را با روايات اسالمي مقايسه كنيم
و  ،)آرماگدون(نيز اختالفات فاحشي دارد و مقايسه ي اين دو نبرد كه يكي دروغين و تبليغاتي است  » فتنه ي روم «آرماگدون با

  .كاري عبث خواهد بود ،)فتنه ي روم(ديگري جنگي واقعي است 
در مي ) جع(با حضرت مهدي ) آمريكا و متحدانش(پس از پيمان شكني روم  ،نبردي است كه بر طبق روايات » فتنه ي روم «

  3  يا  2  اما بعد از ،مي بندند پيمان صلح) عج(مهدي با حضرت  ،)ع(روميان با وساطت حضرت مسيح بدين صورت كه . گيرد
ياد مي » فتنه ي روم « عنوان  باكه از آن اين نبرد   )251(.پردازندمسلمانان مي   با جنگ   به و  مي شكنند   را يش وخ  پيمان سال 
  :د كه مهمترين آن ها عبارتند ازچشمگيري دار آرماگدون تفاوت هاي دروغيننبرد با  شود،

 ،محل نبرد مطابق روايات ،اما در فتنه ي روم ،دشت هرمجدون است ،در آرماگدون محل نبرد بنا بر ادعاي صهيونيست ها ـ 1
  )252(.مي باشد) در فلسطين(تا عكا ) در لبنان(منطقه اي بين صور 

اما در فتنه ي روم  ،نبرد آرماگدون يك جنگ هسته اي و عمدتاً بر عهده ي نيروهاي زميني است ،صهيونيست هابنابر ادعاي ـ 2
نيروهاي هوايي و دريايي نيز نقش مهمي دارند و حتي نقش نيرو هاي دريايي دشمن  ،عالوه بر نيروهاي زميني ،مطابق روايات

 .يط امروزه ي جهان بسيار مطابقت دارداين مطلبي است كه با شرا( )253(.بسيار برجسته است

اما در فتنه ي روم  ،رهبري صهيونيست ها را بر عهده دارند) ع(در نبرد آرماگدون حضرت عيسي  ،بنابر ادعاي صهيونيست هاـ 3
در ابتدا نقش ميانجي صلح را ايفا كرده و پس از پيمان شكني روميان نيز به لشكر مسلمانان ) ع(حضرت عيسي  ،روايات اسالمي

  )254(.به جنگ با ارتش روم مي پردازند ،)عج(پيوسته و به عنوان يكي از سرداران حضرت مهدي 

  شباهت چنداني با جنگ دروغين آرماگدون ندارد فتنه ي روم روايات اسالمي، ،بنابراين همان طور كه مالحظه كرديد
با دجال ) ع(و حضرت مسيح ) عج(آرماگدون به نظر آيد، جنگ حضرت مهدي نبرد از ديگر جنگ هايي كه ممكن است شبيه به 

 بعضي از اين. جنگ مذكور گر چه به احتمال زياد در فلسطين روي مي دهد، اما تفاوت هاي اساسي با آرماگدون دارد. است
  :تفاوت ها عبارتند از

با ) ع(و حضرت عيسي ) عج(نبرد آرماگدون يك جنگ هسته اي است؛ اما نبرد حضرت مهدي  ،بنابر ادعاي صهيونيست ها – 1
  .لزوماً هسته اي نيست ،دجال

ر فتنه ي ؛ اما درهبري صهيونيست ها را بر عهده دارند) ع(در نبرد آرماگدون حضرت عيسي  ،بنابر ادعاي صهيونيست ها – 2
ت كرده و حضرت مهدي در نبرد با دجال شرك) عج(به عنوان يكي از ياران بزرگ حضرت مهدي ) ع(دجال، حضرت عيسي 

را مي   دجال ) عج(حضرت مهدي  از  نيابت  به  ) ع(حضرت عيسي روايات،   برخي آن ملعون را مي كشند؛ البته بنابر ) عج(
به ) صهيونيسم(هميشگي اش خدمتگزار با توجه به اين كه در قسمت هاي قبلي مقاله ذكر كرديم كه فراماسونري و  )255(.دنكش

  مقابل  لشكرسپاه دجال و در در  احتمال زياد دجال آخرالزمان هستند، به نظر مي رسد كه صهيونيست ها و بسياري از يهوديان، 
اين مطلب، دقيقاً بر خالف ادعاي صهيونيست ها در رابطه با حضرت . ركاب ايشان داشته باشند، نه در  قرار ) ع(حضرت عيسي 

  . استو نقش ايشان در آرماگدون ) ع(عيسي 
و كشورهاي عربي مي  كوبا ،چين ،روسيهايران،  در آرماگدون، اهالي كشور هاي » لشكر شر « بنا بر ادعاي صهيونيست ها،  – 3

  از انسان هاي ،)عج(ظهور حضرت مهدي  دوران  نبردهاي  ساير  و   دجال  با  نبرد  درباره ي اما در روايات اسالمي ما  )256(باشند؛
«  به عنوان لشكريان  و سپاهيان يماني،) ايراني ها(، به خصوص اهالي خراسان )عج(حضرت ولي عصر واليت   به  معتقد  و   مومن
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كامالً بر خالف ادعاي صهيونيست ها در رابطه با سپاهيان خير و شر در آرماگدون   اين مسأله،  )257(.استنام برده شده  » سپاه خير 
  .است

با دجال، شباهت چنداني ) ع(و حضرت مسيح ) عج(بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد، قضيه ي نبرد حضرت مهدي 
  .با نبرد آرماگدون مورد ادعاي صهيونيست ها ندارد

؛ زيرا از يك سو نبرد نبايد روايات اسالمي را به آرماگدون ارتباط بدهيممسلمانان، ما با توجه به مطالب گفته شده درمي يابيم كه 
در حالي كه نبرد (دروغين آرماگدون به هيچ جنگي در روايات اسالمي شباهت ندارد و از سوي ديگر نيز اگر ما آرماگدون را 

       .به نقشه ي شيطاني ماسون ها مشروعيت مي بخشيماسيم، به رسميت بشن) واقعي نيست
اران آن براي دستگاه فراماسونري و خدمتگز از اهميت بسياري ،تبليغ جنگ دروغين آرماگدون ،همان طور كه مالحظه فرموديد

به تبليغ اين جنگ دروغين پرداخته اند كه از آن جمله مي  ، آن ها از طرق مختلفبه همين دليل .برخوردار است) صهيونيست ها(
چند  ما بهي بحث، در ادامه . اشاره كرد... فيلم ها و ،ساخت بازيهاي كامپيوتري آخرالزماني ،توان به تأسيس كمپهاي نوانجيلي

  :مي نماييم نمونه از آن ها اشاره
  
تالش هاي ماسون ها و صهيونيست ها در  نمونه اي از ،شده است كه اخيراً وارد بازار) Left Behind(زي كامپيوتري با – 1

عضو يك  در اين بازي،  شخصي  كه در  نقش  قهرمان  داستان،  ايفاي نقش مي كند،.  است جهت انجام اهداف آخرالزماني
آرماگدون  براي  و   دكن فراهم   )ع(حضرت مسيح  لشكر   رايب بايد سربازاني د و نوانجيلي به نام گروه محنت مي شوگروه 

  جنگجويان صليبي  فعاليت هاي  مانع و  مي كند   تالش  !صلح؟  براي  كه، سازمان ملل  البته در اين بازي( )258(.نمايدزمينه سازي 
هر چند كه قبالً اثبات كرديم  معرفي مي گردد؛ ،مي كند فعاليت دجال نظر   زير كه  سازماني  به عنوان  ،!مي شود؟) ياران مسيح(

   .)ماسوني استكامالً در راستاي اهداف فراماسون ها و صهيونيست ها فعاليت مي كند و در اصل يك سازمان  ،كه سازمان ملل
) ع(مسيح حضرت براي مثال در صحنه اي كه بازگشت . حركت هاي شيطنت آميزي مشاهده مي شود ،در فيلم تبليغاتي اين بازي

در آمريكا و در محل خرابه هاي برج هاي دو قلوي  ،است) ع(ساعت شني كه نماد حضرت مسيح  ،زمين نشان مي دهدرا به 
حادثه ي  خواسته اند تا سازندگان و حاميان بازي مذكور، ،در واقع با اين كار. تجارت جهاني نيويورك به زمين فرود مي آيد

كه  در  ظاهر  بانيان  را  لمانان مس  ،مسأله  اين شت مسيح معرفي كنند و به دنبال سپتامبر را به عنوان زمينه ساز بازگ 11ساختگي 
به عنوان ) عج(حضرت مهدي  ،آن هادر تبليغات ) نعوذباهللا((. پيروان دجال معرفي نمايند، به عنوان !سپتامبر بودند؟ 11حادثه ي 

  ).دجال معرفي مي گردد
 ،لندن ،صحنه هايي از تخريب شهرهاي بزرگ آمريكا و اروپا از جمله نيويورك ،بازيدر صحنه هاي ديگر فيلم تبليغاتي اين 

بمب گذاري شهر هاي  رهاي غربي،بنابر تبليغات موذيانه ي كشوهمانگونه كه مستحضر هستيد، . به چشم مي خورد...  پاريس و
نظر مي رسد كه هدف   بهبا توجه به اين  مطلب،    )259(.پا از جمله بمب گذاري شهر لندن به دست مسلمانان انجام گرفتارو

القاي اين مطلب بوده است كه  اين فيلم تبليغاتي از نشان دادن صحنه هاي مربوط به تخريب شهرهاي اروپا و آمريكا،سازندگان 
   !دجال هستندپيروان  ، دشمنان كشورهاي غربي و!در شهرهاي اروپا و آمريكا بمب گذاري مي كنند؟ !همواره؟ كه مسلمانان
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، افكار شيطاني نهفته است و )Left Behind(با توجه به توضيحات فوق، درمي يابيم كه در پس ظاهر جذاب بازي كامپيوتري 
عليه كشورهاي ) به رهبري آمريكا(هدف از ساخت آن، بدنام ساختن مسلمانان، و توجيه جنگ هاي آخرالزماني فراماسونري 

  . اسالمي مي باشد
  :كنيد بر روي لينك زير كليك ،بازياين ده ي فيلم تبليغاتي براي مشاه

http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 
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كمپ  ،و به منظور تأمين سرباز براي ايجاد حكومت شيطاني ،ر راستاي اجراي اهداف آخرالزمانيدكشور ماسوني آمريكا  – 2

كه در اين كمپ ها به شست و شوي مغزي كودكان پرداخته و به بهانه ي  هاي نوانجيلي در سراسر اين كشور تأسيس كرده است
به جاي حتي  ،ولين اين كمپ هائمس. آن ها را ترغيب به شركت در ارتش آمريكا در دوران جواني مي نمايند ،)ع(بازگشت مسيح 

ارتش آمريكا ارتشي  ،زيرا به ادعاي آنان ؛استفاده مي كنند) يا ارتش مسيح(ز عبارت ارتش خدا ا ،استفاده از عبارت ارتش آمريكا
 يا   بقيه  فعال تر  است  و  كمپ عيسي  از كمپ ها كه  در مورد يكي از اين .تالش مي كند) ع(است كه براي بازگشت مسيح 

)Jesus Camp (  ه بعضي از آن ها در اين بخش از مقاله مورد بررسي قرار تهيه شده است ك مستند بسياريفيلم هاي  ،دارد نام
  :مي گيرند

در : اطالعات جالبي درباره ي اين كمپ به دست مي آيد ،است) Jesus Camp(در اين فيلم كه يك فيلم تبليغاتي براي  – 1
مي پردازند  هستند، تمرينات نظاميبازي هايي كه شبيه كه بعضاً با لباس هاي رزمي به مالحظه مي گردند كودكاني  ،بخشي از فيلم

در يكي از ( !حمايت كنند) ع(قرار بگيرند و بتوانند در آرماگدون از مسيح !) ارتش آمريكا؟(تا در آينده بتوانند در ارتش خدا 
) ع(حضرت مسيح  ارتش   پرچم به  اوانجليكال ها  كه  پرچمي   كنار  در  تصوير پرچم آمريكا، ،صحنه هاي آغازين فيلم

  .)به چشم مي خورد ،منسوب مي كنند
مسيح   كه   تيم هس   كليدي نسل     ما «: مي گويددر مقابل دوربين   كودكي نوانجيلي مالحظه مي گردد كه ،در بخشي از فيلم

   »! مي گردانيم باز  را   )ع(
 خواهيم   ،كنيم توجه  دشمنانمان   به اگر « : مي گويد صراحتاً) رييس كمپ(ر بكي فيشر خانم پاستو ،در قسمت ديگري از فيلم

كمپ هايي شبيه كمپ هاي ما  ،به طوري كه در فلسطين و پاكستان. كه آن ها توجه خود را بر كودكان متمركز مي كنند ديد 
خانم بكي فيشر ( » .ياد مي دهند!) نه جوانان(وجود دارند كه در آن ها طرز كار كردن با نارنجك دستي و مسلسل را به كودكان 

ر د ،زيرا همان طور كه مي دانيم ،عمداً كلمه ي كودكان را به كار مي برد تا اعمال شيطاني كمپ هاي اوانجليكالي را توجيه كند
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داده مي شود و ) مانند نماز و روزه(آموزش هاي بنيادي اعتقادي  ،اسالم تكليفي بر كودكان نيست و تنها به كودكان مسلمان
به آن   ،است  يافته رشد  جوانان  بينش   و است   تكليف سنين  كه  در سنين جواني  ،مسايل مهمي همچون جهاد در برابر ظالمين

بلكه در مقابل ظلمي كه به آن ها  ،به هيچ كشور ديگري حمله نمي كنند ،جوانان جهادگر مسلماندر ضمن . ها آموخته مي شود
  .)به پا مي خيزند ،در خانه ي خودشان روا داشته مي شود

 تشكيل   را ) ميليون نفر 80حدود (آمريكا  جمعيت   25 %در حدود ) اوانجليكال ها(ما « : گوينده مي گويد ،در بخش پاياني فيلم
دامنه ي نفوذ ما به همه جا از جمله كاخ . داريم  آمريكا  سراسر  در ) Jesus Camp(مانند  فراواني   و كمپ هاي مي دهيم 

   ». سفيد و كنگره نيز كشيده شده است و در انتخابات آمريكا نقش مهمي بازي مي كنيم
به دليل اثبات  2006ي اوانجليكالي كه در سال كشيش برجسته (»  Ted Haggard« در يك نما از بخش پاياني فيلم، تصوير 

به  چشم مي خورد كه به تبليغ اوانجليسم و حمايت از   )260(،)همجنس بازي و  مصرف  مواد مخدر،  از  مقام  كشيشي  خلع  شد
و ساير ) Jesus Camp(حضور اين كشيش فاسد در فيلم هاي تبليغاتي ! مي پردازد) Jesus Camp(كمپ هايي همچون 

و ساير موسسات ) Jesus Camp(فيلم هاي تبليغاتي اوانجليكال ها، خود شاهد مهمي است كه دروغ بودن ادعاي مسئوالن 
  .   نوانجيلي را درباره ي تعليم مسايل اخالقي به كودكان نشان مي دهد

  
  )261(:زير كليك كنيدهاي بر روي لينك  ،براي مشاهده ي فيلم

http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 
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نكات بسيار مهمي به چشم مي خورد كه  ،است اقتباس شده )Jesus Camp(در اين فيلم كه مجدداً از فيلم هاي تبليغاتي  – 2

  :بعضي از آن ها به شرح زيرند
برمي  پرده كمپ هاي انجيلي به شكل ناخواسته پرده از نيت سودجويانه ي) رييس كمپ(خانم پاستور بكي فيشر  ،در ابتداي فيلم

سال  15متوجه مي شويم كه يك سوم جمعيت جهان را كودكان زير  ،اگر به جمعيت جهان دقت كنيم «: مي كند عنوانو   دارد
  ». سال برنامه ريزي كنيم 15بايد بر روي كودكان زير  ،اي را داريم به همين دليل اگر ما قصد انجام برنامه. تشكيل مي دهند

خواهيم ديد كه آن ها توجه خود را بر كودكان متمركز  ،اگر به دشمنانمان توجه كنيم« : در ادامه خانم پاستور بكي فيشر مي گويد
كمپ هايي شبيه كمپ هاي ما وجود دارند كه در آن ها طرز كار كردن با نارنجك  ،به طوري كه در فلسطين و پاكستان. مي كنند

 به كودكان ياد مي دهند تا جان خود را براي اسالم ) مسلمانان(آن ها . ياد مي دهند !) نه جوانان(كودكان دستي و مسلسل را به 
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همان طور كه مسلمانان اين كار را انجام  ،يل فدا كنندمن هم مي خواهم به كودكان ياد بدهم كه جان خود را براي انج. فدا كنند
   »)! نه مسلمانان(اما در هر حال نكته ي مهم اينجا است كه حق با ما است  ؛مي دهند

 توجه  جلب  براي  كار   را به حالت خلسه مي برند و از اينكودكان  ،كه مربيان اين كمپ فيلم ديده مي شوددر بخشي از 
اين است كه به فرض اين كه اين كار ها نيز  ،بايد به آن اشاره كنيمدر اين رابطه نكته ي بسيار مهمي كه . ي كننداستفاده م  ديگران

بلكه  ،دليل بر استفاده از تعاليم الهي نيست ،زيرا فرو رفتن در حالت خلسه. دليل بر حقانيت اين گروه ها نيستند ،واقعي باشند
ذكر شده است كه ) ع(در احاديثي از معصومين  ،براي مثال. شياطين و جن هاي كافر نيز توانايي انجام چنين اعمالي را دارند

زيرا ممكن است كه ناخواسته با جنيان كافر مواجه شده و آنان با انجام اعمال  ،مسلمانان بهتر است از معاشرت با جنيان بپرهيزند
انسان ها را فريب داده و خودشان  ،)ء ويژگي هاي ذاتي جنيان است و خداوند به آن ها اعطا كرده استكه جز(خارق العاده 

وجود ) Jesus Camp( كه در مورد مطلب مهم و عجيبي )262(.راست منحرف نمايند ادعاي خدايي كنند و انسان ها را از راه
  توجه  و  )263(دارد قرار  ) Devils Lake(يا ) درياچه ي شياطين(در كنار درياچه اي به نام  ،اين است كه محل اين كمپ ،دارد

   . نيز تأمل برانگيز است  نكته  اين به 
  

  )264(:بر روي لينك زير كليك كنيد ،براي مشاهده ي فيلم
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، واقعيات مهمي فيلماين . فيلمي مستند در مورد اين كمپ است ،وجود دارد) Jesus Camp(سومين فيلمي كه در مورد  – 3

  :بعضي از آن ها به قرار زيرند كه را بيان مي كند
مي   خانواده هايشان و  كودكان  جمع   در  ،ه استمپ در حالي كه چكشي در دستش گرفتيكي از مربيان ك ،در ابتداي فيلم

توانيد تهاجمي مي  ؛انسان متفاوتي باشيد ،مي توانيد در موقع مناسب نشان دهم كه) كودكان(به شما  مي خواهم روزام « : گويد
آنهايي كه قصد دارند به مدارس شما هجوم  ؛را بشكنيم!) ايران؟(امروز مي خواهيم قدرت دولت شيطان . مي توانيد بجنگيد ،باشيد

من ايمان آوردم به اين كه خداوند  ،دولت عراق را نابود كرد ،هنگامي كه دولت ما !ز قلبتان بيرون بكشند؟را ا) ع(آورند و مسيح 
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مي خواهم ببينم كه چه كسي مي خواهد اين فنجان ها را كه نماد  ،حال !با ما حرف مي زند؟) آمريكا(دارد از طريق دولت ما 
  »شود؟ بشكند؟ چه كسي داوطلب مي ،قدرت دولت شيطان هستند

كه فنجان هايي بر روي ميز ها قرار گرفته اند و روي هر كدام از آن ها كلمه اي نوشته شده  كهمالحظه مي گردد در ادامه ي فيلم 
هستند و كودكان بايد براي افزايش شجاعت !) ايران؟(نماد قدرت دولت شيطاني  ،اين فنجان ها بنا به ادعاي مربي كمپ .است
اين ليوان ها را مي شكنند تا به خيال خود قدرت ) ع(كودكان نيز تك تك مي آيند و به نام مسيح . اين ليوان ها را بشكنند ،خود

  !كودكان تحت تأثير قرار مي گيرند و گريه مي كنند! پس از اين مراسم روحاني؟. شيطان را نابود كنند
پيشگويي هاي مكاشفات (پيشگويي ها   اين « :به  كودكان مي گويد  )رييس كمپ(پاستور بكي فيشر  خانم   ،فيلم پايان  در 

  » .بجنگيد) به خصوص ايرانيان ،مسلمانان(را بگيريد و با آن ها   )يوحنا
  :بر روي لينك زير كليك كنيد ،براي مشاهده ي فيلم

http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of 
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 غاتي خوددر دام فيلم هاي مستند و تبلي ،2006اين كه كمپ مذكور، در اواخر سال ) Jesus Camp(آخرين خبر درباره ي 
كه درفيلم هاي (؛ بدين ترتيب كه به دليل ترويج خشونت در كودكان و شست و شوي مغزي آنان و مجبور به تعطيلي شد افتاد

، اين كمپ مورد هجوم افرادي كه خط مشي آن را نادرست )به وضوح مالحظه مي گردد) Jesus Camp(مستند تبليغاتي و 
و در رأس آن ها خانم بكي ) Jesus Camp(به همين دليل مسئوالن . مي دانستند، قرار گرفت و خسارات مالي فراواني ديد

البته الزم به ذكر است كه كماكان كمپ هاي نوانجيلي  )265(.فيشر تصميم گرفتند تا كمپ را براي مدت چند سال تعطيل كنند
، تأثيري بر آن ها نداشته )Jesus Camp(در سراسر آمريكا به فعاليت خود ادامه مي دهند و تعطيلي ) Jesus Camp(مشابه 
   . است
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 Harry(از  جمله   كودكان بين   در يي در مدح جادوگري و انتشار آن و فيلم ها ترويج كتاب ها – 18
Potter(.   

به خصوص (يكي از ترفند هاي خطرناك دستگاه شيطاني فراماسونري براي اجراي اهدافش، تالش براي انس دادن انسان ها 
قبل از ارايه ي توضيحات بيشتر در اين زمينه، توجه شما را به بحث هاي . با سحر، جادو و تعاليم شبه كابااليي مي باشد) كودكان

  :ي كنيممقدماتي زير جلب م
در دين اسالم نيز احاديث و روايات  )266(.سحر و جادوگري نكوهش شده است و جزء امور ممنوعه مي باشد ،در تمام اديان الهي

مي توان به حديث زير از امام صادق در اين زمينه براي نمونه  .پيرامون ممنوعيت سحر بيان شده است) ع(بي شماري از معصومين 
  :اشاره كرد) ع(بزرگوارشان حضرت علي به نقل از جد ) ع(
 » نْ أَبِيهَفرٍ ععنْ جع خْتَرِينْ أَبِي الْبزَّازِ عنِ الْبع(ع(  ًايلأَنَّ ع)قَالَ )ع:  

  )267(». إِلَّا أَنْ يتُوب يقْتَلَقَليلًا أَو كَثيراً فَقَد كَفَرَ و كَانَ آخرَ عهده بِرَبه و حده أَنْ  السحرِمنْ تَعلَّم شَيئاً منَ 

  :نقل شده است كه فرمودند) ع(از حضرت علي ) ع(از پدرش  ))ع(صادق (از بزاز از ابي البختري از جعفر « 
  كه  است اين   حدش و   ؛ستا خدايش  با  بياموزد، زياد باشد يا كم، كافر شده است و سرانجام كارش  سحرهر كس چيزي از 

  ». اينكه توبه كند مگر  ، شود  كشته
  .اين حديث خود به روشني نشان مي دهد كه جادوگري گناه بسيار بزرگي است و حكم سنگيني دارد

ها و فيلم هاي زيادي  كتاب ،همه چيز به صورت وارونه معرفي مي گرددو ارزش ها دگرگون شده است اما در جهان امروز كه 
   .كودكان هستند ،و فيلم ها  كتاب ها اين   از بسياري  مخاطب متأسفانه   . مي شود  ساخته و  در مدح و ستايش جادوگري نوشته 

رشد  با توجه به اين كه در آنان و و  جادوگري  آشنا مي شوند سحر با دوران خردسالي از كودكان بسياري ازبدين ترتيب 
و مي توانستند هر   بودند فيلم ها  و  كتاب ها  به جاي قهرمان  بسياري از آن ها آرزو مي كنند كه اي كاش  ،شناختي كامل نيست

  .چيز كه مي خواستند براي خود مهيا كنند
ترين كتاب هاي  داغ است و بعضي از آن ها در زمره ي پرفروش ب ها و فيلم ها بسيارمتاسفانه امروزه بازار بسياري از اين كتا

 Harry( ،)و چراغ جادو الدينءعال( ،)علي بابا و چهل دزد بغداد(به  مي توان از جمله ي اين كتاب ها و فيلم ها. تاريخ قرار دارند

Potter(  و)Shrek (مذكوردر بين كتاب ها و فيلم هاي  .اشاره كرد ،)Harry Potter(  هم از نظر ميزان فروش و هم از نظر
   .موقعيت ويژه اي دارد ،ميزان تأثير

  
  .كه در زمره ي پرفروش ترين كتاب هاي تاريخ قرار گرفتند )Harry Potter(داستان هاي 
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در زمره ي پرفروش ترين كتاب هاي تاريخ قرار گرفته و از آن انيميشن ها و فيلم هاي زيادي  )Harry Potter(داستان هاي 
 درآمدزايي   از نظر )Harry Potter(كه كتاب ها و فيلم هاي  ؛ شهرت اين مجموعه داستان ها به حدي استساخته شده است

  )268(.جاي گرفته اند  ،تاريخ  فيلم هاي  و  كتب  درآمدزاترين بين  در  نيز 

واضحاً در جهت اهداف شيطاني  )Harry Potter(در اين بين،  شواهد  مهمي  وجود  دارند  كه  نشان  مي دهند  داستان هاي 
  :مي توان به موارد زير اشاره كرد اهد،شو جمله ي اين از. و صهيونيست ها توليد شده اند فراماسون ها

قرابت بسيار زيادي با تعاليم  ،ردبهره مي ببه كرات  از  آن ها   )Harry Potter(كه  )Witchcraft(تعاليم جادوگري  – 1
 ،به كار برده مي شوند) Witchcraft(به طوري كه عاليم و وسايل و عباراتي كه در . شيطان پرستي و همين طور كاباال دارد

از جمله ي اين عاليم مي توان به عالمت هاي الحادي . عمدتاً همان عاليمي هستند كه در كاباال و شيطان پرستي به كار مي روند
و تعاليم فراماسونري كه برگرفته (تعاليم كاباال  ،شيطان پرستياشاره كرد كه در ...  و )Baphomet( ،چون ستاره ي شش گوش

   )269(.است  مشترك) جادوگران شيطاني = Black Witches(به خصوص ) Witchcraft(و نيز تعاليم  ،)از تعاليم كاباال است
مانند   مشابه  تعاليم  از  ،مي كند حمايت   )Witchcraft(جادوگري   از كه  فيلمي بدين ترتيب  مي توان  چنين  دريافت  كه 

  .نيز حمايت مي كند...  شيطان پرستي و
  
 كه حتماً در قسمت هاي قبلي( اين الهه )270(.است) Baphomet( ،و خداي جادوگران) Witchcraft(الهه ي جادوگري  – 2

بنابراين گروه . كاباليست ها و فراماسون ها نيز مقدس بوده و نماد شيطان مي باشد ،براي شيطان پرستان ،)با آن آشنا شده ايد مقاله
شيطان   ر ا  تقديس مي   ،فراماسون ها   و   كاباليست ها   ،به مانند شيطان پرستان  ،نيز) Witchcraft(هاي جادوگري 

شيطان پرستي عقايد  ،كه به ترويج جادوگري مي پردازدنيز  )Harry Potter(فيلم با اين اوصاف مي توان گفت كه  )271(.كنند
اين  گروه ها  نيز  همانند گروه هاي جادوگري، به  د؛  چرا  كه ه صورت  غير مستقيم  ترويج  مي نمايبو فراماسونري را 

)Baphomet (اعتقاد دارند.  
  

  
  قبالً اشاره كرديم كه. خداي جادوگران نيز مي باشد) Baphomet( ،همان طور كه مالحظه مي فرماييد

  .را تقديس مي كنند )Baphomet(كاباليست ها و ماسون ها نيز  ،شيطان پرستان
  

همگي برپايه ي تفكرات  ،)Black(از نوع بد   چه  و  )White(خوب   نوع از   چه  )Witchcraft(جادوگري   تعاليم – 3
بنابراين كودكاني كه در . مستلزم نفي مذهب است ،و پذيرفتن اين تعاليم )272(شكل گرفته اند) Paganism(الحادي و جاهلي 
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زمينه ي مستعدتري براي  ،و تعاليم الحادي را در داستان ها مي آموزند فنون ،كودكي به جاي آموختن كتب الهي و تعاليم مذهبي
  . پذيرش كفر و الحاد در دوران بزرگسالي خواهند داشت

و هم تعاليم ) Satanism(هم شيطان پرستي  ،)Witchcraft(گروه هاي جادوگري  ،بدين ترتيب همان طور كه ذكر شد
  .كنندرا ترويج مي ) Paganism(جاهلي و الحادي 

) Witchcraft(جادوگري  با   زيادي  شباهت بسيار  )273(،تفكر فراماسونري است  سرمنشأ كه  كاباال   الحادي  تعاليم – 4
ترويج مي   )Witchcraft(جادوگري   ،)Harry Potter(مانند   طريق  داستان هايياز  كه   هنگامي بنابراين   )274(دارد؛
  دوران در  فراماسونري  تعاليم  پذيرش   براي  و بدين ترتيب ذهن كودكانرواج مي يابد عمالً تعاليم ماسوني كاباال نيز  ،شود

  .د،  آماده تر مي گردبزرگسالي

  
  .وجود دارد) Kabbalah(و تعاليم ماسوني كاباال ) Witchcraft(شباهت فراواني بين جادوگري 

 ،از نماد هاي فراواني استفاده شده است كه بسياري از آن ها در گروه هاي مخفي ،)Harry Potter(در داستان هاي  – 5
كه نام يكي از داستان هاي ) Philosopher's Stone(سنگ فيلسوفان  ،براي مثال. ماسوني و صهيونيستي نيز استفاده مي شوند

)Harry Potter( است،)ستاره ي شش گوش   ،فيلسوفان سنگ  نماد  زيرا  است؛   ماسوني و   اي مفاهيم  كاباالييدار  )275
)Hexagram (مي باشد)لباس هاي سياه  ،از سوي ديگر. كه قبالً پيرامون مفاهيم الحادي و ماسوني آن مفصالً بحث كرديم )276

 Skull(مانند  ني ماسو و  و دوستانش نيز كامالً مشابه لباس هاي افرادي است كه در گروه هاي مخفي  )Harry Potter(رنگ 

& Bones (بخشي از حركت هاي مخفيانه و شيطاني است كه در جهت زيبا جلوه دادن  ،اين مثال ها  .مي كنند  فعاليت  ... و
  .صورت مي گيرد )Harry Potter(نماد هاي مخفي و ماسوني در داستان هاي 

  
)Harry Potter(  و  سنگ  فيلسوفان) . نام   يكي  از  داستان هاي)Harry Potter(   .(توجه  كنيد  كه  نماد  

  .است كه يك نماد كامالً الحادي و ماسوني است Hexagram ،سنگ فيلسوفان
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  نفوذ  تحت  نيز  )Harry Potter( گسترش كتاب ها و داستان هايي همچون  ،بدين ترتيب همان طور كه مالحظه فرموديد
تهاجم به ذهن پاك كودكان و جذب كردن آنان به سمت تعاليم  ،هدف از آنفراماسوني انجام شده است و  جهاني  تشكيالت 
  هيچ    به   ،ضعيف   و   بي محتوا   داستان   يك   وآماتور    وگرنه يك نويسنده ي يطاني و ماسوني در آينده مي باشد؛ش ،الحادي

  .عنوان نمي توانستند به چنين شهرت جهاني دست يابند
كه فرزندان و كودكانمان را با داستان هاي ناب و اصيل ايراني و اسالمي بپرورانيم و ذهن آنان را از بنابراين چه خوب است 

يقيناً اين كار مي تواند سالمت روحي كودكان امروز و جوانان فرداي جوامع اسالمي  .در جهت تعاليم الهي سازمان دهيم ،كودكي
  .براي دنياي اسالم، آماده كند را تأمين نمايد و آنان را در ساختن آينده اي روشن

  
  :كشورهاي اسالمي و   يرانا عليه   داموسانوستر هاي يي پيشگو  از مكرر  اده ي استف – 19

نوستراداموس در  )277(.ميالدي مي زيسته است 16ه كه در قرن بود  فرانسه اهل  و   االصل يهودي  ي داموس، پزشكانوسترميشل 
اب هايي كه در كت  )278(.بوده است ه اي يك كاباليست هو شب شكهيچ گونه  بدونو  داشته وم سحر و جادوگري نيز تبحرعل

رابطه با آينده ي جهان و به مطالب بسياري در  ،اصطالحاً پيشگويي هاي نوستراداموس ناميده مي شود توسط وي نگاشته شده و
نوشته شده اند كه  صدتايي )بخش( 10سانتوري يا  10 اين پيشگويي ها در قالب. ده استشبيان  ،وقايع آخرالزمان خصوص

سانتوري هاي نوستراداموس، مهمترين و معروف ترين بخش از سروده هاي وي مي . عدد دوبيتي مي شوند 1000مجموعاً شامل 
  .باشند

  

  
  .كاباليست و پزشك معروف يهودي االصل فرانسوي ،پيشگو: ميشل نوستراداموس

  
در   را  ،  افراد  بسياري وي  كه زيرا   ؛اين پيشگوي حيله گر باشدشايد لقب برازنده اي براي  » تاريخفريبكارترين پيشگوي  «

به شدت  ر تعجب كرده  و با آناز اين توصيف بسيا ،شايد شما خوانندگان عزيز. فريب داده استطول  تاريخ    درسراسر  جهان و 
اي اسالمي صحبت از پيشگويي هاي نوستراداموس مي شود و حتي گهگاه به زيرا امروزه در بسياري از سايت ه ؛مخالف باشيد

  : لطفاً به توضيحات و مستندات زير توجه فرماييد ،اما قبل از هرگونه اظهار نظر در اين رابطه ؛پيشگويي هاي وي استناد مي گردد
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بلكه منظور  ؛دروغ بوده استنوستراداموس همه ي پيشگويي هاي   كه نيست   اين  » تاريخ  پيشگوي  فريبكارترين «از   ما منظور 
كه  تعداد زيادي اشتباه بوده و اندكي نيز شايد درست بوده است ،مبهم بودهوي اين است كه تعداد زيادي از پيشگويي هاي 

  .شده اند بدلي بوده و از منابع ديگري اقتباس ،احتماالً اين پيشگويي ها ي درست
ي ي شبكه  توطئهبخش مهمي از  ،نوستراداموس و پيشگويي هايشد ند كه نشان مي دهنشواهد مهمي وجود دار  ،در هر حال

بلكه تشكيالت  ،با نام فراماسونري وجود نداشتند يهنوز تشكيالت ،البته در زمان نوستراداموس. (ماسوني بوده اند–جهاني كابااليي
كامالً شبيه تشكيالت  ،ي وجود داشتند كه هم از نظر عقايد و هم از نظر اهدافكابااليمخفي و انجمن هاي  بسيار مشابهي به شكل

پايه و اساس  ،تعاليم الحادي كاباال ،در واقع همان طور كه در ابتداي مقاله ذكر كرديم. امروزي فراماسونري عمل مي كردند
  ) .و مي توان كاباال را مادر فراماسونري امروز ناميد )279(اماسونري امروز را تشكيل مي دهندفر

–جهاني كابااليي  دستگاه از جمله شواهد و داليلي كه نشان مي دهند پيشگويي هاي نوستراداموس بخشي از نقشه ي شيطاني 

  :مي توان به موارد زير اشاره كرد ،ماسوني مي باشد
  
كاباال تعاليمي كامالً  ،همان طور كه قبالً ذكر شد )280(.بوده است يهودي االصل و كاباليست  شكي هيچ بدون نوستراداموس – 1

معروف و حضور نوستراداموس در گروه هاي كابااليي به عنوان يك عضو  )281(.الحادي است و با ذات اديان الهي تناقض دارد
و  ارج  اين  ناً ئمطم  )282( .است  داشته  همزمانش ارج و قرب نشان مي دهد كه وي تا چه اندازه در بين كابااليي هاي ،قدرتمند

   .قرب بي دليل نبوده و احتماالً به دليل خدمات وي به كاباال از طريق پيشگويي هايش بوده است
  
  

  
  .منابع بي شمار ديگري نيز در اين زمينه وجود دارند .ذكر كاباليست بودن نوستراداموس در دو منبع مختلف

  
و حتي در نامه اش به  ي كامالً مذهبي و خداترس بودهبعضي از طرفداران نوستراداموس ممكن است بگويند كه وي انسانالبته 

زيرا امروزه نيز افراد فاسدي چون جرج بوش  اما اين گفته درست نمي باشد؛ )283(.استپسرش اين مطلب را به وضوح بيان كرده 
خود را به عنوان فردي مذهبي معرفي مي كنند؛ اين در حالي است كه عضويت جرج بوش در گروه  ،براي كسب مشروعيت

ادعاي نوستراداموس در نامه به پسرش نيز  ،بنابراين. گوش فلك را نيز كر كرده است) Skull & Bones(ماسوني و شيطاني 
  . رد مذهبي بودن وي باطل مي كندهر گونه ادعايي را در مو ،زيرا عضويت وي در كاباال ؛فريبي بيش نيست
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مطمئناً  خطرناك  بوده  و  )  ميالدي 16قرن (از سوي ديگر، اذعان به جادوگري و كفر به خداوند متعال در زمان نوستراداموس  
توانسته نامه اش  به  پسرش، نمي  در كافر بوده است، كه به احتمال زياد نوستراداموس بنابراين. او مي انجاميده استبه  مرگ  

البته كامالً مشخص نيست كه واقعاً نامه ي مذكور، نامه اي حقيقي است يا (. اعتقاد قلبي به كفر و جادوگري را مستقيماً ذكر كند
  )خير؟

  
مطالب فراواني وجود دارند  ،بسياري از پيشگويي هاي نوستراداموس در رابطه با آخرالزمان بوده است و در اين پيشگويي ها – 2

را انساني ) عج(حضرت مهدي (و منجي مسلمانان  ه اندچهره اي خشن و جنگجو ساخت) به خصوص ايرانيان(كه از مسلمانان 
بيان شده اند و هدف از  هشدارگونه   لحني با   ،نوستراداموس پيشگويي هاي  از  در واقع بسياري . جنگ طلب معرفي كرده اند

  .تا آن ها خود را براي مقابله با اين موج اسالمي آماده كنندبوده  پو در دل غربي هاد ترس و تكاآن ها ايجا
  

  )284(:نمونه اي از اين پيشگويي ها را در زير مالحظه مي فرماييد

  

  
  .كرده است معرفيها مسلمانان را خشن  و  جنگ طلب كه در آن  ،نمونه هايي از پيشگويي هاي نوستراداموس
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 ،از پيشگويي هاي نوستراداموس بر عليه مسلمانان و ايرانيان  ) اسراييل   و   آمريكا(   ماسوني   كشورهاي   فراوان  استفاده ي  – 3
كاباليست ها ي براي  را راه فريبنده اش   پيشگويي هاي با ،كاباليست خود گواه ديگري بر اين حقيقت است كه نوستراداموس

كمك كرده است؛ چرا كه اهداف كرده و به آن ها در رسيدن به اهداف شيطاني آخرالزمانيشان باز ) فراماسون ها(جديد 
بد ها كاباليست ها و شواليه هاي مع براي به دست گيري قدرت جهان، همان اهدافي بود كه قبل از آنو تالش آن ها فراماسون ها 

  .دنبال مي كردند
كتاب ها و فيلم هاي زيادي درباره ي پيشگويي هاي نوستراداموس  ،اسالمي ايرانالزم به ذكر است كه از ابتداي پيروزي انقالب 

به كرات از مسلمانان و  ،اين فيلم ها در   )285(.از  آن  جمله  است»  را ديد ) فردا(مردي كه آينده « كه فيلم  معروف نوشته شده 
از  را مغرب زمينمردم  تا  دارند   قصد  ماسوني  سران  ،ترفند  اين  بايقيناً   . ايرانيان به عنوان انسان هاي خطرناك ياد شده است

  .بترسانند و از آن ها براي انجام اهداف شيطانيشان كمك بگيرند اسالم و ايران
بهتر است پيرامون صحت و سقم اين پيشگويي ها نيز بحث  ،حال كه به اهداف شيطاني پيشگويي هاي نوستراداموس پي برديم

  :رد صحت اين پيشگويي ها مي توان گفت كهدر مو. كنيم
پيشگويي  اكثر. استنباط كرد متضادحتي و مختلف از آن معاني مبهم بوده و مي توان بسياري از پيشگويي هاي نوستراداموس  – 1

  )286(.ز اين دسته بوده و مبهم مي باشند و بدين ترتيب قابل استناد نيستندهاي نوستراداموس ا

  
در بعضي قسمت ها كه وي صريح سخن گفته  ،پيشگويي هاي مبهم فراوان در بين پيشگويي هاي نوستراداموسبا وجود  – 2

 )287(:براي نمونه به پيشگويي زير توجه فرماييد. اشتباهات فاحشي در پيشگويي هايش مشهود است ،است

  
كه دقيقاً بر (زمان نجومي خاصي تا ) راين:  Rhine(سلتيك   رود كه  مي كند  پيشگويي  نوستراداموس   ،پيشگويي  اين  در

رد ) امروزيكلن :  Cologneشهر (آگريپينا   شهر از  ديگر  و   داده تغيير  را  خود  مسير   ،)است  منطبقميالدي  2006سال 
رود راين دقيقاً از وسط شهر كلن  ،ميالدي است 2007اما اين پيشگويي كامالً غلط بوده و در حال حاضر كه سال  )288(.نمي شود

برداشته شده  Google Earthكه از برنامه ي زير تصوير ماهواره اي . عبور مي كند و كماكان در مسير سابق خود جاري است
  :نشان مي دهد وضوح به رامطلب  اين ،است
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ميالدي هستيم و  2007سال   در  كه  حاضر حال  در  حتي   ،برخالف پيشگويي نوستراداموس ،همان طور كه مشاهده مي فرماييد

  .مي گذردآلمان از شهر كلن كماكان نداده و  تغيير  كماكان رود راين مسير خود را ،ميالدي را پشت سر گذاشته ايم 2006سال 
آن   هيچكدام از  اما  ،نيز در كتب و سايت هاي اينترنتي وجود دارند و منتسب به نوستراداموس هستندپيشگويي هاي بسياري  – 3

بسياري از اين مطالب يا به كلي جعلي هستند و يا بخشي از عبارت آن ها ! بين پيشگويي هاي نوستراداموس يافت نمي شوند  در ها 
در . شده اندو تفسير از اين دسته پيشگويي ها نيز وجود دارند كه عمداً به صورت غلط ترجمه  البته تعداد كمي. جعل شده است

  :د نمونه ي مهم از اين گونه پيشگويي ها اشاره مي كنيمزير به چن
A( را نوستراداموس، آن كه طرفداران   نوستراداموس مي باشد ، يكي از پيشگويي هاي  معروفزير پيشگويي 
  )289(:سپتامبر ارتباط مي دهند 11ساختگي  واقعه ي به

  
 از   را  آن  ،نويسندگان از  زيادي  عده ي  و  است  سر و صداي زيادي به پا كرده  ،اين قطعه از پيشگويي هاي نوستراداموس

سپتامبر ارتباط دارد و نوستراداموس توانسته  11ادعا مي كنند كه اين قطعه كامالً با حادثه ي  نوستراداموس دانسته و   شاهكارهاي
) مدار شهر نيويورك(راداموس توانسته است مدار محل وقوع حادثه اين افراد مي گويند كه نوست. است اين واقعه را پيشگويي كند

  )290(.به چشم مي خورد نادرست سخن اينسهواً در مقاالت فارسي نيز  تاسفانهم !را نيز حدس بزند
  :در رد ادعاي باال، مي توان به نكات زير اشاره كرد. كامالً غلط مي باشد ،اما بايد بگوييم كه مطالب گفته شده



 127

 (aبلكه  ،شهر نيويورك نيستدرجه به هيچ عنوان مدار  45اين است كه مدار  ،لين نكته ي مهمي كه مي توان به آن اشاره كرداو
به هيچ عنوان با مدار شهر  ،بنابراين مدار نامبرده در سانتوري نوستراداموس. درجه است 41مدار شهر نيويورك در حدود 

  . نيويورك مطابقت ندارد
مدار واقعي شهر نيويورك را به وضوح  ،برداشته شده است  Google Earth  برنامه ي از   كه زير  ماهواره اي  تصوير 

 :نشان مي دهد

  
 ،ديده مي شود) فلش(همان طور كه  در  پايين و سمت چپ تصوير . موقعيت جغرافيايي شهر نيويورك در تصاوير ماهواره اي
  .درجه ي  عرض  جغرافيايي  شمالي  واقع شده است  41موقعيت جغرافيايي اين شهر حدوداً در مدار  

البته دستگاه شيطاني فراماسونري كه از پيشگويي هاي نوستراداموس در جهت منافع خويش بهره برداري مي كند، بر آن شد تا اين 
كه بعد از مشخص شدن اشتباه مذكور، حاميان پيشگويي هاي نوستراداموس  اشتباه واضح را  به  نحوي  توجيه  كند؛  بدين ترتيب 

مي باشد ) 40.5( 0.5و  40درجه  و  يا ) 40.05( 0.05و  40 ،درجه  در  سانتوري  نوستراداموس)  45(اعالم كردند كه  منظور  از  
درجه، منطقه  )45( از نوستراداموس منظور كه ند كرد اعالم نيز عده اي ديگر )291(!و اين عدد نيز تقريباً مختصات نيويورك است

كامالً غير منطقي بوده و به راحتي رد  اتاين توجيه ،همان طور كه مالحظه مي فرماييد )292(!درجه بوده است) 45(و ) 40(ي بين ا
  : عبارتند از رد اين توجيهاتداليل  از بعضي .دنمي شو

نمي ) 0.1(و دهم ) 0.01( دمبزرگ به هيچ عنوان درمحدوده ي ص نيويورك يك شهر بزرگ است و مختصات يك شهر) 1
درجه ي ) 40.88(درجه تا ) 40.48(محدوده ي شهر نيويورك بين  ،مثال براي. دارندوسيعي  اين شهرها محدوده ي زيرا  ؛گنجد

 ،نكته ي جالب تر اين كه. فقط يك نقطه نيست ،شمالي عرض جغرافيايي واقع شده است و محدوده ي اين شهر در مقياس صدم
درجه ي ) 40.70(نيز در مدار ) سپتامبر ويران شد 11كه در حادثه ي (حتي محل ساختمان سازمان تجارت جهاني در نيويورك 
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ظور  از  بدين ترتيب ادعاي كساني كه مي گويند من .درجه مطابقت ندارد) 40.05(درجه و ) 40.5(شمالي قرار دارد و با اعداد 
مي باشد، غلط است؛ چرا كه محدوده ) 40.5( 0.5و  40درجه  و  يا ) 40.05( 0.05و  40 ،درجه در سانتوري  نوستراداموس) 45(

 .درجه نمي گنجد)  0.1(و  دهم )  0.01(،   در   مقياس  صدم )به خصوص شهر هاي بزرگي همچون نيويورك(ي شهر ها 

بنابراين . مدار شهرهاي ديگري نيز ذكر شده اند كه هيچكدام از آن ها اعداد اعشاري ندارند ،در پيشگويي هاي نوستراداموس) 2
بدين ترتيب ادعاي كساني كه  .عددي اعشاري باشد ،»شهر جديد « درجه ي  ذكر  شده  براي   كه نمي رود  انتظار   نيز  در اينجا

مي باشد، غلط ) 40.5( 0.5و  40درجه  و  يا ) 40.05( 0.05و  40 ،درجه در سانتوري  نوستراداموس) 45(مي گويند منظور  از  
  .است

به قدري واضح است كه جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي گذارد  ،قطعه ي سانتوري مذكوراين در ) 45(نحوه ي ذكر عدد ) 3
در ) 45(از سوي ديگر نحوه ي بيان عدد  )293(.را به ذهن متبادر نمي سازد) 40.5(يا ) 40.05(عدد  ،و به هيچ عنوان عدد ياد شده

درجه  را  استنباط  )  45(و  )  40(اين سانتوري به قدري گويا است كه هيچ گاه نمي توان از آن، عبارت منطقه اي  بين  مدار  
درجه و ) 40.05( 0.05و  40 ،درجه در سانتوري نوستراداموس) 45(بدين ترتيب، هم ادعاي كساني كه مي گويند منظور از . كرد

) 45(و ) 40(درجه، منطقه اي بين ) 45(مي باشد، و هم ادعاي افرادي كه مي گويند منظور  نوستراداموس از ) 40.5( 0.5و  40يا 
  .درجه است، اشتباه مي باشد

  
 و  نيست   كم  جغرافيايي عرض  درجه ي   )45(  و  درجه) 41(ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اختالف بين  :ذكر يك نكته

نوستراداموس را كه در  6سانتوري  97بدين ترتيب نمي توان شهر جديد ذكر شده در قطعه ي . كيلومتر مي باشد 480حدود  در 
 480درجه واقع شده است، حدود  41درجه واقع شده است، همان شهر نيويورك دانست؛ زيرا نيويورك كه در مدار ) 45(مدار 

  .    اصله دارددرجه ف) 45(كيلومتر با مدار 
  
b ( اين است كه  سپتامبر ندارد، 11نوستراداموس شباهتي به واقعه ي  6سانتوري  97نشان مي دهد قطعه ي مطلب مهم ديگري كه

شهر  ،»شهر نوين « يا » جديد  شهر« منظور او از بلكه احتماالً  نيويورك نيست؛ ،شهر جديدي كه نوستراداموس از آن نام مي برد
)Villeneuve-sur-Lot ( در فرانسه و يا شهر)Villanova d'Asti (زيرا شهر . در ايتاليا مي باشد)Villeneuve-sur-

Lot ( در مدار)(و شهر  ،درجه) 44.5Villanova d'Asti (ًدر مدار  دقيقا)البته شهر هاي  )294(.درجه واقع شده است) 45
مذكور به نسبت شهر هاي كوچكي هستند و مي توان آن ها را در محدوده ي كوچكي از عرض جغرافيايي جاي داد و مانند 

از عرض جغرافيايي را ذكر  به همين دليل است كه در مورد آن ها محدوده ي وسيعي. نيويورك محدوده ي وسيعي ندارند
كه كشور فرانسه بوده ها در زمان نوستراداموس نيز وجود داشتند و با محل زندگي وي  نكته ي مهم اين كه اين شهر. نكرديم
  .ي از اين دو شهر بوده استيك ،بنابراين احتماالً منظور نوستراداموس از شهر جديد. فاصله ي چنداني نداشتنداست، 

  به نيز   )Villa nova(و  ،عناي شهر جديددر زبان فرانسوي به م (Ville neuve)همچنين بسيار جالب است كه بدانيم عبارت 
   )295(.معنا مي باشد كه اين مطلب نيز احتمال اشاره ي نوستراداموس به اين دو شهر را باال مي برد  همين
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شما مي توانيد تصاوير دو شهر مذكور و موقعيت  ،گرفته شده است Google earthدر تصوير ماهواره اي زير كه از برنامه ي 
و تصوير دوم در كشور فرانسه،  ) Villeneuve-sur-Lot(تصوير اول مربوط به شهر ( :جغرافيايي آن ها را مشاهده كنيد

   .)در كشور ايتاليا مي باشد) Villanova d'Asti( مربوط به شهر
  

  
  درجه ي عرض جغرافيايي شمالي )44.5( مدار در) Villeneuve-sur-Lot(تصوير ماهواره اي شهر 

  

  
  درجه ي عرض جغرافيايي شمالي )45( در مدار) Villanova d'Asti(تصوير ماهواره اي شهر 

  
c (سپتامبر رد مي كند، اين است كه در اين قطعه ي  11واقعه ي  را  با  6سانتوري  97اط  قطعه ي ومين  نكته اي  كه  ارتبس

آتش به برج هاي دوقلو  ،سپتامبر 11اما  در واقعه ي   ،»آتش به شهر جديد نزديك مي شود  «نوستراداموس، گفته  شده  كه  
اين مطلب نيز، تاييدي بر  .بلكه دو هواپيما به برج هاي مذكور  نزديك  شدند و باعث  آتش گرفتن برج ها  شدند ،نزديك نشد
  . قطعه ي سانتوري مذكور با پيشگويي هاي نوستراداموس استاين عدم ارتباط 
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سپتامبر به هيچ عنوان قابل انطباق با پيشگويي  11دروغين  و  ساختگي   حادثه ي  ،ديديم كه   همان طور بدين ترتيب 
به صورت عمدي ارايه شده و هدف از ترويج ) 97قطعه ي  – 6نتوري سا(در واقع اين تعبير و تفسير غلط از . نوستراداموس نيست

بقيه ي اين است كه نوستراداموس را پيشگوي بزرگي معرفي كنند و از اين حربه بهره گيرند تا  ،آن در كتب و سايت هاي مختلف
واقعي  ،معرفي گرديده اند جنگ طلب و خونخوار داموس را كه در آن ها مسلمانان به عنوان انسان هايپيشگويي هاي نوسترا

  .جلوه دهند
 
B( قطعه ي زير غلط ترجمه و تفسير  ،سپتامبر 11جمله گزافه گويي هاي ديگر در مورد حادثه ي ساختگي  از

  )296(:كه عمدي مي باشد است
  

 
  پيشگويي اين   كه  ادعا كرده اندبراي پيشبرد اهداف شيطاني خود  ،نوستراداموس طرفداران دستگاه شيطاني فراماسونري و

همان  ،در قطعه ي مذكور (Tour)حتي آنان گفته اند كه منظور از كلمه ي ! سپتامبر است 11واقعه ي   به  مربوط نوستراداموس 
)Tower ( يا)اين قطعه بيان مي كند كه برج در طي حمله اي آتش مي گيرد و  ،بنا به ادعاي آنان. در زبان انگليسي است) برج

  !همان برج سازمان تجارت جهاني نيويورك است ،برجمنظور از اين 
  Tour D’Aigues(زيرا دو ساختماني كه در اين قطعه از آن ها نام برده شده است . سفيهانه به سهولت رد مي شود اين ادعاي

و واقع شده اند   فرانسه  كشور در ) Pertuis(نزديكي شهر قلعه هايي كامالً قديمي و شناخته شده هستند كه در  ،)Ansouisو  
نكته ي جالب اين كه پيشگويي . پيشگويي نوستراداموس نيز پيرامون همين قلعه ها است. كيلومتر فاصله دارند 8از يكديگر 

قطعه ي مذكور نه تنها به پيشگويي  بنابراين . به حقيقت نپيوسته است ،نوستراداموس در مورد اين قلعه ها نيز هنوز كه هنوز است
تصوير دو قلعه ي مذكور را   )297(!بلكه در مورد قلعه هاي فرانسوي نيز به حقيقت نپيوسته است ،سپتامبر ربطي ندارد 11حادثه ي 

  :در زير مي بينيد
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  .Pertiusو شهر  Tour D’Aigues ،Ansouisموقعيت قلعه هاي 

پيشگويي فوق، در سانتوري هاي دهگانه ي نوستراداموس وجود ندارد؛ بلكه در دوبيتي هاي ضميمه ي  :ذكر يك نكته ي مهم
  .مي نامند 12و  11بعضي از كتب و سايت ها، دوبيتي هاي فوق را سانتوري هاي . نوستراداموس يافت مي شود

C ( پيشگويي زير است ،ط داده مي شودابتراسپتامبر  11پيشگويي ديگر نوستراداموس كه به:)298(  

  
  

نكته ي جالب اين كه . سپتامبر معرفي كرده اند 11قطعه ي فوق را به عنوان يكي از پيشگويي هاي  ،در سايت هاي اينترنتي فراواني
 عبارت  سايت ها  اين  در   كه  بدين ترتيب  .است ترجمه شده   غلط عمداً   ،فوق  ي دوم  قطعه  مصرع  ،مذكور در سايت هاي 

 Will cause the(.را به صورت عبارت انگليسي ) Fera trembler autour de Cité neufue(.فرانسوي 

towers around the New City to shake ( ترجمه كرده اند كه معني فارسي آن چنين است) : )سبب ) لرزش زمين
 Fera trembler(.فرانسوي عبارت  ديديم، باال  در كه اما همان طور ..)تا برج هاي اطراف شهر جديد بلرزند خواهد شد

autour de Cité neufue ( انگليسي  عبارتبه صورت)cause tremors around the New City. (Will 
نكته ي جالب . .)زش در اطراف شهر جديد خواهد شدسبب لر) لرزش زمين( : (كه معني فارسي آن چنين استترجمه مي گردد 

وجود ندارد و به نظر مي رسد )  Tower(اصالً كلمه ي برج  ،نوستراداموس و ترجمه ي صحيح آنسانتوري اين كه در قطعه ي 
ون ها به صورت عمدي و مغرضانه كلمه ي برج را در ترجمه ي خود به كار برده كه سايت ها ي اينترنتي تحت اختيار ماس

   )299(.اند
 بلكه   ؛نيست  نيويورك شهر   ،نوستراداموسهاي  سانتوري مذكور  قطعه ي  در   شهر جديد از   منظور  كهنكته ي ديگر اين 

در ايتاليا مي ) Villanova d'Asti(شهر   يا  و فرانسه   در ) Villeneuve-sur-Lot(  شهر دو  از   يكي  ،آن  از  منظور
  )300(.باشد
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حال آن كه در  ؛سبب لرزش شهر جديد مي شود ،ذكر شده است كه آتش از مركز زمين ،از سوي ديگر در مصراع اول اين قطعه
هواپيما ها از آسمان باعث خرابي برج هاي سازمان تجارت جهاني شدند كه اين مسأله نيز دروغ بودن ادعاهاي سايت  ،سپتامبر 11

  . هاي مذكور را نشان مي دهد
  
D ( بهخود كتاب هاي   در  پيشگويي هاي جعلي نيز وجود دارند كه اصالً نوستراداموس ،سپتامبر 11در مورد  

  )301( :را در زير مي بينيد ي از اين پيشگويي هانمونه ا .ه استهم نكرد  اشاره اي  كوچكترين آن ها 
  

  
-E  در مذكور   پيشگويي  .است  نكرده  آن به  كوچكترين اشاره اي حتي نوستراداموس كامالً جعلي بوده و  ،پيشگويي فوق

Mail  جالب تر اين كه . اما نه در سانتوري ها وجود دارد و نه در ساير كتب نوستراداموس ،و سايت هاي بسياري آمده است ها
زندگي مي از آن تاريخ اين در حالي است كه نوستراداموس در يك قرن پيش  ذكر شده است؛ 1645، سال سال سرودن اين قطعه

  )302(!سال سن داشته است 150در حدود  1654در سال  كرده و
  
E (يكي ديگر از پيشگويي هاي جعلي منتسب به نوستراداموس را نيز در زير مي بينيد:)303(  

  
  )304(!هاي نوستراداموس وجود ندارد در پيشگويي  نيز  آن مشابه حتي    و  بوده  جعلي  كامالً  نيز  پيشگويي  اين

  
F (پيشگويي هاي ديگري نيز  ،داده شده اند ارتباط  سپتامبر   11  حادثه ي  به  كه فوق   پيشگويي هاي  بجز

از جمله ي اين پيشگويي ها مي توان به پيشگويي اشاره كرد كه بنا به . وجود دارند كه معروف مي باشند
بهتر است كه نگاهي به اين ابتدا . خبر از آمدن هيتلر مي دهد ،ادعاي طرفداران و حاميان نوستراداموس

  )305(:پيشگويي بيندازيم
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و دليل آنان بر صحت  ،قطعه ي فوق يكي از مهمترين قطعاتي است كه توسط حاميان و طرفداران نوستراداموس تبليغ مي شود

به آلمان اشاره وجود دارد كه مشابه هيتلر است و هم ) Hister(اين است كه در اين قطعه هم كلمه ي  ،پيشگويي نوستراداموس
  !شده است

  
  :اما در رد اين ادعاها داليل محكمي وجود دارند

  
a(  اين سانتوري عاقبت)Hister ( حال آن كه همه مي دانيم كه هيتلر و معشوقه  ،آهنين دانسته است را زنداني شدن  در  قفس

  .ارتباطي به هيتلر ندارد بنابراين اين پيشگويي )306(ز پيروزي متفقين خودكشي كرده اند؛در رو ،اش اوا براون
  

b(  كلمه ي   مورد  در  )(Hister   نوستراداموس   پيشگويي هاي از  كه  مختلفي   در نسخه هاي  كلمه    اين   كه  گفت  بايد 
 The Complete Prophecies of)كتاب   در مثال  براي . است  شده ذكر  مختلفي   اشكال   به  ،دارند وجود 

Nostradamus by Henry C. Roberts)  لغت  )Ister(  دانوب  رودخانه ي التين  نام   كه است   شده  ذكر  
  جمله از   ،كتب از   بعضي در  ديگر   از سوي  )308(.واقع شده است  آلمان  در رودخانه اين   ابتدايي  بخش اتفاقاً و )307(مي باشد

  در قطعه ي مذكور )The Prophecies of Nostradamus by Erika Cheetham( كتاب  در 
  مولف ،اين كه در ابتداي كتاب دوم نكته ي ديگر  )309(.ذكر شده است)   Hister(  كلمه ي  ،نوستراداموسهاي    سانتوري

به همين دليل در اين كتاب، در ! ستاستفاده كرده ا) Hitler(از كلمه ي  نوستراداموس به احتمال زيادخود ادعا كرده است كه 
توضيحات مي توان نتيجه گرفت كه كتاب اين   از  )310(.است  رفته  كار  به نيز   )Hitler( كلمه ي   ،)Hister(كنار لغت 

با  ،در طول تاريخ مورد دستكاري واقع شده و كشورهاي اروپايي و آمريكا هر جا كه الزم بوده ،پيشگويي هاي نوستراداموس
) Erika Cheetham(مولف كتاب دوم  ،براي مثال .كرده اند توجه به منافعشان متن آن را تغيير داده و بنا به ميل خود تفسير

   . نوشته است) Hister(، )Hitler(بي شك به نفع انگليسي ها و به ضرر آلماني ها قلم زده و به جاي  ،كه انگليسي است
اما تقريباً همه  خودداري مي كنيم؛از ذكر آنان  ،زيادي وجود دارند كه با توجه به حجم مطالب البته در مورد هيتلر پيشگويي هاي

   .ي آنان نيز به نحو مشابه رد مي شوند
G (بسيار معروفي است كه طرفداران  پيشگويي   ،بررسي مي كنيم اين جا  در  كه  آخرين پيشگويي

   .شده استو انقالب ايران اشاره ) ره(ادعا مي كنند در آن به حضرت امام خميني نوستراداموس و حاميان او 
خطرناك  ،رشد ايران را براي غرب آن،به وسيله ي اين رسانه ها و  شده استاز سوي رسانه هاي غربي مطرح بارها  ،اين پيشگويي

با ادعايشان مبني بر اين كه پيشگويي مزبور ها اين خبرگزاري . اهداف استعماري خود را توجيه مي كنندجلوه داده و بدين وسيله 
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تالش مي كنند تا بقيه ي پيشگويي هاي نوستراموس  ،نوستراداموس درباره ي ايران و اسالم است! چندين پيشگويي صحيحيكي از 
مبارزه با اسالم و ايران برخوردار  درباره ي ايران و اسالم را به خورد مخاطبان غربي خود بدهند تا بدين وسيله از حمايت آنان در

  . شوند
فريب خورده و با نيت خير  ،عده اي از برادران عزيز مسلمان ،سفانه در داخل سرزمين هاي اسالمي و حتي كشور عزيزمان ايرانمتأ

حال آن كه  ؛ان بدانندو انقالب اسالمي اير) ره(حقانيت امام خميني بر سعي مي كنند كه اين پيشگويي را دليل  ،اما با روش اشتباه
 زيرا با درست دانستن اين پيشگويي ، نه انقالب اسالمي؛تنها به سود دشمنان غربي است ،ذاشتن بر اين پيشگويي نادرستصحه گ

كه همانا ترساندن ( ف پليدشانه راه آنان را براي رسيدن به هددر واقع به اهداف فراماسون ها مشروعيت مي بخشيم و نادانست ،ها
   .هموار مي كنيم ،)مردم جهان از اسالم و ايران است

  )311(:متن اين پيشگويي به صورت زير است. بهتر است به پيشگويي مذكور بپردازيم ،بعد از توضيحات مقدماتي
  

  
تفاوت بسيار زيادي بين توصيفات آن و واقعيات انقالب اسالمي  ،از آن برخوردار استعليرغم ظاهر فريبنده اي كه قطعه ي فوق 

  :داردوجود ايران 
  
a( ذكر شده است كه رسوايي شاه به وسيله ي پاياني انجام مي شود كه آغاز آن  ،در قطعه ي فوق از پيشگويي هاي نوستراداموس

هجري  1357زيرا حركت انقالبي و اسالمي ملت ايران كه در بهمن ماه سال  ؛اين مطلب مسلماً اشتباه مي باشد. از فرانسه بوده است
اسالمي مردم  –در واقع حركت  انقالبي   )312(.بوده است هجري شمسي 1342آغازش از شهر قم و سال  ،شمسي به پيروزي رسيد

همان سال آغاز  1342ايشان در سال  در شهر قم و سپس دستگيري) ره(به دنبال سخنراني هاي روشنگرانه ي امام خميني  ،ايران
قيام كردند ) شمسي 1342(خرداد همان سال  15در  ،)ره(حضرت امام  دستگيري   به اعتراض   نشانه ي  به ايران   غيور  ملت  .شد

   )313(.توسط رژيم سفاك سابق به خاك و خون كشيده شد ،كه اين قيام
آغاز  ،خرداد همان سال 15و قيام  1342در سال ) ره(به خصوص سخنراني هاي امام  ،1342وقايع سال  ،بنابر نظر اكثر مورخين

حركت هايي كه بر ضد نظام ستمشاهي انجام مي  ،سال آن   از  قبل كه   زيرا  )314(ب  اسالمي  ايران  بوده  است؛حركت انقال
بنابراين حركت ملت ايران در سال . ل بيگانگان بودندشدند يا جنبه ي صرفاً ملي داشتند و يا همچون توده اي ها در اختيار عوام

ت مي توان سرآغاز و كمتر جنبه ي ملي داشت را به جرأكه بيشتر جنبه ي مذهبي  ،)ره(شمسي به دنبال سخنراني هاي امام  1342
را نمي  يي نوستراداموسنه فرانسه؛ و اين پيشگو ،قم بوده است آغاز انقالب ايران از بدين ترتيب. الب اسالمي ايران دانستانق

  .دو انقالب ايران ارتباط دا) ره(امام خميني  توان به
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اشتباه كرده و قطعه ي مذكور سانتوري نوستراداموس را به صورت غلط ترجمه كرده  ،البته بعضي از عزيزان و بزرگواران مسلمان
تحليلي بر پيشگويي  « فارسي   كتاب از   ،ترجمه  اين  كه  مي كنيد  مشاهده را   ترجمه ها  اين  از  يكي  در زير .اند

  )315(:اقتباس شده است  » نوستراداموس
  

  
  

ترجمه شده .) پايان آن در فرانسه آغاز مي شود(به صورت عبارت  ،مصراع سوم قطعه ي فوق ،همان طور كه مشاهده مي كنيد
هر چند كه اين ترجمه . كتاب مذكور و خوانندگان شده است نويسنده يمترجم و اين اشتباه در ترجمه باعث اشتباه بيشتر . است

  :زيرا. ي اشتباه نيز به سهولت رد مي شود
  
زيرا پايان هر كاري در يك لحظه اتفاق مي افتد  از نظر دستور زبان صحيح نيست؛ ،)ن آن در فرانسه آغاز مي شودپايا(عبارت ) 1

نمي ) ing(هيچ گاه  ،)Finish: پايان دادن (فعل ، انگليسيزبان  دليل در به همين  .ه پايان كارها طول بكشدو چنين نيست ك
به معناي پايان دادن است و پايان دادن در ) Finish(زيرا . به كار برد )Finishing(را به صورت ممتد فعل اين گيرد و نمي توان 

كه در ترجمه ي كتاب ) در فرانسه آغاز مي شودپايان آن (بدين ترتيب عبارت  .ديك لحظه بوده و نمي تواند امتداد داشته باش
  .مذكور آمده است، صحيح نمي باشد

 ،باز اين مطلب كه بگوييم پايان حركت انقالبي ايران از فرانسه آغاز شده است ،حتي اگر قوانين دستور زبان را ناديده بگيريم) 2
در سال  ايران ماما قيام هاي پي در پي مرد ،هجرت كردند به پاريس 1357مهر ماه سال در ) ره(زيرا امام خميني  .صحيح نمي باشد

هنوز در ) ره(در شهريور ماه كه امام خميني  ،1357 شهريور 17براي مثال قيام خونين . از قبل از مهر ماه آغاز شده بود ،1357
 قيام ها به پيروزي   اين  انجامسر  كه بود   1357  به عنوان نقطه ي شروعي براي قيام هاي پياپي سالشكل گرفت و  ،عراق بودند

در زماني شكل گرفت كه  1357در سال نيز  ،آخرين قيام هاي منجر به انقالب آغاز   بنابراين )316(.انجاميد  ايران  اسالمي  انقالب
  .بدين ترتيب فرانسه در اين مورد نيز سهمي ندارد. امام خميني هنوز در عراق بودند

آغاز شد  1356از سال  كت نهايي انقالب اسالمي ايران،حر ،اگر به صورت دقيق تر به رويداد هاي انقالب بنگريم از سوي ديگر
 ،مردم سراسر ايران به صورت يكپارچه و به منظور اعتراض به مقاله ي توهين آميز روزنامه ي اطالعات ،كه در دي ماه اين سال

سرآغاز يك سري قيام هاي زنجيره اي در كشور بود كه  ،قيام مذكور. ن كشيده شدقيام كردند كه اين قيام در قم به خاك و خو
دامنه ي اين قيام ها بدين ترتيب به سال . هر كدام از اين قيام ها به مناسبت بزرگداشت چهلم شهداي قيام قبلي انجام مي شدند

بدين ترتيب اگر از اين زاويه نيز به انقالب  )317(.انقالب اسالمي ايران به پيروزي رسيد ،نيز كشيده شد كه در اين سال 1357
شروع ) نجف(از قم و در زمان حضور امام در عراق  ،باز هم خواهيم ديد كه حركت نهايي انقالب اسالمي ،اسالمي نگاه كنيم

  .نه فرانسه ،شده است



 136

و در زماني  57، قبل از مهر ماه 1357با توجه به توضيحات باال درمي يابيم كه حركت هاي پاياني انقالب اسالمي ايران در سال 
هنوز در نجف بودند؛ ايشان بعد از اين وقايع و در مهرماه به فرانسه هجرت كردند؛ بنابراين ) ره(شكل گرفت كه امام خميني 

 1سانتوري  70بدين ترتيب مي توان گفت كه قطعه ي .  پاياني  انقالب  نيز  نبوده  است  فرانسه حتي آغازگر  حركت هاي
  .  نوستراداموس با واقعيات انقالب اسالمي ايران، تفاوت زيادي دارد و نمي توان آن را به انقالب ارتباط داد

b( ترجمه ي مصراع چهارم  ،»تحليلي بر پيشگويي نوستراداموس  «فارسي كتاب  در) و از سوي يك كاهن است كه در جاي
كه در پيشگويي نوستراداموس به زبان فرانسه آورده شده ) Augure(زيرا كلمه ي . نيز كامالً غلط مي باشد ،)دوري نشسته است

تاب كمترجم متاسفانه . اشاره كرد...  نشانه و  ،فالكاهن، پيشگو،  بهآن ها مي توان  معاني متعددي دارد كه از جمله ي ،است
 اشتباه كامالً كه اين تصور آن حال )318(،را به معناي كاهن گرفته است) Augure( ،» پيشگويي نوستراداموستحليلي بر  «فارسي 
در . است نه چيز ديگر) ي مخفي نشانه( ،كه در متن اصلي سانتوري آمده است )Secret Augure(عبارت  معناي  زيرا است؛
) ره(هيچ شباهتي با امام خميني  ،عبارت نامأنوسي خواهد شد و در ضمن ،ترجمه كنيم) كاهن مخفي(اگر آن را به صورت  واقع

 محترم   مترجم كه است  نكته ي جالبي كه وجود دارد اين . نخواهد داشت ،كه رهبري ملت ايران را آشكارا بر عهده داشتند
را جا انداخته و فراموش كرده ) secret(كلمه ي  ،1سانتوري  70چهارم قطعه ي در ترجمه ي مصراع   ،مذكور  فارسي كتاب 
نشانه اي مخفي براي كسي است كه مي ) اين مسأله( (صورت  به ،مورد نظراين در حالي است كه ترجمه ي درست مصراع  .است

در ترجمه هاي صورت گرفته  ،مي باشد كه اين ترجمه ،)) خود را محافظت كند( صرفه جويي كند) در جان و مال خود(خواهد 
   .توجه شده است) secret(و در همه ي آن ها به كلمه ي  به زبان انگليسي نيز وجود دارد

آورده شده است تا اشتباه ترجمه اي و ترجمه ي فارسي صحيح آن   1سانتوري  70قطعه ي  از   انگليسي  ترجمه ي  چند  ،زير  رد
  )319(:آشكار شود و ترجمه هاي مشابه آن، ،» پيشگويي نوستراداموستحليلي بر  «كتاب فارسي 

  

  
:   secret «به كلمه ي .                    (و   ترجمه ي  فارسي   صحيح   آن   1سانتوري   70دو   ترجمه ي   انگليسي  از  قطعه ي  

  .)انگليسي و فارسي توجه فرماييد ،در متن فرانسوي »مخفي 
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بدون هيچ گونه  » مخفي:  secret «ي كلمه . (» نوستراداموس پيشگويي هاي   بر   تحليلي  « فارسي   كتاب  اشتباه  ترجمه ي

  .)قرينه اي در ترجمه حذف شده است
  

 و ) ره(خميني   امام  حضرت با خصوصيات ،نوستراداموس 1سانتوري  70قطعه ي   فرموديد، مالحظه   كه  طور همان  بنابراين
  . تفاوت هاي بنياديني دارد ،ايران اسالمي انقالب واقعيت هاي 

اين است كه تعدادي از برادران مسلمان قصد دارند تا  ،متأسفانه يكي از داليل رواج پيشگويي هاي نوستراداموس در بين مسلمانان
گر چه نيت اين برادران . استفاده كنند) ره(خميني  اثبات حقانيت انقالب و حضرت امامدر جهت از پيشگويي هاي نوستراداموس 

انجام داده است و همان طور زيرا اين پيشگويي ها را يك كاباليست معروف  ؛اما راهي كه اينان رفته اند اشتباه مي باشد ،خير است
 به  مي توان  اوصاف چگونه   اين  با حال . كاباال مملو از تعاليم الحادي بوده و سرآغاز تشكيل فراماسونري مي باشد ،كه مي دانيم

  كاباليست اعتماد كرد؟ يك  پيشگويي 
اين است كه بسياري از دول غربي و دشمنان  ،است توطئهاز ديگر نكاتي كه نشان مي دهد پيشگويي هاي نوستراداموس يك 

استفاده مي كنند و همواره اسالم و ايران را بزرگترين خطر   اسالم و ايران  چهره ي تخريب   منظور  به پيشگويي ها   از اين ،اسالم
  .ين پيشگويي ها به ضرر خود ما استاين صحه گذاشتن بر ابنابر .براي جهان عصر حاضر جلوه مي دهند

اما با اين اوصاف . به خودي خود غلط يا مبهم بوده و به سهولت باطل مي شوند ،بسياري از پيشگويي هاي نوستراداموسگرچه 
به هر نحوي كه شده پيشگويي هاي نوستراداموس را به وقايع جهان اسالم  ،جاي تعجب است كه چرا بعضي از برادران مسلمان

  !پيوند مي زنند و حتي در مواردي اشتباهات نوستراداموس را توجيه مي كنند
نقل شده است كه در طي آن ) ع(از معصومين  اين است كه احاديث معتبر بسياري ،بسيار مهمي كه بايد به آن اشاره كرد نكته ي

؛ بسيار دقيق به حقيقت پيوسته اندصورت بسياري از اين وقايع نيز به  آخرالزمان را پيشگويي كرده اند كه وقايع ها اين بزرگواران،
به  آخرالزمان  وقايع  براي بررسي  ،)ع(به جاي بهره بردن از احاديث معصومين  مسلمانادران براز  يبسياركماكان  اما با اين حال،

  . آميز نوستراداموس مي پردازند توطئهو  ينپيشگويي هاي دروغ
 :يك نمونه از اين احاديث را ذكر مي كنيم ،در رابطه با حوادث آخرالزمان) ع(به منظور بررسي دقت و صحت احاديث معصومين 

  .) شگفت اين كه در اين حديث،  اوضاع  شهرهاي  قم  و  كوفه  در آخرالزمان،  به  دقت  بيان شده اند(
  :گوشه اي از اوضاع آخرالزمان را ترسيم مي كنند) ع(حضرت امام صادق  ،در اين حديث

  :قال كوفة و أنه ذكر )ع(وي بأسانيد عن الصادق ر و
 للعلم و تصير معدناً ، وقم ، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لهاا العلم كما تأزر الحية في جحرهايأزر عنه من المؤمنين و كوفةستخلو « 

، فيجعل اهللا قم قرب ظهور قائمناذلك عند  ، وفي الدين حتى المخدرات في الحجالالفضل حتى اليبقى في االرض مستضعف 
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  في  البالد  سائر  إلى منه   العلم  ، فيفيضيبق في االرض حجة لم لوال ذلك نساخت االرض بأهلها و ، والحجةأهله قائمين مقام  و
 ثم  ، العلم لم يبلغ إليه الدين و  االرض  على  أحد  اليبقى  حتى  فيتم حجة اهللا على الخلق، المغرب المشرق و

   )320(». هم حجةإنكار من العباد إال بعد ن اهللا الينتقمسخطه على العباد، ال اهللا ولنقمة   سبباً يسير   و عليه السالم   القائم  يظهر
  :نقل شده است كه كوفه را ياد كردند و گفتند) ع(و با اسناد بسيار از حضرت امام صادق 

اين چنين از كوفه علم نيز ، كه مار در جايگاه خود فرو مى رود گونه ايه از مؤ منان خالى مى گردد و ب كوفهبزودى شهر « 
كه در زمين كسى  نحويه ب .معدن فضل و دانش مى گردد آشكار مى شود و آن سامان قماز شهرى بنام سپس   ؛رخت برمى بندد

 .ما به وقوع مى پيوندد نزديك ظهور قائمو اين قضايا  ؛نوعروسان در حجله گاه خويش حتى ؛در استضعاف فكرى بسر نمى برد
زمين اهل  ،اگر چنين نشود .گرداند مى قائم مقام حضرت حجت، را براى رساندن پيام اسالم اهلش قم و، خداوند سبحان

سان بر بدين  منتشر مى گردد، جهان  و غرب  دانش از اين شهر به شرق خودش را فرو مى برد و در زمين حجتى باقى نمى ماند،
ظهور ) عليه السالم(آنگاه قائم  ؛به وى نرسيده باشديكى باقى نمى ماند كه دين و دانش شود و  اتمام حجت مى  مردم

 بندگانش انتقام نمى گيرد مگر بعد از آن زيرا خداوند از ؛م و غضب خداوند بر بندگان مى شودمى كند و ظهور وى باعث خش
   )321(» .كه وجود مقدس حضرت حجت را انكار نمايند

پيشگويي هاي اعجاب آوري را در مورد وقايع  حديث فوق،در ) ع(رت امام صادق حض ،همان طوركه مالحظه فرموديد
) ع(امام صادق  ،در اين حديث. و صحيح مي باشند بسيار دقيق ساله، 1300انجام داده اند كه با وجود فاصله ي  آخرالزمان 
د و همزمان خالي مي گرد)  علماي دين(از  مومنين   كوفه و   از كوفه خارج مي شود )علوم ديني(علم  ،در آخرالزمان فرمودند كه

به قدري در نشر علوم ديني اهتمام مي ورزد كه دسترسي به ) قم(و اين شهر  ؛علوم ديني به شهري وارد مي شود كه قم نام دارد
 به فرموده ي امام. تمام مي نمايد همه ي مردم جهان،علوم ديني را از تمامي نقاط جهان ممكن مي سازد كه اين امر حجت را بر 

   .دناتفاق مي افت) عج( قائمحضرت   ظهور  اين وقايع در نزديكي  تمامي ،)ع(صادق 
پي  ،بوده است) ع(به عظمت علم الهي كه در نزد معصومين  ،با دقت در حديث مذكور و مقايسه ي آن با اوضاع امروزه ي جهان

  : در اين قسمت جا دارد تا به جزييات پيشگويي فوق بپردازيم. خواهيم برد
  
اما اين مطلب  .علوم ديني از كوفه خارج مي شود ،پيشگويي شده است كه در آخرالزمان ،اين حديث در) 1

   چه مصداقي دارد؟
از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است  ،اين شهر. كوفه شهري بسيار قديمي است كه از قرون اوليه ي هجري وجود داشته است

در واقع  )322(.شهري جدا از كوفه نيست ،در مورد نجف بايد به اين نكته اشاره كرد كه نجف. كه مهمترين آن ها نجف مي باشد
 زيرا منطقه ي نجف در منطقه ي مرتفع كوفه واقع شده است و. مي گويند) نجف كوفه( ،به منطقه ي نجف ،در بسياري از موارد

   .منطقه ي نجف بخشي از كوفه است ،بنابراين همان طور كه ذكر كرديم. است) منطقه ي مرتفع كوفه(به معناي ) نجف كوفه(
  :كه مطلب فوق را درباره ي منطقه ي نجف تأييد مي نمايدذكر شده است ) ع( م حسينحديثي از اما

  : فرمودند) عج(درباره ي حضرت مهدي ) ع(امام حسين 
كأن على رؤسهم الطير قد فنيت أزوادهم وخلقت ثيابهم، قد أثر  نجف الكوفةأصحابه في  إلى القائم عليه السالم و كأني أنظر« 

 إال   منهم  أحداً ال يقتل   بالنهار، رهبان بالليل كأن قلوبهم زبر الحديد، يعطى الرجل منهم قوة أربعين رجالً السجود بجباههم ليوث
   )323(». "يات للمتوسمينإن ذلك آل"في كتابه العزيز بقوله  اهللا تعالى بالتوسم وصفهمقد  و  منافق أو  كافر 
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توشه هاي آنها  .كنند سر آنها پرواز مي كرده و پرندگاني بر اجتماع نجف كوفهياران او را مي بينم كه در  و) عج(گويا قائم « 
دل  .ندهستزاهدان شب  روز و آنها شيران .است آنها نقش بسته نشان سجده بر پيشاني آنان كهنه شده و جامه هاي كاستي گرفته و

 شود مگر به هيچ يك كشته نمي .هركدام توان چهل مرد را دارا هستند و؛ است) استوار محكم و( هايشان مانند پاره هاي آهن

در اين " :آنجا كه مي فرمايد ؛كرده استياد   بينيتيز و  بصيرت  اهل  عنوان  خداوند متعال از آنها با  .منافق دست كافر يا
  )324(» ."هايي نهفته است براي اهل بصيرت نشانه )بعذا(

  .نيز نجف را بخشي از كوفه دانسته اند) ع(بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد، امام حسين 
گردد كه نجف بخشي از مالحظه مي  ،است اقتباس شده  (Google Earth)در تصوير ماهواره اي زير نيز كه از برنامه ي

  :كوفه مي باشد

  
دليل گهگاه از آن به  به همين. نجف بخشي از كوفه مي باشد ،همان طور كه مالحظه مي فرماييد. موقعيت كوفه و نجف اشرف

  .ياد مي شود) نجف كوفه(عنوان 
  :پردازيمدر طول تاريخ مي شهر نجف بعد از بررسي موقعيت جغرافيايي كوفه و نجف، به موقعيت مذهبي 

همواره به عنوان مهمترين قطب علوم  ،حوزه ي علميه ي نجف اشرف با قدمت چند صد ساله ي خود ،همان طور كه مي دانيم
اما با قدرت گيري صدام ملعون  )325(.ه استمهمي داشتهمواره جايگاه  ،و در طول تاريخباالخص علوم شيعي مطرح بوده و  ،ديني

بدين . شد علميه ي نجف از علماي دين خاليكم كم حوزه ي  ،)ميالدي 70دهه ي (هجري شمسي  50سال هاي آخر دهه ي در 
) ره(دستور به اخراج حضرت امام خميني  ،هجري شمسي كه صدام رييس شوراي انقالب عراق بود 1357ترتيب كه در سال 

مجبور  ،در نجف حضور داشتندو در آن وقت كه از طرف رژيم پهلوي در تبعيد به سر مي بردند نيز ) ره(امام خميني  )326(.داد
  علماي خصوص   به شيعيان و  ،بعد از اين قضايا نيز با كسب مقام رياست جمهوري عراق توسط صدام. شدند تا راهي فرانسه شوند

 1359در سال  شهادت آيت اهللا سيد محمد باقر صدر و خواهرشان ،نتيجه ي اين فشارها. گرفتند  قرار فشار   تحت  ،عراق شيعه ي 
و محبوس شدن تنها مرجع بزرگ زنده ي عراق يعني آيت  ،شهادت تعداد ديگري از علماي شيعه ي نجف )327(،هجري شمسي

و  ،تعداد زيادي از علماي نجف از جمله شهيد سيد محمد باقر حكيم ،در اين بين .بوده است )328(اهللا سيستاني در خانه شان
  ايران اسالمي  خصوص جمهوري   به  ،ديگر  كشورهاي همچنين تعداد زيادي از مومنين شيعه ي عراقي مجبور به مهاجرت به 
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له در تمام مدت مسأ اين. تكم رونق گش ،بدين ترتيب كم كم علوم ديني در نجف به علت فعاليت هاي صدام ملعون )329(.شدند
  . حكومت ظالمانه ي صدام  در جريان بود

با وجود آزادي آيت اهللا العظمي سيستاني از حبس خانگي و بازگشت آيت اهللا سيد  ،بعد از اشغال عراق توسط كشورهاي غربي
زيرا شهادت تعدادي از علماي . اوضاع عراق و به خصوص حوزه ي علميه ي نجف چندان بهبود نيافت ،محمد باقر حكيم به عراق

و كارشكني هاي مكرر اشغالگران از  ،كشورهاي غربي و ايادي آنان از يك سواسالم از جمله شهيد سيد محمد باقر حكيم توسط 
 ،به موقعيت ممتازي كه در طي قرون به آن دست يافته بود باعث شده است تا كماكان حوزه ي علميه ي نجف نتواند ،سوي ديگر
به ) ع(ام صادق امحضرت در واقع مي توان گفت كه كوفه و نجف از علما خالي شده و اين مطلب چيزي است كه  )330(.بازگردد

  .آن اشاره كرده اند
  
به شهري به نام قم منتقل مي شود ) علوم ديني(ذكر شده است كه علم ) ع(در حديث حضرت امام صادق ) 2

و مردم قم به نحوي در جهت اشاعه ي علوم ديني فعاليت مي كنند كه هيچ انساني در جهان باقي نمي ماند 
زيرا حوزه ي علميه ي قم كه . پيوسته است نيز به حقيقت) ع(اين پيشگويي امام صادق . نتواند به علوم ديني دست يابدكه 

  به نحوي كه )331(.شده است شگرفيانقالب اسالمي ايران دچار تحوالت پيروزي  از زمان  ،سال پيش تأسيس شد 80در حدود 
فراواني شده   حمايت  آن  از  و  دهگردي واقع   اسالمي در سايه ي حكومتي   حوزه اين   ،ايران  اسالمي انقالب   پيروزي  از  بعد

تعداد زيادي از علما و طالب شهر نجف به ايران   ،همچنين به دليل ايجاد جو خفقان و وحشت در عراق توسط رژيم بعثي. است
اين مسأله نيز به پيشرفت حوزه ي علميه ي قم  قم پرداخته اند كه  علميه ي  حوزه ي  رد  تدريس و   تحصيل  به و   كرده  هجرت

پيشرفت حوزه ي علميه ي قم تا بدانجا بوده كه امروزه تبديل به مهمترين پايگاه تشيع در جهان شده . نموده استكمك شاياني 
  .در مورد شهر قم نيز به حقيقت پيوسته است) ع(پيشگويي امام صادق  ،بنابراين همان طور كه مالحظه فرموديد. است

اين است كه اهل قم حجت را بر مردم دنيا تمام مي كنند و به  ،رده اندبه آن اشاره ك) ع(نكته ي مهم ديگري كه امام صادق ) 3
. نحوي در جهت اشاعه ي علوم ديني فعاليت مي كنند كه هيچ انساني در جهان باقي نمي ماند كه نتواند به علوم ديني دست يابد

ياري در حوزه ي علميه ي قم و ساير زيرا امروزه كتب و مجالت بس نيز به حقيقت پيوسته است؛) ع(ادق اين پيشگويي امام ص
يقت شوند و بسياري از اين كتب به صورت رايگان و يا به بهايي بسيار اندك در اختيار تشنگان حق مراكز ديني شهر قم چاپ مي

و ساير  با پيدايش اينترنت و ايجاد سايت هاي اينترنتي متعدد توسط حوزه ي علميه ،عالوه بر اين .در سراسر جهان قرار مي گيرند
براي مثال كسي كه . علوم ديني به سهولت و به زبان هاي مختلف در اختيار تمامي مردم دنيا قرار گرفته است ،مراكز ديني شهر قم

وارد سايت هاي مذهبي  ،در كشور دور دست آرژانتين زندگي مي كند نيز مي تواند با نشستن در برابر كامپيوتر و اتصال به اينترنت
حتي اين گستردگي تا بدانجا است كه كتاب عظيم و گرانقدر بحاراالنوار . به تمامي منابع علوم ديني دست پيدا كندشهر قم شده و 

  . نيز به صورت آنالين در اختيار عالقمندان قرار گرفته است
حجت را تمام كرده اند و اين پيشگويي حضرت  ،امروزه اهالي قم بر تمامي مردم جهان ،بنابراين همان طور كه مالحظه فرموديد

ن  تحقق  اين  پيشگويي  را  در  زما ،)ع(نكته ي ديگر اين كه حضرت امام صادق . نيز به حقيقت پيوسته است) ع(امام صادق 
عصر ظهور بوده و  ،اهللا عصر حاضر ءكه ان شامي كند  بيان نموده اند و اين مسأله ما را اميدوار) عج( قائمظهور حضرت  نزديكي 

) عج(هر چه زودتر شاهد ظهور آقا امام زمان  ،ما مي توانيم با تالش هاي خود در نشر اسالم و عمل به دستورات اين دين الهي
    )اهللا ءان شا. (باشيم
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تحقق پي در  ،و اعجاب آور است به چشم مي خورد) ع(نكته ي مهم ديگري كه در حديث امام صادق ) 3
بزودى شهر (پس از عبارت  ،در حديث مذكور زيرا . در مورد كوفه و قم مي باشد) ع(پي پيشگويي هاي امام صادق 

 ،)علم نيز اين چنين از كوفه رخت برمى بندد ،كه مار در جايگاه خود فرو مى رود گونه ايه منان خالى مى گردد و بكوفه از مؤ
كه امام صادق  اين مسأله ). از شهرى بنام قم آشكار مى شودسپس : (را به كار برده اند و فرموده اند) سپس: ثم (كلمه ي  )ع( امام

جنبه هاي  معجزه گونه ي  يكي ديگر  از  نيز اقات  مذكور  به  كار  برده اندرا  در  مورد  توالي  اتف  )سپس: ثم ( كلمه ي ) ع(
با استفاده از اين ) ع(مي باشد و امام ) بالفاصله پس از آن( در زبان عربي به معناي) ثم(يرا كلمه ي ز .پيشگويي ايشان مي باشد

 . فاصله ي كمي وجود دارد ،)رخت بربستن علم از كوفه و ظهور آن در شهر قم(فرموده اند كه بين دو واقعه ي مذكور  ،كلمه
شدن حوزه ي علميه ي   پر رونق و   )كوفه(علميه ي نجف  حوزه ي  بين كم رونق شدن   ،فرموديد مشاهده   قبالً  همان طور كه

بدين ترتيب همان . به صورت پياپي در عصر حاضر اتفاق افتاده اند ،فاصله ي بسيار اندكي وجود داشته است و حوادث مذكور ،قم
  .كامالً دقيق به حقيقت پيوسته است تبه صور) ع(در اين جا نيز پيشگويي امام صادق  ،طور كه مالحظه فرموديد

 دريافت  مي توان  هولت س  به  ،است  شده بيان  فوق كه پيرامون وضعيت شهر هاي كوفه و قم در آخرالزمان با دقت در حديث 
در اين دقت تا بدان حد است كه حتي . دندقيق مي باش  بسيار  ،آخرالزمان  حوادث باب   در ) ع(كه پيشگويي هاي معصومين 

امل از مي توان به صورت ك) ع(بنابراين با تكيه بر احاديث معصومين . انتخاب تك تك كلمات نيز بسيار محتاطانه رفتار شده است
  .داجه شن به خوبي مومي توان با وقايع سخت آخرالزما ،و با توجه به اين احاديث اوضاع آخرالزمان با خبر گشت
در باب حوادث آخرالزمان ) ع(ونه از صدها حديث معتبري است كه از طرف معصومين يك نم ،البته حديثي كه در باال ذكر شد

  .از ذكر بقيه ي موارد اين احاديث خودداري مي كنيم ،ذكر شده است و ما براي احتراز از اطاله ي كالم
براي كسب مشروعيت مسلمانان يادآوري اين نكته است كه ما  ،)ع(از ذكر اين حديث امام صادق  هدف الزم به ذكر است كه

پيشگويي   به  نياز  عنوان هيچ   به  ،)عج(مهدي  حضرت  ظهور  نشانه هاي   به  پرداختن  منظور  به  نيز انقالب اسالمي خود و 
ه به احاديث پيامبر عمراج ،بلكه بهترين كار در اين زمينه ؛مغرضانه ي كاباليست هايي چون نوستراداموس نداريم  و دروغين   هاي

و ) عج(پيشگويي هاي دقيق و صحيحي پيرامون انقالب جهاني حضرت مهدي  ،زيرا اين بزرگواران مي باشد؛) ع(و امامان ) ص(
مي توانيم از درياي بي پايان علم الهي كه نزد اين بزرگواران بوده  با مراجعه به احاديث ايشان، نيز انقالب اسالمي ايران دارند كه

  .استفاده كنيم ،است
ي عبارت بهتر نم و يا به هستندصحيح   حدودي  تا  ،نيز  نوستراداموس  يپيشگويي ها  از  اندكي تعداد  – 4

  . توان آن ها را رد كرد
  :اين پيشگويي ها عمدتاً در دو مقوله ي زير هستند. تعدادي از پيشگويي هاي نوستراداموس، به ظاهر صحيح به نظر مي رسند

  
A(  باالخص انقالب كبير فرانسه مي باشند ،فرانسه عپيشگويي ها در مورد وقاي اينبخشي از .  

، تا حدودي به واقعيت پيشگويي هاي نوستراداموس در مورد انقالب كبير فرانسه همترين داليلي كه باعث شده است تايكي از م
نوستراداموس در پيشگويي هايش به برنامه هايي  بلكه  ، پيشگويي نيستند؛اين است كه در اصل اين پيشگويي ها ،دننزديك باش

بدين ترتيب كه كاباليست هاي اروپا . شود  انجام  فرانسه كابااليي و ماسوني  تشكيالت  توسط   بوده  اشاره كرده است كه قرار
د تا تشكيالت دنكم كم خود را آماده مي كر ،به دليل افول باورهاي مذهبي مردم اروپا در آن زمان ،در زمان نوستراداموس
 ،البته اين روياي كاباليست ها در طي يكي دو قرن بعد. د و به عرصه ي فعاليت هاي سياسي وارد شوندمنسجم تري تشكيل دهن
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تشكيالت قدرتمند  ،توانستند به جاي گروه هاي كابااليي محقق شد و فراماسونر ها كه جانشينان خلف كاباليست ها بودند،
–آزادي(و با شعار  انقالب كبير فرانسه را راه اندازي كرد ،تشكيالت قدرتمند فراماسونري فرانسه. هندفراماسونري را بنيان ن

اما در عمل تنها به   )332(؛نهد بنيان  را   دموكراتيك ظاهر   به  حكومتي توانست عامه ي مردم را فريب داده و  )!برادري–برابري
   .اهداف شوم خود جامه ي عمل پوشاند

تشكيالت فراماسونري فرانسه هيچ گاه نتوانست همانند آمريكا و اسراييل نفوذ همه جانبه اي بر حكومت داشته  ،اين اوصاف با تمام
در حال حاضر نيز تشكيالت فراماسونري . انقالب كبير فرانسه شدقويترين گروهي بود كه باعث ايجاد  ،اما در هر حال ؛باشد
 و   آمريكا حكومت   نفوذ فراماسون ها در همانند   ،نفوذ اين   اما  )333(،دارد فرانسه  حكومتي  نفوذ زيادي در ساختار  ،فرانسه

انقالب كبير فرانسه را بنيان نهادند و آن را  ،فراماسون ها كه وارث كاباليست ها بودند ،ديديم كه  همان طور  پس  .نيست اسراييل 
  . رهبري كردند

  
بخشي از برنامه هاي  ،نوستراداموس نيز براي پيشبرد اهداف تشكيالت كابااليي فرانسهبا توجه به مطالب گفته شده درمي يابيم كه 

تا مردم آينده ي فرانسه  ،غالب پيشگويي هاي خود بيان كرد در  را  فرانسه   حكومت  در دست گرفتن براي  اين تشكيالت 
ب كبير فرانسه كنار آيند و اين انقالب را به عنوان واقعيت محتومي كه يك پيشگوي معروف آن را بتوانند خيلي آسان تر با انقال

 ،)كه وارث خلف كاباليست ها بودند(فراماسون ها  ،با اين ترفند و زمينه سازي توسط نوستراداموس. بپذيرند ،پيشگويي كرده
 و  كاباليست ها  ،توانستند با استناد به اين پيشگويي ها مردم عادي را با خود همراه كنند و بدين ترتيب به آرزوي نوستراداموس

–برنامه هاي  تشكيالت كابااليي  ،فرانسوي فراماسون هاي  كه  بهتر است بگوييم  بنابراين  . بپوشانند عمل   جامه ي  فراماسون ها

نه اينكه نوستراداموس كارهاي آن ها  ،در پيشگويي هاي خود آورده بود اجرا كرده اندنيز ستراداموس كاباليست را كه نو ماسوني
  . را حدس زده باشد

  
B ( يبا اوضاع سرزمين ها رابطه   در  ،نوستراداموس درست   يپيشگويي ها  از  ديگري بخش  

  اين  كه اين   علت  البته  .مي باشد) عج(حضرت مهدي   جهاني حركت  و   آخرالزمان  در  اسالمي
بلكه مطالبي هستند كه در  ؛پيشگويي نيستنددر اصل اين مطالب اين است كه  ،درست مي باشند پيشگويي ها 

به بسياري از كتب يهودي بوده و بيان شده اند و نوستراداموس كه ) ع(كتب حديث اسالمي و از زبان معصومين 
سانتوري هاي خود را بخش هايي از و  كرده  استفاده  احاديث  اين   از  ،است  داشته دسترسي  مشرق زمين 

  .ناميده استن ها را پيشگويي سروده و به دروغ آ
كه از مهمترين آن ان اسالم و حوادث آخرالزمان وجود دارند در مورد حوادث آينده ي جهو  ،به زبان عربيكتاب هاي فراواني 

اشاره كرد كه به احتمال زياد مورد استفاده ي نوستراداموس واقع شده ... المالحم و الفتن و ،الغيبة نعمانيكتاب هاي ها مي توان به 
زيرا بسياري از پيشگويي هاي نوستراداموس به قدري به روايات كتب مذكور شبيه اند كه به نظر مي رسد از روايات مذكور . اند
  :مثالي را در اين جا ذكر مي كنيم ،براي بيان بهتر مطلب. ي برداري شده اندكپ
  

  :اهللا بن مسعود قالعن عبد
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، حتى ال سكتنا إال ابتدأنا ، وألناه عن شئ إال أخبرنا به، فما سيعرف السرور في وجهه ينا مستبشراًفخرج إل) ص(أتينا رسول اهللا « 
 ا نزال نرى في وجهك شيئاً، مفقلنا يا رسول اهللا! فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه، الحسين مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن و

  !نكرهه
  : فقال

سود في  رايات، حتى ترتفع تشريداً في البالد إنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريداً و ، وهللا لنا اآلخرة على الدنياإنا أهل بيت اختار ا
من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي  فمن أدركه منكم و! نه، ثم يسألونه فال يعطونه، فيقاتلون فينصرونفيسألون الحق فال يعطو المشرق

، اسم أبيه اسم أبي، فيملك األرض ، فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي والثلجلو حبوا على  و
   )334(» .ظلماً عدالً كما ملئت جوراً و فيملؤها قسطاً و

  :از عبداهللا بن مسعود نقل شده است كه گفت 
آنچه را كه از حضرت سئوال  .گشاده و غرق  سرور و شادى با ما روبرو شد حضرت با رويى ؛رسيديم) ص (حضور پيامبر « 

بنى هاشم  تا اينكه گروهى از جوانان ؛سخن مى نمود به   شروع  حضرت  آن ، مى شديم ساكت  ما   اگر ؛ دادند پاسخ ،كرديم
  دو و   افتاد آنان   پى در   چشم حضرت به آنها افتاد، تا ؛در بين آنان بودند) ع(افتاد و امام حسن و امام حسين گذارشان از آنجا 

مى بينم كه ما را اى رسول خدا، همواره چيزى در چهره ات : عرض كرديم  ... گرديد  اشك  از  پر  حضرت آن چشمان 
  .ناراحت مى سازد
   :حضرت فرمود

، اهل بيتم در شهرها و بزودى بعد از من ؛نيا، براى ما اختيار فرموده استد ما خانواده اى هستيم كه خداى سبحان آخرت را بر
د، اما د كه حق را مى طلبننآي به اهتزاز در مشرق زمينسياه از  هائى درفشتا اينكه  ؛اهند شدها پراكنده و آواره خو سرزمين

  آنان  به  مى كنند،  درخواست بار   ديگر  ؛نمى شود اما اجابت  آنان دست از حق برنمى دارند، ؛اداء نمى كنندحقوقشان را 
 شما آن ي  هرگاه كسى از شما و يا ذريه .مى يابنددست  پيروزى  به   و دست به مبارزه زده   ،تدر اين صور ؛ اعتناء نمى شود

آنها درفش هاى  ؛سينه خيز برود برف ، بر روىاگر چه با دشوارى ؛بيت من بپيوندد اهلى از يبايد به پيشوا ،زمان را درك كرد
او مالك زمين  ؛باشد سپارند، كه نام وى مانند نام من و نام پدرش نام پدرم مى هدايتند كه آنها را بدست مردى از اهل بيت من مى

  )335(» .ستم پر شده استآنگونه كه از جور و  ؛آن را پر از عدل و داد مى كند گردد ومي 
مطلب نادرستي را ذكر  )عج(در مورد نام پدر حضرت مهدي  ،البته حديث فوق كه عمدتاَ در منابع اهل سنت از آن ياد مي شود

بدين ترتيب . صورت صحيح آن موجود مي باشد ،در دست است) ع(كرده است كه در احاديث فراوان ديگري كه از معصومين 
  احاديث  در اما  ؛ دانسته اند ) عبداهللا(را همنام با نام پدر خود ) عج(نام پدر حضرت مهدي  )ص(پيامبر  ،كه در حديث فوق

و فرزند امام ) ع(، به عنوان نهمين امام از سالله ي پاك امام حسين )عج(حضرت مهدي  ،و اهل سنت  شيعي مصادر  از   فراواني
 كه   گفت بايد   ،دليل  همين به  )336(.معرفي شده اند) ص(اوالد پيامبر  به عنوان وشده دانسته    ))ع(عسكري  حسن امام(يازدهم 

اما در هر . كه اين اشتباه مي تواند به دليل اشتباه راوي باشد قطعاً اشتباه مي باشد ،در حديث فوق) عج(نام  پدر  حضرت مهدي 
 به ،مطلب اين بررسي براي . است موس كپي برداري شدهتوسط نوسترادا ،حال به نظر مي رسد كه اين حديث معروف اهل سنت

  )337(:قطعه ي زير از سانتوري هاي نوستراداموس توجه فرماييد
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كپي برداري دقيقي از حديث مذكور اهل وي  ،در اين قطعه از پيشگويي هاي نوستراداموس ،همان گونه كه مشاهده فرموديد
و  )برف( برف ،)خاور( مشرقدقيقاً كلمات  كه نوستراداموساين كپي برداري تا بدانجا بوده است . سنت انجام داده است

حركتي  ،شروع مي شود) ايران(كه از مشرق زمين و بدين ترتيب حركتي را نموده باس را از حديث مذكور اقت) پرچم( درفش
اين حركت چنان مقدس . يخ نمي هراسند  و  برف  از ، آن  مجاهدان  كه  حركتي  .است كرده  خطرناك براي اروپا توصيف 

چرا كه سرانجام آن به  ؛ت راه رفتن بر روي برف و يخ باشدحتي اگر به قيم ،است كه هيچ كس نبايد در رفتن به آن ترديد كند
  .هد شدختم خوا) عج(ظهور مهدي موعود 

  
گنجانده  2سانتوري  29عيناً كپي كرده و در قطعه ي  ،نوستراداموس ملعون نيز اين توصيفات را كه در حديث مذكور آمده است

تالش كرده است تا مردم اروپا و  ،)و همه را با ميله ي پرچمش مي زند( رهبر اهل مشرق است و با خطرناك جلوه دادن قيام
  .مدد جويد ،در آينده مقابله با اسالم براي آن هاآمريكا را بسيج نموده و از 

  منجي  آن ها،  مانند و  كرده   استفاده اهل سنت   ناشيانه از احاديثدر نمونه ي ديگري از كپي برداري هاي نوستراداموس، وي 
اين پيشگويي نوستراداموس را نيز در قطعه  )338(.خواهد آمددنيا   به  آخرالزمان در  كه   است  كرده معرفي   مسلمانان را شخصي

  ) 339(:مالحظه مي فرماييد  ي زير

  
، نوستراداموس منجي مسلمانان را شخصي مي داند كه در آخرالزمان 5سانتوري  55در قطعه ي  همانگونه كه مالحظه فرموديد،

مطابق نص صريح حال آن كه مي دانيم  است؛) عج(سنت درباره ي حضرت مهدي اين مطلب، مشابه نظر اهل . زاده مي شود
كه در زمان  مي باشند) ع(فرزند امام حسن عسكري ) عج(، حضرت ولي عصر )ع(و ائمه ي معصومين ) ص(پيامبر  احاديث

سالگي وارد غيبت كبري شده اند و  از  آن  زمان  تا   74سالگي وارد غيبت صغري گشته و از سن  5پدرشان زاده شده و در سن 
اين گونه مي ) عج(الزم به ذكر است كه نظر شيعيان نيز درباره ي حضرت مهدي  .ظهور،  از نظر ها غايب مي باشندزمان  
   )340(.باشد
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بنابراين برادران شيعه اي كه از پيشگويي هاي نوستراداموس طرفداري مي كنند، بايد بدانند كه نظر نوستراداموس درباره ي 
در واقع اين نظر نيز، به دليل تبعيت . اشتباه بوده و او معتقد به تولد آن حضرت در آخرالزمان است) عج(حضرت مهدي 

ه و به در پيشگويي هايش آوردمضمون آن ها را به طرز فريبكارانه اي  مي باشد كه بعضي روايات اهل سنتكوركورانه ي او از 
  .خود منتسب كرده است

و   ،كردهآن ها  از  روايات  اسالمي استفاده    در  نوستراداموس  كه هستند اينمونه از ده ها  ، بخش هاييي فوقهانمونه 
  ! واي بر او باد.  را دزديده و آن ها را به نام خود در پيشگويي هايش عرضه كرده استموجود در اين روايات پيشگويي هاي 

) ع(نمونه هاي فراواني از پيشگويي هاي نوستراداموس وجود دارند كه در آن ها از پيشگويي معصومين  ،همان طور كه گفته شد
   .نيماز ذكر آنان خودداري مي ك ،اما به دليل حجم مطالب ؛استفاده شده است

  
از كتب  ،)ع(به نظر مي رسد كه نوستراداموس عالوه بر روايات معصومين  ،در مورد وقايع آخرالزمان در سرزمين هاي اسالمي

  .مخفي كه در نزد سردمداران يهود وجود دارند نيز استفاده كرده است
اين . كتب مخفي بسياري وجود دارند كه وقايع آخرالزمان در آن ها به صورت دقيق پيشگويي شده اند ،در بين سردمداران يهود

  سيماي  از بخشي  خداوند  مي باشند كه در طي آن ها   قوم يهود با  خداوند  اتمام حجت هاي  به مثابه آخرين  ،كتب مخفي
اما سران يهود به جاي پند . فرماني يهود را به آنان گوشزد كرده استو بدين وسيله عاقبت نا كرده  ترسيم  را  جهان   آينده ي

از پيشگويي هاي صحيح كتب  ،در عين حال كه مردم عادي را از خواندن آن ها محروم كرده اند ،گرفتن از اين اتمام حجت ها
اره اي بينديشند و با خواست خداي چ ،مذكور استفاده كرده و به خيال خام خود خواسته اند تا براي اين وقايع وعده داده شده

  .متعال مبارزه كنند
پيشگويي هاي بسياري درباره ي  ،نكته ي مهم اين جا است كه حتي در كتاب تورات اصلي كه از طرف خداوند متعال نازل گشته

توراتي نيست كه در   ،البته منظور از تورات اصلي. شده است ،باالخص وقايع آخرالزمانو ) ع(حوادث بعد از حضرت موسي 
مطالبي از حتي تحريف شده مي باشد و در آن  ،زيرا توراتي كه در دست عامه ي يهوديان است ،دست اكثر يهوديان مي باشد
نازل شده ) ع(اين در حالي است كه كتاب تورات بر حضرت موسي ( )341(!نيز نقل شده است) ع(زمان بعد از حضرت موسي 
توراتي است كه مستقيماً از جانب  ،منظور از تورات اصلي )!مطالب بعد از ايشان را در خود داشته باشد است و قاعدتاً نمي بايست

. زيرا سخن خدا هيچ گاه اشتباه نخواهد بود ؛نازل شده است و مطالب آن كامالً صحيح مي باشد) ع(خدا بر حضرت موسي 
البته با قيام حضرت . (در دست سران يهود باشد ،ه ممكن استبلك ،تورات اصلي در حال حاضر در دست عوام يهود قرار ندارد

   )342(.)مي كنندمباحثه بيرون مي آورند و بر اساس آن با يهوديان  ايشان تورات اصلي را از غاري در انطاكيه ،)عج(مهدي 
  

در  ،هايي از تورات اصليبخش ممكن است  اما ،كتاب تورات اصلي در اختيار عوام يهود قرار ندارد ،همان طور كه ذكر شد
مطالب فراواني  ،يقيناً در تورات اصلي. باشد )از جمله گروه هاي كابااليي و ماسوني( اختيار سازمان هاي مخفي و قدرتمند يهود

جمله  از( اين گروه هاي مخفي يهود ،به خصوص وقايع آخرالزمان وجود دارد كه به احتمال زياد ،پيرامون وقايع آينده ي جهان
از پيشگويي هاي مذكور استفاده كرده و برنامه هاي خود را بر طبق اين پيشگويي ها مي ريزند تا  ،)گروه هاي كابااليي و ماسوني

بايد  ،در مورد نوستراداموس نيز كه يك يهودي كاباليست بوده است. خيال خام خود با اراده ي خداوند متعال مبارزه كنندبه 
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ت اصلي دسترسي داشته و بخشي از پيشگويي هايش را در مورد حركت جهاني حضرت مهدي به توراگفت كه وي ممكن است 
  .از تورات اصلي اقتباس كرده باشد ،)عج(

  
به خواست خدا از دستبرد و تحريف مصون  ،نكته ي جالب اينجا است كه حتي بخش هايي از تورات تحريف شده ي فعلي نيز

در واقع مي توان . مشاهده كرد ،پيشگويي هاي راستين خداوند را در رابطه با اسالم مي توان بخش هايي از مانده است و در آن
خداوند متعال  ،گفت كه با تمام فريبكاري يهوديان و تالش آنان براي پنهان كردن پيشگويي هاي راستين خداوند درباره ي اسالم

براي روشن شدن موضوع، مثالي  .ن دور نگهداشته استمكر آنان را باطل كرده و بخش هايي از تورات فعلي را از دستكاري آنا
   :را در اين زمينه ذكر مي كنيم

محل نزول آخرين دين  ،سرزمين مكه اين نكته است كه متعال در تورات درباره ي اسالم ، ذكر خداونداز جمله پيشگويي هاي 
  )343(:توجه فرماييد ،به اين پيشگويي كه از تورات اقتباس شده است. الهي است

  

  
تورات از سه كوه مقدس نام مي برد كه خداوند متعال از آن ها جلوه گر شده  ،مالحظه كرديد همان طور كه در پيشگويي فوق

  :است
سخن ) ع(براي اولين مرتبه با حضرت موسي  ،است كه خداوند در آن كوه) كوه طور(كوه سينا  ،كوه مقدس اول )1 

  .گفت و او را به نبوت برگزيد
وحي  گفت ومي سخن خداوند با  ،در اين كوه) ع(حضرت عيسي است كه ) ساعير(كوه سعير  ،كوه مقدس دوم )2

  .الهي را دريافت مي كرد
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براي اولين مرتبه با حضرت  ،در اين كوه است كه خداوند متعال) كوه حرا(ران كوه فاران  يا پا ،كوه مقدس سوم )3
  .پيامبري برگزيدايشان را به سخن گفته و ) ص(محمد 

محل  ،)ع(خداوند از زبان حضرت موسي  ،ب تورات كنونيامتوجه مي شويم كه در اين آيات از كت ،با توجه به مطالب گفته شده
سال هاي بعد به  را ذكر كرده است و اين پيشگويي ها نيز در) )ص(و حضرت محمد ) ع(حضرت عيسي ( بعثت پيامبران بعدي
جزء معدود بخش هايي است كه به خواست خدا از دستكاري و تحريف در  ،البته اين بخش از آيات تورات .حقيقت پيوسته اند

  .مي باشد) ع(امان مانده است و بدين ترتيب به عنوان سندي بر حقانيت پيامبران بعد از حضرت موسي 
اسناد فراواني وجود دارند كه  ،راي اين ادعاب. همان كوه مقدس حراء است ،اما نكته ي مهم اين جا است كه كوه فاران يا پاران

  :برخي از آن ها در زير مي آيند
A (براي مثال درباره ي. ران اطالق شده استسرزمين فاران يا پا ،اولين سند اين است كه در تورات به سرزمين مكه 

  )344(:در تورات آمده است ،در سرزمين مكه) ع(و حضرت اسماعيل  حضرت هاجرحضور 
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  بيابان  را  حضرت هاجر بزرگوارشان  مادر  و   )ع(تورات نيز محل زندگي حضرت اسماعيل  ،همان طور كه مالحظه مي فرماييد
 را   )ع(حضرت اسماعيل  زندگي  محل  همه ي مورخين و كتب ديني يهودي و اسالمي نيز  ،از سوي ديگر. مي داند) پاران(فاران 
) ع(همگي فرزندان حضرت اسماعيل  ،و ساير افراد قبيله ي قريش كه ساكن مكه بودند) ص(پيامبر ( )345(.مي دانند  مكه  بيابان

  .همان بيابان مكه است ،)پاران(نتيجه مي شود كه بيابان فاران از اين مسأله .) مي باشند
مي ) فاران يا پاران(در سرزمين مكه  ءكوه مقدس حرا ،كه منظور از كوه مقدس فاران در تورات بدين ترتيب مشخص مي گردد

  .باشد
  

B( از قول معصومين  ،اين است كه در دعاي سمات ،دومين سند)كوه (جبل فاران  ،)ص(پيامبر  تبعثنيز محل ) ع
 . دانسته اند  ءحرا  كوه  همان   را   فاران    كوه  ،مبارك دعاي  اين  در  ) ع(دانسته شده است و معصومين ) فاران
  )346(:بيان شده است  چنين  مسأله  اين پيرامون   ،سمات  دعاي  در

  
  

  .است ءهمان كوه مقدس حرا ،كوه فاران نيز )ع(از ديدگاه معصومين  ،بنابراين همان طور كه مشاهده كرديد
متاسفانه به دليل تحريف . يك نمونه ي كوچك از ميان صدها پيشگويي خداوند در تورات است ،مطالبي كه در باال نقل شد
اما با اين  حذف شده اند؛  موجود  تورات هاي از   ،متعال  خداوند  حق تعداد زيادي از سخنان بر ،تورات و دستكاري در آن

خداوند بزرگ بخشي از مطالب تورات را از تحريف مصون داشته است تا با توجه به آن بتوان به حقانيت انبياي الهي  ،حال
  .باالخص پيامبر گرامي اسالم پي برد

ممكن است از پيشگويي هاي  ،به نظر مي رسد كه نوستراداموس كاباليست و يهودي االصل ،با توجه به مطالبي كه گفته شد
حتي اين امكان وجود دارد كه به . باشدمطالب تورات را به نام خود عرضه كرده   ،اده كرده و در مورد آينده ي اسالمتورات استف

زيرا همان طور كه ذكر   .باشد  داشته دسترسي   اصلي  تورات به   ،كاباال سري   و دليل عضويت وي در تشكيالت مخفي 
در صورت دسترسي . نزد سران گروه هاي مخفي يهود موجود باشد ممكن است بخش هايي از تورات اصلي در ،كرديم
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وي مي توانسته است از اين پيشگويي ها بهره بگيرد و بدين ترتيب اين پيشگويي ها  ،نوستراداموس به بخش هايي از تورات اصلي
  .به نام خود در كتاب هايش ثبت كند ،را كه عمدتاً در مورد آينده ي جهان اسالم بوده است

بلكه كتاب  ,ه با اسالم پيشگويي شده استتنها كتاب يهودي نيست كه در آن در رابط ،ته الزم به ذكر است كه كتاب توراتالب
سترس عامه ي مردم دور هاي مخفي و سري ديگري نيز وجود دارند كه در دست سران گروه هاي مخفي يهود وجود داشته و از د

   .مي باشد»  وحي كودك: ت هيلد ئنبو « ،يكي از اين كتاب ها. ندنگه داشته شده ا
  از پس پرده بيرون آمده و در اختيار مسلمانان ،يكي از كتب مخفي يهود مي باشد كه به خواست خداوند متعال ،كتاب مذكور

بدين ترتيب بوده است كه نور الهي به دل يكي از علماي بزرگ يهود  ،نحوه ي دسترسي مسلمانان به اين كتاب. گرفته است  قرار
وي توانسته  ،با اسالم آوردن اين عالم بزرگ. به دين اسالم گرويده است ،و اين عالم بزرگ يهودي پس از سال هاي سال ،تابيده

 صندوقچه  هاي  دل   از  ،داشته استن قرار  مردم   يكي از كتب مخفي يهود را كه جزء كتب ممنوعه بوده و در دسترس عامه ي
 Nevuat «كه  اين كتاب. و اين كتاب ارزشمند را در اختيار مسلمانان قرار دهد ،مخفيانه ي گروه هاي مخفي يهود خارج كرده

Hayeled  « كتاب بسيار ارزشمندي است كه در حال حاضر به زبان فارسي نيز ترجمه  ،نام دارد»  وحي كودك: ت هيلد ئنبو «يا
در اختيار » سيد علي موسوي مطلق«و به قلم برادر ارجمند جناب آقاي »  ت هيلدئنبو:  كتاب مخفي يهود «شده و با عنوان 

  )347(.عالقمندان قرار گرفته است
  
 دامن  در   ،سال قبل از تولد پيامبر گرامي اسالم 70شامل مجموعه ي سخنان كودكي يهودي است كه در حدود  ،» ت هيلدئنبو «

   )348(.پرهيزگار بني اسراييل به دنيا آمد عالم   يك خانواده ي 
  حال  مورد  سرزنش آن   در وي   است؛ و سخنان رمزآلودي بيان كرده  بالفاصله پس از تولد به سجده افتادهكودك مذكور 

مطالب شگفت آوري را در   و  گفته  سخن سالگي  12  از به اذن خدامجدداً كودك  . و بسته استسخن فر از  لب   و واقع شده 
اين سخنان  )349(.كه اين سخنان از جانب خداوند بر لبان اين كودك جاري گشته است رابطه با آينده ي جهان بيان كرده است

انقالب جهاني حضرت مهدي  ،واقعه ي عاشورا با تمام جزيياتش ،)ص(پيامبر  نام   به  حتي  كه  قدري دقيق بودهبه پيشگويانه 
 پيشنهاد مي كنيم كه اين مطالب را حتماً  ،و بهره مندي از اين كتاب براي مطالعه ي بيشتر .اشارات دقيقي نموده است... و  )عج(

  . مطالعه بفرماييد»   هيلدت ئنبو:  كتاب مخفي يهود « كتاب در 
  عامه ي ديد   از  را آن ها   ،علماي گروه هاي مخفي يهود  كه است  بي شماري  كتب  از  نمونه اي كوچك  ،كتاب مذكور

در ساير كتب مخفي يهود وجود داشته باشد كه در »  ت هيلدئنبو «بسيار دقيق تر از  چه بسا پيشگويي هايي. كرده اند  پنهان  مردم
در واقع خداوند بارها از طريق وحي به . سخن به ميان آمده باشد) عج(آن ها از وقايع آخرالزمان و انقالب جهاني حضرت مهدي 

اما  علماي بني اسراييل به   ؛با  بني اسراييل  اتمام  حجت  كرده  است  ،)مذكور كودك  مانند (انبياي الهي و بندگان برگزيده اش 
از وحي ها و پيشگويي ها سوء استفاده كرده و به خيال خام خود تالش كرده اند تا بر عليه آن ها  ،جاي بازگشت به سوي خدا

    !لعنت بر آنان باد! برنامه ريزي كنند
بايد گفت كه به احتمال زياد نوستراداموس كاباليست نيز به اين كتاب هاي مخفي دسترسي داشته  ،اما در مورد نوستراداموس

ارتباط  ،شهود زمان خويزيرا وي عضو برجسته ي گروه هاي كاباليستي زمان خود بوده و با بسياري از علماي بزرگ ي. است
ب گرانقدر در رابطه با حركت مقدس حضرت مهدي بنابراين ممكن است كه وي از پيشگويي هاي صحيح اين كت. داشته است

  .  و مطالب آن ها را به اسم خود منشر كرده باشد ،استفاده كرده) عج(
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 . است بوده   دروغ  غلط  يا  ،مبهم  ،وي  ده ي پيشگويي هايعم كه   گفت  بايد  نوستراداموس  پيشگويي هاي  در موردكل در 
تا حدي ) عج(در رابطه با انقالب كبير فرانسه و انقالب جهاني حضرت مهدي  نيز نوستراداموس از پيشگويي هاي  اندكي  تعداد

 در واقع ،بلكه پيشگويي هاي انقالب كبير فرانسه ؛درست نيز پيشگويي نبوده اند) نه كامالً(البته اين مطالب نسبتاً . درست مي باشند
ماسون (اما در نهايت توسط فرزندان خلف آن ها  ،باليستي فرانسه اجرا شودبرنامه هايي بودند كه قرار بود توسط سازمان هاي كا

كتاب  ،)ع(نوستراداموس از پيشگويي هاي معصومين  ،نيز) عج(در مورد انقالب جهاني حضرت مهدي . به حقيقت پيوست) ها
اين كپي برداري به قدري ناشيانه بوده . تورات و  كتاب هاي مخفي يهود استفاده كرده و آن ها را عيناً در اشعار خود آورده است

مي توانيد به سطور فوق مراجعه كرده  ،براي مثال. (كه گهگاه كلمات اشعار نوستراداموس نيز عيناً از كتب مذكور برداشته شده اند
  .)را مشاهده فرماييد) ص(و كپي برداري دقيق نوستراداموس از حديث پيامبر 

ي شيطاني است كه توسط گروه هاي  توطئه يك از   بخشي  ،نوستراداموس شگويي هاي پي كه ذكر  كرد    بايد  در نهايت
 به طوري كه امروزه كشور هاي غربي به اين پيشگويي ها استناد كرده و مسلمانان  و فراماسونري سازماندهي شده است؛ كابااليي

 در  متاسفانه . معرفي مي كنند تا بدين وسيله بتوانند به اهداف پليد خود جامه ي عمل بپوشانند  خونريز و   خشن را  ايرانيان  و 
از پيشگويي هاي نوستراداموس انجام شده و سبب شده است تا پيشگويي هاي   اشتباهي برداشت هاي  نيز   اسالمي كشور هاي 

ترسيم آن ها بر اين است تا آينده ي روشن جهان اسالم را هر چند هدف برادران مسلمان خير است و تالش . وي ترويج گردد
به نقشه ي شيطاني كشور هاي  ،زيرا ترويج پيشگويي هاي دروغين و هدفمند نوستراداموس ؛اما راه رفته شده اشتباه مي باشد ،كنند

  .آن ها را در دستيابي به اهدافشان ياري مي نمايدغربي مشروعيت بخشيده و 
كه ما مسلمانان به جاي مطالعه ي پيشگويي هاي نوستراداموس و به جاي استناد به سخنان اين دروغگو و شياد بنابراين بهتر است 

بيش از پيش  ،اين بزرگوارانگرانسنگ بپردازيم و در ترويج سخنان ) ع(به احاديث صحيح و گرانقدر معصومين  ،بزرگ تاريخ
  .بكوشيم

   
  :به جاي مسجد االقصي در رسانه ها به منظور تخريب آسان تر مسجد االقصي ةالصخر ةمعرفي مسجد قب – 20

از مبارك ترين و مقدس ترين مكان هاي دنيا مي باشد و از نظر تقدس، در بين مجموعه ي حرم قدسي شهر بيت المقدس، يكي 
از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است كه  اين مجموعه ي مبارك،. مقام وااليي دارد) اسالم، مسيحيت و يهوديت(اديان الهي 

  :شناخت آن ها ما را در ادامه ي بحث، ياري مي كند
A (مي باشد مسلمين   اول   قبله ي   كه  است    مباركي  مسجد    مسجد االقصي.)از ارزش بسيار  ،اين مسجد مبارك )350

از جمله قضيه ي فتح قدس در زمان ظهور حضرت  ،وااليي در دين اسالم برخوردار است و بسياري از وقايع آخرالزمان
  .سبز رنگ است ،مسجد اين گنبد  )351(.مي شود اين مسجد مبارك مربوط به ،)عج(مهدي 

B (زيرا مرحله ي دوم سفر پيامبر گرامي اسالم   ؛مسجد قبة الصخرة نيز از اهميت فراواني در دين اسالم  برخوردار  است
بدين ترتيب  )352(.از اين مسجد مبارك آغاز شده است ،ملكوتي ايشان از زمين به آسمانو عروج  در شب معراج) ص(

  .طاليي رنگ مي باشد ،گنبد اين مسجد. اين مسجد نيز از ديدگاه مسلمانان بسيار مقدس است
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  :تصاوير دو بناي مقدس مسجد االقصي و مسجد قبة الصخرة را مي توانيد در تصوير زير مالحظه نماييد

  
  ،گنبد اين مسجد مبارك. (مسجد قبة الصخرة                     ،گنبد  اين  مسجد  مبارك. (مسجد االقصي             
  .)طاليي رنگ است                                        .)                    سبز رنگ است                       

... گلدسته ها و  ،قسمت هاي مقدس بسياري در حرم قدسي وجود دارند كه شامل سقاخانه ها ،البته عالوه بر اين دو مسجد مبارك
  .ارزش بسيار باالتري دارند ،در نظر مسلمانان همانند دو مسجد ياد شده نيستند و اين دو مسجد ،اما هيچ كدام از آن ها ،مي شوند

اين مسجد است كه قبله گاه اوليه ي مسلمين بوده و در مسجداالقصي است و  ،مسجد اصلي منطقه ي حرم قدسي ،در هر حال
  . آزاد مي گردد ،و يارانش) عج(آخرالزمان نيز توسط حضرت مهدي موعود 

اين ) ع(و نيز حضرت سليمان ) ع(سپس حضرت ابراهيم . بنا نهاده شد) ع(مسجداالقصي  توسط حضرت آدم  ،از ديدگاه اسالم
 ،ساخته شد) ع(به  دست  حضرت سليمان )  بيت المقدس(اقع بناي مقدسي  كه  در  اورشليم در و( )353(.معبد را بازسازي كردند

  .)نه معبد دروغين و كذايي سليمان ،مسجد االقصي بود
و مسجد مقدس قبة الصخرة نيز به  ،مسجداالقصي به دفعات توسط مسلمانان بازسازي ،بعد از فتح بيت المقدس به دست مسلمانان

دو مسجد مبارك قبة الصخره و  ،اكنون در مجموعه ي حرم قدسي شهر بيت المقدس )354(.حرم قدسي اضافه شد مجموعه بناهاي 
  .مسجداالقصي با فاصله ي بسيار كمي از يكديگر واقع شده اند

بسيار كثيف  ترفند هاييكي از . اما مجموعه ي حرم قدسي نيز، از تعرض فرهنگي فراماسونري و صهيونيسم در امان نمانده است
 قبة الصخرةمسجد آخرالزماني خود، معرفي انجام اهداف تعرض فرهنگي به مجموعه ي حرم قدسي و در جهت  ريماسونفراسران 

 ةمسجد قب  واقع در  مي شناسند،   قصيمسجد اال  عنوان  به  مسلمانان  مسجدي كه امروزه تمام. است مسجداالقصيبه جاي 
  ومرتكب  شده   ا ر اشتباه  شبكه هاي تلويزيوني هم همين  همه ي  حتي  .مي باشد  يينبد طالگ با  مسجدي  ت كه اس ةالصخر
د زيادي در البته راديو و تلويزيون كشور هاي اسالمي تا ح .الصخره را به جاي مسجد االقصي نشان مي دهند ةمسجد قب  تصوير

 ، به فيلمبرداران و عكاسان ،زيرا رژيم صهيونيستي كه كنترل شهر مقدس بيت المقدس را در دست دارد اين زمينه بي تقصيرند؛
مسجد االقصي ممانعت مي را مي دهد و از فيلم برداري و عكس برداري از   قبة الصخرة از مسجد  تصوير برداري اجازه يتنها 
  . االقصي در دست مي باشد عكس هاي كمي از مسجد ،به همين دليل كند؛

ه به جاي مسجد االقصي معرفي مسجد قبة الصخرواقعي ماسون ها و صهيونيست ها از  است كه هدف حال سوال اصلي اين
  ؟چيست
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 ،ساخته شد) ع(به دست حضرت سليمان ) بيت المقدس(اورشليم  در   كهبناي  مقدسي    ،شد  ذكر  باال سطور  در   همان طور كه
مسجدي كه  ،ه گفته ي قرآن پيامبر خدا بودندكه بنا ب) ع(حضرت سليمان  .نه معبد دروغين و كذايي سليمان ،مسجد االقصي بود

 يهوديان واين ديدگاه مسلمانان دقيقاً بر خالف ديدگاه   .ندرا بازسازي نمود) مسجداالقصي(توسط پيامبران پيشين ساخته شده بود 
ي يهوديان و اين ادعا مطمئناً(. را ساخته اند) نه مسجد االقصي( سليمان، معبد )ع(حضرت سليمان  كه معتقدند ي استمسيحيان

 از )ع(بزرگوار پيامبر خدا حضرت سليمان  اجداد زيراساخته اند نمي توان پذيرفت؛  معبد )ع(سليمان  حضرت  كه مسيحيان را
حال  چگونه مي توان پذيرفت  .مسجد ساخته اند بودند،  پيامبر نيزآن ها  كه... و  )ع(و حضرت ابراهيم  )ع(جمله  حضرت آدم 

نداريم تا صرفاً بين  به ذكر است كه ما در اينجا قصد البته الزم بر خالف اجداد مباركشان معبد ساخته اند؟ )ع(حضرت سليمان  كه
گذاري ها به دنبال خود دارند، افتراق بين مفاهيمي كه اين نام ه تالش مي كنيم تابلك لفظ مسجد و معبد تفاوت قايل شويم،

  .)بگذاريم
حضرت  بهكه يهوديان و فراماسون ها ، )ع(حضرت سليمان  درباره ي  مسلمانان   ديدگاه  بر خالفهمان طور  كه  ذكر  كرديم،  

يك ) بيت المقدس( مدر شهر اورشلي ادعا مي كنند كه ايشان ،و بت پرست مي دانند جادوگر را او و كفر زده  تهمت )ع(سليمان 
تخريب مسجد االقصي و ساخت معبد  ،به همين دليل در ديدگاه آخرالزماني ماسون ها و يهوديان و اوانجليكال ها. معبد ساخته اند

  )355(.يك عنصر كليدي مي باشد ،سليمان
 ،آنان ديدگاه از . است پيش بيني قابل به راحتي ديدگاه آنان،بايد گفت كه  ،در مورد ديدگاه ماسون ها درباره ي معبد سليمان

به آن ها  كه     .ساخته  استو  معبد  اورشليم  را  براي  بت ها    )356(بودهو ماسون اعظم و بت پرست  يك جادوگر  سليمان
تالش مي كنند تا مسجد االقصي را به عنوان يك  ،اعتقاد دارند) Paganism(و عقايد جاهلي ) Satanism(شيطان پرستي 

مرگ  ،تا به خيال خام خود اد جهاني الحاد و كفر برپا كنندو معبد كذايي سليمان را به عنوان نم ،پايگاه خداپرستي نابود نمايند
  .اديان را بدين وسيله جشن بگيرند

  از قبل   كه مي كنند  ادعا  آن ها   است؛ بد سليمان يك ديدگاه موذيانه يهوديان و اوانجليكال ها درباره ي معسران اما ديدگاه 
سليمان در نزد  ، معبد دروغينطبق ادعاي آنان )357(.و معبد سليمان ساخته شود ،بايد مسجد االقصي تخريب ) ع(مسيح   بازگشت

اوانجليكال (آنان   سرسخت حاميان  نيز   و يهوديان  خود   زيرا نيست؛  بيش  سخنان آنان ادعايي اما اين خدا بسيار مقدس است؛
مويد اين سخن، مطالبي . و بت پرست مي دانند جادوگر را وي و مي زنند الحاد تهمت كفر و) ع(به حضرت سليمان نبي  ،)ها

  . گفته شده است) ع(است كه در تورات تحريف شده درباره ي حضرت سليمان 
سخنان ناروايي ذكر شده است كه قسمت هايي از آن را در تصوير زير ) ع(ت سليمان در تورات تحريف شده در باره ي حضر

  )358(:مالحظه مي فرماييد
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چگونه مي توانند معبدي را كه يك فرد بت  ،را جادوگر و بت پرست مي دانند) ع(آنان كه حضرت سليمان  ،با اين اوصاف
ساخته ) البته از ديد آنان(مقدس بدانند؟ چگونه ممكن است بنايي را كه به دست يك كافر  ،ساخته است) البته از ديد آنان(پرست 

  منجي آخرالزمان بدانند؟ظهور ساز زمينه  ،شده است
  

حضرت مسيح   بازگشت تسريع  براي   اين مساله نشان مي دهد كه ادعاي سران يهود و اوانجليكال مبني بر ساخت معبد سليمان
كاهنان و اشراف يهودي ساخته بودند و  ،و آن ها قصد دارند تا معبد شيطاني و الحادي كه قرن ها قبل  نبوده  بيش  ادعايي  ،)ع(

در واقع بايد گفت كه هدف آنان نيز با هدف ماسون ها . نو برپا كنند از   ،مي دادند نسبت  ) ع(سليمان  حضرت  به  آن را 
   .كنند تا كفر و الحاد را جانشين اديان الهي نمايند مشابهت داشته و به صورت موذيانه تالش مي

  
تر  سران اوانجليكال ها تالش مي كنند تا هرچه سريع  و  يهوديان سران   ،فراماسون ها  ،فرموديد  مالحظه كه   همان طور

و معبد دروغين سليمان را به جاي آن بازسازي كنند تا بدين وسيله بتوانند تحقق نيات پليدشان را  ،مسجداالقصي را تخريب نموده
  .جشن بگيرند

انان مسلم باالخص تالش كرده اند تا توجه جهانيان و ،آن ها به منظور تسريع در امر تخريب مسجد االقصي و ساخت معبد سليمان
  . به اعمال شيطاني شان بپردازند كه متاسفانه در اين امر بسيار موفق بوده اند ،جهانيان دور از چشم و را از مسجد االقصي دور كنند
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مسجد االقصي را به  ،نسل جوان مسلمانز به اين منظور صورت گرفته است تا معرفي مسجد قبة الصخره به جاي مسجد االقصي ني
به تخريب  ،هياهوهر گونه از  دور   به و   مزاحمي  گونه هيچ بدون   بتوانند فراماسون ها و صهيونيست ها  و دندرستي نشناس

  .مسجداالقصي بپردازند
  )359(:ي حرم قدسي مي باشد حفاري هاي اخير صهيونيست ها در محدوده ،يك مثال مهم در اين رابطه

شروع به تخريب  ،مي ديدند نزديكي تحقق اهداف آخرالزمانيشانفراماسون ها و صهيونيست ها كه خود را در  ،2007با آغاز سال 
مسجداالقصي را كه در مجاورت آن واقع شده است تخريب نمايند  ،نمودند تا با دستكاري اين بخش از حرم قدسي ةباب المغارب

كمك شاياني به  ،معرفي مسجد قبةالصخرة به جاي مسجداالقصي .كه متاسفانه اين كار آنان در حال حاضر نيز ادامه دارد
ندانند كه  ،به نحوي كه باعث شده است تا عده اي از جوانان مسلمان ؛ر جهت اهداف پليدشان نموده استصهيونيست ها د

  .چه ارتباطي به مسجد االقصي دارد دستكاري باب المغاربة
از محدوده ي حرم قدسي تهيه ) Google Earth(به تصوير ماهواره اي زير كه توسط برنامه ي  ،براي بررسي بهتر اين مساله

  :  توجه فرماييد ،ده استش
  

  
  .مسجد قبة الصخرة و باب المغاربة در محدوده ي حرم قدسي شهر بيت المقدس ،موقعيت مسجد االقصي

  به  حتي  و بوده   مسجد االقصي  مجاورت  اربة دقيقاً درالحظه خواهيد كرد كه باب المغحتماً م ،اگر در تصوير فوق دقت نماييد
  .مسجد قبة الصخرة با باب المغاربة كم و بيش فاصله دارد  اما  ،است  متصل  آن
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مسجد قبة الصخرة را به جاي مسجد االقصي مالحظه مي    تصوير  همواره   جمعي   رسانه هاي    در  كه  يمسلمان  جوانان  اما
 ،دستكاري باب المغاربة كنند كهلمان ممكن است با خود فكر جوانان مس ،كه بدين ترتيب. احتماالً دچار اشتباه مي شوند ،كنند

مسجد االقصي بوده و با باب المغاربة  ،زيرا از ديد آنان مسجدي كه در وسط تصوير فوق است ؛تاثيري در مسجد االقصي ندارد
اشتباهاً مسجد قبة الصخرة را به جاي مسجداالقصي مي  ،حال آن كه اين جوانان به دليل مكر صهيونيست ها! فاصله ي زيادي دارد

  .پندارند
بدين  و  كنند  دور  مسجد االقصي   از  متاسفانه حيله ي صهيونيست ها تا حدودي موفق بوده و آنان توانسته اند توجه مسلمانان را

ريب پايه هاي مسجد سعي در تخ ،ربةدر محدوده ي باب المغا ي اكتشافات باستان شناسيبه بهانه   2007  سال در   ،ترتيب
     .مسجد مبارك كوتاه كندخداوند دست آنان را از اين با مجاهدت مسلمانان آزاده، اهللا كه  ءان شا )360(.نداالقصي نمود

ي فراماسون ها و صهيونيست ها  توطئه ،معرفي مسجد قبةالصخرة به جاي مسجداالقصي ،بنابراين همان طور كه مالحظه فرموديد
پس . بهره برده اند بوده و آن ها از اين حربه به منظور تخريب آسان تر مسجد االقصي و اجراي اهداف پليدشان در آخرالزمان

  .پليدشان را ناتمام بگذاريمنقشه هاي وظيفه ي ما است كه به اطالع رساني پرداخته و 
  
  ).Red Heifer(توليد و پرورش گوساله ي سرخ موي  – 21
ونيست ها كه برادران و همراهان هميشگي فراماسون ها مي باشند، همزمان با آخرين تالش ها براي تخريب مسجد االقصي و يصه

در اين راستا،  .معبد،  انجام داده اند ساخت   ملزومات و  ابزار  ساخت معبد سليمان، تالش هايي نيز در جهت فراهم ساختن 
) Red Heifer(حركت هايي در جهت توليد و پرورش يكي از مهمترين ملزومات ساخت معبد كه همانا گوساله ي سرخ موي 

  .است، انجام شده است
بايد مراسم قرباني گوساله ي سرخ موي در عقيده ي خرافي يهوديان و مسيحيان صهيونيست، قبل از ساخت معبد سوم سليمان، 

)Red Heifer( براي آشنايي بهتر با اين . با تشريفات خاصي انجام شود و به دنبال آن، ساخت معبد سوم سليمان آغاز گردد
  :مراسم، به توضيحات زير توجه فرماييد

قربانى   سرخ مويىي ماده ي بايست گوساله  مراسم تطهير انجام شود و براى انجام آن مى قبل از شروع عمليات ساخت معبد، بايد« 
  . گردد

تار موي  3به گونه اي كه بيش از  ؛بايست سرخ موى و بدون هيچ عيب و نقصى باشد بر اساس تعليمات يهود، اين گوساله مى
گوساله در هنگام . نزاده باشد  اى هيچ گاه يوغى بر آن بسته نشده باشد و گوساله سفيد يا سياه در بين موهايش وجود نداشته باشد؛

  . ساله باشد 3حتماً بايد انى قرب
پس از آن . دگردمعبد، قربانى  ي در روز مراسم، گوساله بايد در مكانى خارج از اردوگاه محل اقامت خاخام ها در محوطه

  . شود اجتماع پاشيده مى ي شده و در جلوى خيمه مقدارى از خون او برداشته 
 )نوعي گياه( زوفاى مصرى ،)سدر؟( نش تماماً به همراه چوب سروسپس گوساله به همراه پوست، گوشت، چرم، فضوالت و خو

محل قربانى و سوزاندن . دداشته مي شوتا خاكستر شدن گوساله روشن نگاه  به وسط آتش انداخته شده و آتشو پارچه ي مخملي 
كسي كه به جنازه يا خون گوساله دست نزده (  پس از سوزاندن گوساله، شخصى پاك. گوساله در كنار كوه زيتون قرار دارد

عظيم خاكستر به جاى مانده را با  ي توده ،پس از آن. آورى كرده و به باالى كوه زيتون ببرد بايست خاكسترها را جمع مى) است
  .كنند آب مخلوط كرده و آب تطهير را از آن تهيه مى
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كل اورشليم قديم را  ،كل محوطه معبد كه بنا بر بعضى روايات ن،سليما كه قبل از شروع عمليات ساخت معبد ندمعتقد يانيهود
  )361(» .پاك و مطهر گرددشود بايد با آب تطهير،  شامل مى

البته عالوه بر مطالب فوق، تعدادي از صهيونيست هاي افراطي، شروط ديگري را نيز براي گوساله ي سرخ موي قرباني، ذكر كرده 
توان به اين موارد اشاره كرد كه اوالً گوساله بايد حتماً در اسراييل به دنيا آمده باشد و ثانياً حتي  اند كه از جمله ي اين شروط، مي

  )362(.تار موي سفيد يا سياه، در بين موهاي گوساله موجود نباشد 2يا  1
ي بازگشت منجي بني گروه هاي صهيونيستي كه بعد از تشكيل دولت ماسوني و غاصب اسراييل، ادعا مي كنند كه شرايط را برا

اسراييل آماده كرده اند، در سال هاي اخير، تالش هاي فراواني را براي فراهم كردن اسباب و ملزومات مراسم قرباني گوساله ي 
   .و در اين راه به نتايجي نيز دست يافته اند انجام داده اند سرخ موي

براى  هابا استفاده از دانش ژنتيك اقدام به اصالح نژادى گاوير يهوديان نقاط مختلف جهان، ي اخ در طى چند دههبراي مثال، 
پى و  .سى.سى.مى تگزاس،  سوئيس، سوئد،   اززمينه   اين   در  متعددى گزارش هاى  كه اند سرخ موى كردهي توليد گوساله 

  )363(.؛ اما اكثر اين تالش ها به نتيجه نرسيده انداسراييل منتشر شده است
  

  رسانه هاي سوي   از است،   يافته  پرورش  نظر خبر هاي تازه اي مبني بر اين كه گوساله ي مورد  سال هاي اخير،در  با اين حال،
  :كه مهمترين آن ها به شرح زيرند مطرح شده است صهيونيستي 

  
 ايالت  از »   Clyde Lott« سال، اين  ژوئن 14كه در است   1997رابطه مربوط به سال اين  اولين خبر در )1

 بازتاب  اين خبر، )364(.است داده پرورش يك گوساله ي سرخ موي خالص  كه  كرد اعالم  آمريكا   پي.سي.سي.مي
   افراطي،  صهيونيست هاي    نظر   طبق  كه   ر رسانه هاي صهيونيستي داشته است، اما در هر حال به دليل اين د وسيعي

 .موي مي بايست در اسراييل متولد شود، استقبال چنداني از آن نشد  سرخ  گوساله ي

  
ساله گو يك  كه  كردند  ، رسانه هاي صهيونيستي اعالم 1997آوريل سال  15به فاصله ي كوتاهي پس از خبر اول، در  )2

. شهر  حيفاي  اسراييل  متولد شده است در  واقع وابسته به امور مذهبي،   ي  سرخ  موي  خالص،  در  يك مزرعه ي
به دليل تولد يافتن در اسراييل، مورد استقبال فراوان قرار گرفت؛ كه در اثر لقاح مصنوعي متولد شده بود،  اين گوساله
اعالم شد كه گوساله ي مذكور به دليل پيدا شدن يك لكه ي كوچك سفيد رنگ بر روي بدنش،  1998اما در سال 

 )365(.بدين ترتيب صالحيت اين گوساله نيز براي مراسم قرباني رد شد. فاده نيستديگر قابل است

  
 5 در .سرخ موي خالص در اسراييل زاده شد ، رسانه هاي صهيونيستي اعالم كردند كه يك گوساله ي2002 سال در )3

، براي »موسسه ي معبد« از اعضاي » چايم ريچمن « و » مناخيم مك اوور « آوريل همان سال، دو خاخام به نام هاي 
 )366(.كردند تأييد شدن قرباني براي را بعد از معاينات بسيار، صالحيت آنديدن اين گوساله، به نزد صاحب آن رفتند و 

اما با فراوان گروه هاي صهيونيست قرار گرفت و پيرامون آن، تبليغات فراواني انجام شد؛  اين گوساله مورد  حمايت
زيرا به دليل دفاع جانانه ي مسلمانان از مسجد . نيز ساخت معبد آغاز نشد 2005، در سال سال از آن ماجرا 3گذشت 

 .شرايط را براي تخريب اين مسجد و ساخت معبد دروغين سليمان مهيا نديدند االقصي، صهيونيست ها
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يهوديان و مسيحيان صهيونيست، قرباني كردن اين گوساله و تطهير به وسيله ي خاكستر آن ). Red Heifer(گوساله ي سرخ موي 

  .مي دانند و ظهور منجي الزم براي ساخت معبد سليمان را يكي از شروط 
  

با توجه به پرورش چند گوساله ي سرخ موي از جانب صهيونيست ها، به نظر مي رسد كه آنان به صورت جدي در پي اجراي 
در آن سال نتوانستند معبد سليمان را  ،2005گرچه صهيونيست ها با وجود گوساله ي مذكور در سال . اهداف شوم خود هستند

برپا كنند، اما آن ها به صورت جدي پروژه ي پرورش گوساله هاي سرخ موي قرباني را پي گيري مي كنند تا در وقت مناسب، 
  .د سليمان را آغاز نمايندساخت معبيكي از آن ها را قرباني كرده و 

  
صهيونيست ها عالوه بر پرورش گوساله ي سرخ موي، تالش هاي زيادي را نيز براي فراهم كردن ساير ملزومات مراسم قرباني 

از آن جا كه محل ذبح و سوزاندن قرباني در نزديكي كوه زيتون قرار دارد و اين كوه در حال حاضر  در   براي مثال، .انجام داده اند
محدوده ي  حكومت  خودگردان  فلسطين  واقع  شده  است، گروه هاي صهيونيستي تالش هاي وسيعي را براي بيرون راندن 

ه ها بي شرمي را تا بدانجا رسانده اند كه ادعا مي كنند به دليل اين گرو. ساكنان عرب و غير يهودي اين مناطق انجام داده اند
حضور اعراب در نزديكي كوه زيتون، اين كوه و محل قرباني نزديك آن نجس بوده و بايد اين محل نيز قبل از انجام قرباني تطهير 

قرن ها پيش له ي سرخ مويي هستند كه براي تطهير اين محل نيز گروه هاي صهيونيستي به دنبال بقاياي خاكستر گوسا )367(!شود
جالب اين كه بعضي  .تدارك ديده اند را  ويژه اي  گروه هاي   نيز  تفحص اين   براي و   براي آخرين بار در اورشليم قرباني شد

  )368(!از اين گروه ها نيز ادعا كرده اند كه خاكسترهاي مذكور را يافته اند
ظر مي رسد كه صهيونيست ها براي رسيدن به هدف آخرالزمانيشان كه همانا تخريب مسجد با توجه به مطالبي كه ذكر شد، به ن

. االقصي و ساخت معبد سليمان است، در حال فراهم كردن همه ي تمهيدات هستند و اين كار را با وسواس زيادي انجام مي دهند
به روز  به مراحل خطرناكي نزديك مي شود و اين اين مسأله نشان مي دهد كه توطئه ي آن ها براي تخريب مسجد االقصي، روز 

  .مسأله خود ضرورت آمادگي هر چه بيشتر مسلمانان را نشان مي دهد
در نهايت بايد اين نكته را متذكر شويم كه فراماسون ها و دوستان و زير دستان آن ها شامل صهيونيست ها، سران اوانجليكال و 

تخريب هر چه سريعتر مسجد االقصي و ساخت معبد سليمان انجام مي دهند  و  در  اين  سران افراطي يهود، تالش فراواني براي 
  .راه  از  همه ي  ابزار  و  امكانات  موجود،  استفاده مي نمايند
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از  فعاليت هاي خود را مستند نمايند،فراماسون ها و رهبران فاسد فرقه هاي مذكور، براي اين كه اعمال خويش را توجيه كنند و 
الزم به ذكر است كه . ورات تحريف شده بهره برده و ادوات و ابزاري مشابه با آنچه در اين كتاب آمده است، فراهم نموده اندت

فراماسون ها و صهيونيست ها و اكثر رهبران افراطي يهود و اوانجليكال، خود از ماهيت ضد ديني معبد دروغين سليمان خبر دارند، 
گوساله ي سرخ  چون   تمهيداتي  و  يروان اوانجليكال و عامه ي يهوديان، ژست مذهبي به خود گرفتهاما به منظور همراه كردن پ

 با شعار زمينه سازي براي ظهور منجي، نظر گرفته اند تا مردم عادي يهود و اوانجليكال را بفريبند و  در نيز   را ... و   قرباني  موي
البته الزم به ذكر است كه درباره ي ظهور منجي، اختالف ( .د استفاده كننداز آن ها در جهت تحقق اهداف آخرالزماني خو

به بازگشت  معتقد صهيونيستبدين ترتيب كه مسيحيان . كوچكي بين يهوديان صهيونيست و مسيحيان صهيونيست وجود دارد
دروغگو مي پندارند و   )عوذ باهللان(  را ) ع(حضرت عيسي  يهوديان  اما  هستند،   سليمانساختن معبد   از پس) ع(حضرت عيسي 

  اختالف اين حال بجزاما با   )369(.مي شود ظاهر سليمان معبد  معتقدند مسيح واقعي كسي است كه در آخرالزمان و پس از ساخت 
  و معبد سليمان   ساخت  تخريب مسجد االقصي، درباره ي   صهيونيست  يهوديان و  مسيحيان  ديدگاه هاي   مذكور، همه ي

و فراماسون ها و رهبران صهيونيسم نيز عمدتاً از همين ديدگاه مشترك براي فريب اوانجليكال ها و  است  يكسان  منجي   ظهور
  .)  يهوديان صهيونيست بهره مي جويند

ه، الزم است تا خود بنابراين ما مسلمانان بايد هوشيار باشيم و عالوه بر اطالع رساني به ساير برادران مسلمان و ساير انسان هاي آزاد
  . را براي مقابله با نقشه ي شومي كه فراماسون ها، صهيونيست ها و يارانشان تدارك ديده اند، آماده كنيم

  
  .نفي وجود منجي آسمانيو  مادي از آينده ي دنيا تصويري ه يتالش براي ارا – 22

ه روش هاي متفاوتي ب ،رسيدن به اهداف آخرالزمانيشانفراماسون ها براي همان طور كه در بخش هاي قبل مالحظه فرموديد، 
  .متوسل مي شوند؛ به طوري كه در برابر ملل مختلف، سياست هاي متفاوتي را به كار مي بندند

آن  ،)كه پرجمعيت ترين پيروان دين هاي آسماني در دنيا هستند(براي سوء استفاده از نيروي مسيحيان فراماسونر ها  به عنوان مثال،
و نقشه هاي آخرالزمانيشان را تا   شده  برخوردار  آنان  حمايت  از  ،)ع(را فريب داده و با ادعاي تالش براي بازگشت مسيح ها 

از دولت آمريكا و ) به خصوص اوانجليكال ها(اين حربه ي آنان باعث شده است تا مردم عادي آمريكا . حد زيادي اجرا كرده اند
ترفندي  ،)ع(در واقع ادعاي تالش براي بازگشت مسيح . ه شدت براي بقاي اسراييل تالش كننددولت اسراييل حمايت كرده و ب

  .سون ها از آن براي كسب حمايت مردم كشورشان استفاده مي نماينداست كه ما
حمايت از واسطه ي  بهبدين ترتيب كه . تدارك ديده اند را متفاوتي برنامه ي ،جهان مردم از ديگري بخش اما فراماسون ها براي

كمال مطلوب را براي كشور هاي  ،...آلوين تافلر و » موج سوم « فوكوياما، نظريه ي » پايان تاريخ « نظريه هايي همچون نظريه ي 
و  موج  علمي   غربي  كشور هاي امروزه ي  دموكراسي –ليبرال  نظام جهان سوم، همان شرايط كنوني كشور هاي غربي دانسته و 

   )370(.را منجي كشور هاي جهان سوم مي دانند و  اطالعاتي  اين كشور ها
آنان با تبليغ اين نكته كه نظام كنوني كشور هاي غربي، منجي كشور هاي جهان سوم و منجي كل جهان است، تالش مي كنند تا 

  . ها را سرگرم منجيان دروغين زميني نمايند اعتقاد به منجي آسماني را در پيروان اديان الهي از بين ببرند و آن
كه شرايط كنوني ... آلوين تافلر و » موج سوم « فوكوياما، نظريه ي » پايان تاريخ « عالوه بر اين ها نظريه هايي همچون نظريه ي 

ها را  از  پويايي  و  جهان غرب را آرمان بشري و كمال مطلوب مي دانند، وجود هر گونه آينده ي اميدبخش را رد كرده و انسان 
  .حركت  به  سوي  آرمان هاي  بزرگ  اخالقي  و  اجتماعي  منع مي كنند
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حركت  آنان با اين ترفند مي توانند، ي فوق نقشه ماسون ها دردر صورت موفقيت  با توجه در مطالب ذكر شده، در مي يابيم كه
را متوقف كنند و نظام طاغوتي خود را به عنوان منجي كشور  اميد بخش و نجات بخش منجي گرايانه ي پيروان اديان الهيهاي 

  .هاي جهان سوم معرفي نمايند
متأسفانه امروزه بسياري از كشور هاي مسلمان تحت تأثير ديدگاه مذكور قرار گرفته و تنها براي رسيدن به شرايط مادي جهان 

. د و در اين زمينه در ركود و سكوت مرگباري معلقندغرب تالش مي كنند و از هرگونه حركت منجي گرايانه اجتناب مي ورزن
در  اين  وضعيت  ...  با كمال تأسف، بسياري از كشور هاي اسالمي از جمله عربستان، امارات متحده ي عربي، كويت، مالزي و 

  . به  سر مي برند
ب را افشا نماييم و در جهت مقابله با اين بدين ترتيب به نظر مي رسد كه ما مسلمانان وظيفه داريم تا اين نقشه ي پليد جهان غر

اهللا اين تالش ما مي تواند عالوه بر بيداري و تحرك ساير برادران  ءان شا. مشروع استفاده كنيمپديده ي شوم، از همه ي ابزار هاي 
  .مسلمانمان، زمينه ي بيداري و هوشياري پيروان ساير اديان الهي را در كشور هاي جهان سوم آماده نمايد

  
  .به عنوان منجي ملت هاي جهان در فيلم هاي هاليوودي كشور ماسوني آمريكا معرفي برايتالش  – 23

و ظهور منجي به فريب مسيحيان اوانجليكال و يهوديان مي پردازند، ) ع(فراماسون ها و صهيونيست ها كه با ادعاي بازگشت مسيح 
وجود هرگونه منجي آسماني را نفي مي كنند و خود را به عنوان منجي بشريت معرفي مي  به صورت كامالً موذيانه و نامحسوس
  . ليوودي و با تأثير بر ناخودآگاه انسان ها به نحو احسن انجام مي شودنمايند كه اين امر توسط فيلم هاي ها

. اي تمدن بشري سخن به ميان آمده استبسياري از فيلم هاي هاليوودي تا كنون توليد شده اند كه در آن ها از خطري بزرگ بر
 وحشي ناشناخته، انسان هاي تغيير خطراتي همچون ويروس هاي مرگبار، موجوداتعنوان شده است كه در اين فيلم ها عموماً 

همواره جان  ...فضايي،  دايناسور ها، شهاب سنگ هاي آسماني، جنگ هاي اتمي و  موجوداتآزمايشگاه، محيط  در يافته حالت
 Resident Evil( ،)Reign of(از مهمترين فيلم ها در اين زمينه مي توان به فيلم هاي . همه ي انسان ها را تهديد مي كنند

Fire( ،)War of The worlds(  ،)Armageddon(  اشاره كرد... و.)371(   
و يا يك قهرمان آمريكا ماسوني اما نكته ي مشترك در بين همه ي فيلم هاي  فوق  اين  است  كه  در  همه ي آن ها دولت 

قهرمان آمريكايي  ،آمريكايي، مردم دنيا را از خطري كه آنان را تهديد مي كند، نجات مي دهد و بقيه ي ملت ها انگشت به دهان
  .را تحسين مي كنند
كه در فيلم هاي مذكور، هيچ خبري از منجي آسماني نيست و جهان در حالي كه غرق در فالكت و مصيبت  جالب اينجا است

آمريكايي و يا دولت آمريكا در اين فيلم ها، به جاي  اندر واقع قهرمان. است، بدون منجي الهي با خطر دست و پنجه نرم مي كند
   .دننجي زميني قدرتمند نشان مي دهند و خود را در نقش يك منمنجي آسماني نقش ايفا مي ك

كه نام آن از كتاب مكاشفات يوحنا اقتباس شده است، خبري از درگيري بين دو ) Armageddon(حتي در فيلم  براي مثال
نمي باشد؛ بلكه در اين فيلم، خطر اصلي از جانب شهاب سنگ هاي ) ع(سپاه خير و شر نيست و  منجي فيلم نيز حضرت عيسي 

اين فيلم نشان مي  )372(!بوده و منجي فيلم نيز يك گروه علمي است كه مانع برخورد شهاب سنگ ها به زمين مي شودآسماني 
دهد كه دولت هاي ماسوني تالش مي كنند تا مفاهيمي همچون واقعه ي كم و بيش ساختگي آرماگدون را نيز به صورت يك 

    .ن معرفي نمايندآ منجيخود را به عنوان حادثه ي طبيعي تفسير كنند و 
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 ، انكارهدف اصلي از ساخت اين فيلم ها. اين حركت فيلم هاي هاليوودي قطعاً بي دليل نبوده و هدف خاصي را  دنبال مي كند
در واقع همانگونه كه قدرت . وجود هرگونه منجي آسماني و معرفي دولت هاي قدرتمند ماسوني به عنوان منجي زميني مي باشد

سعي در ... آلوين تافلر و » موج سوم « فوكوياما، نظريه ي » پايان تاريخ « ايت از نظريه هايي چون نظريه ي هاي ماسوني با حم
به  قشر  دانشگاهي  و  تحصيلكرده  دارند، فيلم هاي هاليوودي نيز تالش مي كنند تا در نظر مردم  منجي  عنوان  به  خود  قبوالندن 

   .عادي، دولت هاي ماسوني را به عنوان منجي زميني معرفي كنند
ين  ،  ا)ع(بر خالف ادعاي دولت هاي ماسوني مبني بر تالش براي بازگشت مسيح با توجه به مطالب ذكر شده، درمي يابيم كه 

كشور ها  كه  اساساً بر مبناي تعاليم الحادي شكل گرفته اند، عمالً خود را به عنوان منجي جهان معرفي مي نمايند و وعده هاي 
بنابراين وظيفه ي  ما  مسلمانان  است كه  با  تبليغات، فيلم ها و .  شيرين اديان الهي را مبني بر ظهور منجي الهي نفي مي كنند

مطمئناً اگر در اين راه كوتاهي . يز دولت هاي ماسوني مقابله نماييم و حركت هاي شيطاني آن ها را افشا كنيمنظريات توطئه آم
را به عنوان منجي ) از جمله آمريكا(كنيم، به دليل تبليغات وسيع فراماسونر ها، نسل جوان مسلمانان در آينده، دولت هاي ماسوني 

مسلمانان را در جهت مقابله با توطئه هاي ماسون  مسأله ضرورت اقدام هرچه سريع تر  اين. و كعبه ي آمال خود خواهند پنداشت
     .ها نشان مي دهد

  .»  Da Vinci Code« يا » كد داوينچي « ساخت فيلم  – 24
بنابر اين . بلكه عناصر خلقت به صورت تصادفي اين جهان را خلق كرده اند ؛اين جهان خداوندي ندارد ،از ديدگاه فراماسون ها

 ،ماسوني گروه هاي ملحد. انجام دهد ،هر كاري را كه دوست دارد ،انسان نيز يك حيوان است و حق دارد مطابق ذات خود ،نظريه
ان مانع لذت جويي انسان ها شده و آنان را از بازگشتن زيرا معتقدند كه پيامبر ،دروغگو و خيانتكار مي دانند) نعوذ باهللا(پيامبران را 

  )373(!ندداشته اخود باز ! به اصل حيواني؟
براي . تالش كرده اند تا چهره ي پيامبران الهي را تخريب نمايند ،جديد خود سناريوي در ،گروه هاي فراماسون و صهيونيست

) ص(پيامبر عظيم الشان اسالم  چهره ي   تخريب  در سعي   ،آن ها از سال ها قبل با انتشار كتب و پخش فيلم هاي متعدد ،مثال
از  جمله ي  اين  اقدامات  در  سال هاي  اخير،  مي توان  به  چاپ كاريكاتور   .داشته اند كه اين مسأله بر هيچ كس پوشيده نيست

  )374(.در روزنامه هاي دانماركي و ديگر روزنامه هاي اروپايي و آمريكايي اشاره كرد) ص(سالم هاي موهن از پيامبر گرامي ا
مسيحيان  توانسته اند ،و تبليغ جنگ كذايي آرماگدون) ع(بازگشت مسيح  با شعار ،21و  20فراماسون ها كه در طول قرون 

حكومت ظاهراً يهودي و باطناً ماسوني اسراييل را  ،فريب آنان يهوديان را با خود همراه كنند و باعده ي زيادي از و اوانجليكال 
ديگر نيازي به استفاده از  ،حال كه ساخت معبد سليمان و تشكيل حكومت جهاني شيطاني را در دسترس مي پندارند ،بنيان نهند

 ،حد كه كامالً تفكر ضد ديني دارنداين گروه هاي مل . گذاشته اند كنار  را   حربه  اين  و نمي بينند  ) ع(بازگشت مسيح   شعار
در تالش هستند تا آرام آرام نقاب مذهبي و منجي  ،و در واپسين گام هاي خود براي تشكيل حكومت جهاني شيطانياكنون 

 چيزي ،زيرا اصل تفكر اين گروه ها قعي و ضد ديني خود را نشان دهند؛وا  چهره ي و  كنار زده   از چهره شان گرايانه ي خود را 
در سال  به همين دليل،. يال خام خود بخشكانندجز مقابله با اديان الهي نيست و در نهايت نيز قصد دارند تا ريشه ي اديان را به خ

  .كرده اند تا اميد مسيحيان به ظهور منجي را نيز به يأس تبديل كنند) ع(هاي اخير شروع به تخريب چهره ي حضرت عيسي 
ساخته شده ) ع(در جهت تخريب چهره ي حضرت عيسي مطابق با اهداف فراماسونري و  ،هاي اخيرسال يكي از فيلم هايي كه در 

از كتابي به همين نام اقتباس شده است كه » كد داوينچي « فيلم  .مي باشد»  Da Vinci Code«   يا » كد داوينچي «  فيلم  ،است
   )375(.خته شدفيلمي از روي آن سا ،2006و در سال  منتشر گرديد 2003در سال 
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اين  )376(.مي باشد»  last supper The: شام آخر « معروف  ضوع داستان پيرامون تابلوي نقاشيمو» كد داوينچي « در فيلم 
نقاش  اين . نقاش مشهور ايتاليايي آن را به تصوير كشيده است» وناردو داوينچيئل« كه  استتابلويي رمز آميز و موذيانه  ،تابلو

عقايد منحرف  )377(،كابااليي قرار داشتهگروه هاي مخفي و شبه تفكرات  ر ثيتأ  تحت  ،بسيار  قراين  بنابر كه   ايتاليايي  معروف
بهتر است ابتدا نگاهي به تابلوي  ،براي بررسي بهتر اين مطلب. است ، در معرض نمايش گذاشتهخود را در اين تابلوي نقاشي

  )378(:نقاشي مذكور بيندازيم

  
  .نقاش معروف ايتاليايي»  وناردو داوينچيئل« اثر »  The last supper: شام آخر « تابلوي اصلي 
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  .رسم شده است و وضوح بيشتري دارد» شام آخر « تابلويي كه از روي تابلوي اصلي 

ت كه در طول تاريخ رسم شده هنري،  يكي  از  زيباترين نقاشي هايي اس لئوناردو داوينچي از  نظر آفرينش» خر شام آ« تابلوي  
براي درك بهتر اين . است؛ اما اين نقاشي بسيار زيبا، حاوي نكات مخفي و كفرآلودي است كه در بطن آن پنهان شده است

  :مسأله، به توضيحات زير توجه فرماييد
 ) ع(حضرت عيسي  راست  سمت  در  كه   كه شخصي قطعاً متوجه خواهيد شد ،فرماييددقت » شام آخر « اگر در تابلوي نقاشي 

در سمت راست ايشان نشسته نقاشي،  اما در تصوير ديده مي شود؛ما در سمت چپ  البته از نظر(. زن مي باشد  يك  ،است  نشسته
   ).است

مي ) ) ع(يكي از حواريون حضرت مسيح (»  Saint John« شخص را سنت جان اين بر خالف تصور عده اي از مسيحيان كه 
مشخص  بهتر اين مسأله ،بيندازيم شخص ز نزديك نگاهي به تصوير ايناگر ا. ناً يك زن مي باشدئمطم ،شخص مذكور ،پندارند

  :  خواهد شد

  
تصوير يك زن به چشم ) ع(، در سمت راست حضرت عيسي »وناردو داوينچي ئل« اثر »  The last supper: شام آخر « در تابلوي 

  .مي خورد
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، خبر ازدواجش با مريم )ع(ضيافت شامي است كه حضرت عيسي ، »شام آخر « بوده و » ريم مجدليه م« زن به نظر داوينچي، اين 
مي زيسته و شخصيت بسيار برجسته اي در ) ع(مريم مجدليه معاصر حضرت عيسي ( )379(!مجدليه را به حواريون اعالم مي نمايد

برخي از منابع او را عضو يك خاندان سلطنتي در زمان حضرت . ستدر مورد وي اقوال گوناگوني بيان شده ا. مسيحيت بوده است
از سنگسار نجات ) ع(بعضي از منابع مسيحي مي گويند كه وي زني بدكاره بوده كه توسط حضرت عيسي . مي دانند) ع(عيسي 

اين مطلب را بدون شواهد قوي بيان كرده اند و  ،اما منابع مذكور )380(.يافته و سپس ايمان آورده و از پيروان آن حضرت شده است
الزم به ذكر است كه انجيلي منسوب به مريم مجدليه وجود . بسيار است ،احتمال اين كه اين داستان صحيح نباشد ،به همين دليل

 )381(.دارد ،ستكرده ا ذكر) ع(قرآن درباره ي حضرت عيسي شباهت بسيار زيادي با آنچه كه  ،دارد كه گفته مي شود اين انجيل
و توهين هاي ديگري كه به مريم مجدليه شده  ،به نظر نگارنده ممكن است كه بدسابقه جلوه دادن مريم مجدليه در منابع مسيحي

همگي به دليل شباهت مطالب انجيل منسوب به او با  ،)مانند نقاشي هاي فراواني كه از او به صورت عريان كشيده شده است(است 
ييد مطالبي را كه حقانيت اسالم را تأ ،زيرا دستگاه واتيكان به هر شكل ممكن مي باشد؛) ع(مورد حضرت عيسي ن در مطالب قرآ
به دليل شباهت بعضي از مطالب انجيل منسوب به مريم به نظر مي رسد بدين ترتيب  .تحت سانسور شديد قرار مي دهد ،مي كند

  .)وه دادن وي داشته استواتيكان سعي در بدسابقه جل ،مجدليه با مطالب قرآن
تفكر منحرف خويش را به نمايش  ،»شام آخر «  الش كرده است  تا  در  تابلويداوينچي ت جمله شواهدي كه نشان مي دهد از

حتي چاقويي در  .حواريون با چهره هايي كامالً متعجب و عصباني به تصوير كشيده شده اند بگذارد، اين است كه در اين تابلو
. ، ديده مي شود كه اين چاقو به شكل تهاجمي در دست وي قرار دارد)Saint Peter(دست يكي از حواريون به نام سنت پيتر 

عالوه بر اين در اين تابلو ديده مي شود كه سنت پيتر، دست خود را به حالت تهديد آميز در جلوي گردن مريم مجدليه گرفته و با 
به نظر مي رسد كه داوينچي با اين كار قصد داشته است تا به مخاطبان خود القا كند كه  .هديد به مرگ كرده استاين كار او را ت

 عملي را) ع(تجرد حضرت عيسي  و نقضبا مريم مجدليه ازدواج كرده است، بلكه حواريون نيز ازدواج ) ع(نه تنها حضرت عيسي 
  ! سرزنش كرده اند نسته  و  ايشان رادا نانهئخا

  :چهره هاي متعجب و عصباني حواريون را مالحظه مي فرماييد ،در تصوير زير

  
به نظر مي رسد كه داوينچي با اين كار . »وناردو داوينچي ئل« اثر » شام آخر « چهره هاي متعجب و خشمگين حواريون در تابلوي 

با مريم مجدليه ازدواج كرده است، بلكه حواريون نيز ) ع(حضرت عيسي قصد داشته است تا به مخاطبان خود القا كند كه نه تنها 
  !سرزنش كرده اندنانه دانسته و ايشان را ئرا عملي خا) ع(ازدواج حضرت عيسي 
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را مالحظه مي او مجدليه توسط  ، و نيز تهديد مريم )يكي از حواريون وجود دارد(سنت پيتر در تصوير زير چاقويي كه در دست 
  :فرماييد

  

  
  .خشمگين شده اند با مريم مجدليه) ع(حواريون از ازدواج حضرت مسيح  كه نشان مي دهد از نظر داوينچي، شواهدي

  

  
  جلوي  در  پيتر  سنت  كننده ي  تهديد  دست                      در دست سنت پيتر             چاقو                   

  مريم مجدليه گردن                                                                                                           
«   تابلوي در   رمز آميز كامالً  صورت   به  را  عقايد منحرف كابااليي خود» وناردو داوينچيئل« همان گونه كه مالحظه فرموديد، 

 و بدين وسيله تالش نموده تا عقايد الحادي خويش را به دور از چشم كليسا، به نسل هاي بعد منتقل گرفته   كار به  » شام آخر 
به سهولت اعدام و ساير افراد شركت كننده در اجتماعات مخفي  )Knights Templar( بددر زماني كه شواليه هاي مع. كند

انتقال مفاهيم الحادي و كابااليي باشد كه به نظر مي رسد داوينچي وسيله براي  مي شدند، نقاشي هاي داوينچي مي توانست بهترين
و مريم مجدليه براي اولين بار از سوي ) ع(ادعاي ازدواج حضرت عيسي ( .توانسته است اين نقش را به نحو احسن انجام دهد

ان، شواهد سليم موسوم به معبد انه هاي معبدبيان شد؛ اين گروه ادعا كردند كه در وير) Knights Templar(شواليه هاي معبد 
دليل زيرا به در انتشار ادعاي خود موفق نشدند؛ شواليه هاي معبد  )382(!دليه را يافته اندو مريم مج) ع(عيسي ضرت ازدواج ح
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مال زياد، كه به احتوجه به اين مسأله مي توان نتيجه گرفت با ت. سوي مردم و كليسا طرد شده بودند ازكفرآميز بودن تعليماتشان، 
  .)مشاهده ي اين وضعيت تالش كرده است تا مطلب مذكور را به صورت پنهاني و از طريق نقاشي بيان كند داوينچي با

  .با هدفي كامالً مشخص و در زماني حساس به بازارهاي كتاب و سالن هاي سينما عرضه شدند» كد داوينچي « اما كتاب و فيلم 
ه ي سازمان ئ، خود نشان دهنده ي وجود يك توط2006و پخش فيلم  آن در سال  2003در سال » ينچي كد داو« كتاب  انتشار 

  . مي باشد) ع(يافته در جهت ترويج عقايد انحرافي در مورد حضرت عيسي 
ترويج  ،ه ي مهمي كه در اين فيلم به چشم مي خوردنكت ،»كد داوينچي « صرف نظر از صورت ظاهري داستان در كتاب و فيلم 

) ع(حضرت مسيح  ،در اين تفكر. مسموم و شيطاني است كه فراماسون ها و صهيونيست ها به آن دامن مي زنند يتفكر مخفيانه ي
فوت كرده  ،ازدواج كرده و صاحب فرزند شده و بعد از چند سال زندگي مخفيانه) Mary Magdalene(با مريم مجدليه 

،  سعي  در  مستند بد وارد اروپا شد و آنان با ارايه ي اسناد جعليتوسط شواليه هاي معاي اولين بار اين تفكر مسموم، بر !است
تفكر سال ها در بين گروه هاي مخفي و كابااليي اروپا رواج داشت تا اين كه فراماسونري  اين   .نمودند شان سازي  تفكر  شيطاني
  .مذكور را پذيرفتبد، تفكر م كاباال و تعاليم شواليه هاي معبه عنوان وارث مه

سوء استفاده كرده و تالش كرده اند  »شام آخر « معروف  نقاشي   از هستند،   باالكا كه خود وارث تعاليم كفر آميز  فراماسون ها
ز زيرا ا. تا با عنوان كتاب و فيلم داستاني، افكار كابااليي داوينچي را در ذهن مسيحيان تزريق كرده و در آنان ايجاد شبهه نمايند

ازدواج ) ع(بدين ترتيب اشاعه ي اين مطلب كه حضرت مسيح . نظر مسيحيان، تجرد يكي از ويژگي هاي قديسين مسيحي است
از سوي ديگر، ترويج اين فكر كه حواريون . تشكيك ايجاد خواهد كرد) ع(كرده است، در اعتقاد آنان نسبت به حضرت مسيح 

   .بزرگوار بدبين مي نمايديش از پيش مسيحيان را نسبت به اين پيامبر ، بخشمگين شده اند) ع(از ازدواج حضرت عيسي 
نشده است، اما پذيرش ازدواج ايشان ) ع(، گر چه اشاره اي به ازدواج حضرت عيسي يالبته الزم به ذكر است كه در ديدگاه اسالم

اما اشاره به ازدواج  .زيرا ازدواج از سنت هاي پسنديده ي الهي است اين پيامبر بزرگ وارد نمي نمايد؛ صيتنيز خدشه اي به شخ
كما اينكه . ، با هدف تخريب اين پيامبر خدا انجام شده است، نه به نيت تصديق ايشان»شام آخر « در تابلوي ) ع(حضرت عيسي 

  .دارد ت پليد داوينچي برميانيز بيش از پيش، پرده از ني» شام آخر «خشم حواريون در تابلوي 
  انحرافي مفاهيم   مستقيم  القاي  بر  عالوه  ،اين فيلماهميت مي يابد كه بدانيم  زماني» كد داوينچي « نكته ي مهم اين كه فيلم 

مقبره ي گمشده ي  « به ظاهر مستندخطرناك و ، به صورت غير مستقيم نيز زمينه را براي فيلم )ع(حضرت مسيح  زندگي  پيرامون 
در داشته و » كد داوينچي « مفاهيمي كامالً مشابه  فيلم اخير،. آماده مي نمايد، » The lost tomb of Jesus« يا » ) ع(عيسي 

  .نيز خواهيم پرداخت ا عرضه شده است كه در ادامه به آنبه مخاطبان سينم 2007سال 
و تبليغ جنگ كذايي ) ع(ا كه در طول قرون اخير با شعار بازگشت مسيح بنابراين همان گونه كه مالحظه فرموديد، فراماسون ه

حكومت ظاهراً يهودي و باطناً  ،توانسته اند عده اي از مسيحيان و يهوديان را با خود همراه كنند و با فريب آنان ،آرماگدون
ديگر نياز چنداني به استفاده  ،حال كه خود را در آستانه ي تشكيل حكومت جهاني شيطاني مي بينند ،ماسوني اسراييل را بنيان نهند

كرده ) ع(بدين ترتيب در سال هاي اخير شروع به تخريب چهره ي حضرت عيسي . احساس نمي كنند) ع(از شعار بازگشت مسيح 
  . بدين ترتيب به خيال خود، نابودي اديان الهي را جشن بگيرند اند تا اميد مسيحيان به ظهور منجي را نيز به يأس تبديل كنند و

بدين ترتيب وظيفه ي همه ي مسلمانان و مسيحيان آزاده ي جهان است كه با توطئه ي مذكور به مقابله بپردازند و اهداف پنهاني 
  .اين حركت شوم را براي جهانيان تبيين نمايند
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  ! و خانواده اش؟) ع(ادعاي كشف مقبره ي مسيح  – 25
 The« يا » ) ع(مقبره ي گمشده ي مسيح «  فيلم ظاهراً مستند ،2006در سال » كد داوينچي « فيلم پر سر و صداي اكران بعد از 

lost tomb of Jesus  « فراماسونر وسط يك كارگردان و تاين فيلم  شد؛ 2007در سال موجب شوكه شدن جهان مسيحيت
   )383(.به دنياي سينما عرضه گرديد )James Cameron( به نام جيمز كامرون معروف

، در سال و شهرت جهاني براي خويش رقم زد ، برنده ي جايزه ي اسكار شد»تايتانيك « جيمز كامرون كه با ساخت فيلم فاسد 
  )384(.وانه ي بازار كردساخته و ر! و همسر و فرزندشان) ع(فيلمي به ظاهر مستند درباره ي پيدا شدن مقبره ي حضرت مسيح  2007

را به سمت ساخت فيلمي درباره ي مذهب سوق » تايتانيك « همچون   اخالقي غير يك فيلم  كارگردان چيزي چه كه مسألهاين 
  .خوبي نشان دهدو همين مطلب مي تواند اهداف شيطاني سازندگان چنين فيلمي را به ! مي دهد، قطعاً جاي سوال دارد؟

يك كارگردان همكاري  ، حاصل») ع(مقبره ي  گمشده ي مسيح « يا      » The  lost  tomb  of  Jesus« جنجالي   فيلم
 صهيونيست  به نام سيمشا  يهودي و  فيلم ساز  باستان شناسيك  ،  و )James Cameron( فراماسونر به نام جيمز كامرون

شواهد فراماسونر بودن جيمز كامرون و سيمشا  جاكوبوويچي را در  )385(.مي باشد )Simcha Jacobovici(جاكوبوويچي 
  )386(:تصاوير زير مالحظه مي فرماييد

  

  
  

  
  .در فراماسونري) James Cameron(شواهد عضويت كارگردان مشهور، جيمز كامرون 

  

  
  .فيلم ساز معروف باستان شناس و ،)Simcha Jacobovici(سيمشا جاكوبوويچي  صهيونيست بودن   و يهودي شواهد 
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. را ساخته اند» مقبره ي گمشده ي مسيح «  فيلم مالحظه فرموديد، يك فراماسونر و يك صهيونيست يهودي، همان گونه كه
  .را زير سوال مي برد فيلم حضور اين دو شخص در رأس تهيه كنندگان فيلم مذكور، قطعاً سنديت و حقانيت

  :معرفي سازندگان اين فيلم، اكنون به خود فيلم مي پردازيمبعد از 
كه عنوان فيلم مستند را يدك مي كشد، در سال »  The lost tomb of Jesus« يا » ) ع(مقبره ي گمشده ي مسيح « فيلم 

يهودي هستند، ادعا  در اين فيلم، كارگردان فيلم و گروهي از باستانشناسان كه عمدتاً. به صنعت سينماي جهان معرفي شد 2007
مطابق اين  )387(.را كشف كرده اند! و خانواده شان، ازجمله مقبره ي همسر و پسرشان )ع(كرده اند كه مقبره ي حضرت مسيح 

كشف شده ) اورشليم(در اطراف بيت المقدس عمليات ساختمان سازي ، و به دنبال 1980در سال ادعا، اين مقبره ي خانوادگي 
  )388(.است

  

  
آن را مقبره  ،كه باستانشناسان صهيونيست  و  فيلم سازان فراماسونر) بيت المقدس(مقبره ي خانوادگي كشف شده در اورشليم 

  !ادعا  مي كنند  كه  همسر  و  پسر؟ مي دانند و)  ع(انوادگي حضرت عيسي ي خ
  !ايشان در همين مكان دفن شده اند نيز به همراه) ع(حضرت عيسي 

با توجه به نوشته هاي  ،قبر 10قبر از  6وجود دارد، كه  قبر 10تهيه كنندگان اين فيلم، در اين مقبره ي خانوادگي، بنا بر گفته ي 
  )389(:عبارتند ازقبر  6صاحبان اين . روي آن ها تعيين هويت شده اند) Aramaic(آرامي 

  
1 – )Yeshua bar Yehosef (يا عيسي پسر يوسف.  
2 – )Maria(  يا مريم)مادر عيسي(. 

3 – )Yose(  يا يوسف)با يوسف سطر اول تفاوت دارد( ؛)برادر عيسي(.. 

4 – )Yehuda bar Yeshua( يا يهودا پسر عيسي. 

5 – )Mariamene e Mara( يا مريم مجدليه.  

6 – )Matya( ؛يا متي )يكي از بستگان مريم مادر عيسي(.  
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) ع(دارند كه با توجه به آن ها، قبور مذكور را متعلق به خانواده ي حضرت عيسي اصلي بنا بر ادعاي فيلم سازان، آن ها دو دليل 
  )390(:مي دانند

 يك  كه  اين   احتمال  كه نموده اند  آمار، محاسبه   متخصصان كمك  به  كه  مي گويند   فيلم سازان  :محاسبات آماري ـ 1
 .است )يك ششصدم( 600/1، چنين نام هايي داشته باشند، برابر )ع(از خانواده ي حضرت عيسي   غير به  ديگر،  خانواده ي 
 )391(!مي باشد) ع(حضرت مسيح   خانوادگي  مقبره يمقبره،  اين زياد احتمال بنابراين به

مقبره باقيمانده ي اجساد  DNA، مهندسي ژنتيك متخصصان  كمك   به  فيلم سازان مي گويند كه :DNAآزمايشات  – 2
را آناليز نموده و ) مريم مجدليه(يا  )Mariamene e Mara(و ) عيسي پسر يوسف(يا ) Yeshua bar Yehosef(هاي 

 :به نتايج زير دست يافته اند

ن انجام شده است، محققااجساد ميتوكندريال  DNA يا) mt DNA( در اين آزمايش كه براي تعيين توارث مادري، بر روي
  ،بدين ترتيب مادر  يكساني  ندارند؛)  مريم مجدليه(  يا )Mariamene e Mara(، و )عيسي پسر يوسف(دريافته اند كه 

دو جسد، برادر و خواهر نبوده و از آن جا كه در مقبره هاي خانوادگي   اين كه   كرده اند نتيجه گيري   چنين  فيلم  سازندگان
باشد ) Yeshua bar Yehosef(بايد همسر  )Mariamene e Mara(وانند دفن شوند، يك خانواده مي تفقط اعضاي 

  )392(.كه عليرغم نداشتن ژن مشترك، توانسته است در مقبره ي خانوادگي مذكور جاي بگيرد
  

 The lost« يا » ) ع(مقبره ي گمشده ي مسيح « فيلم  صهيونيست   و فراماسونر   سازندگان فرموديد،  مالحظه  كه  همان گونه 

tomb of Jesus « ،اما در پس اين ظواهر  .اقدام به تزريق افكار مسموم خود به ديگران كرده اند، با ادعاهاي به ظاهر علمي
  . حتي رد مي كند، صحت و اعتبار فيلم و محتواي آن را به رااين مسأله فريبنده ي علمي، دروغ ها ي آشكاري نهفته است كه

  :شدن مسأله، در اين قسمت به مسايلي كه اعتبار فيلم را زير سوال مي برند، اشاره مي كنيم براي روشن
 ل مي برد؛، بيش از پيش اعتبار اين فيلم را زير سواصهيونيستي يهودي–گروه فراماسونريساخته شدن فيلم توسط يك ) 1

  .مقاله ذكر كرديم كه ما اين مطلب را در ابتداي زيرا اعضاي اين گروه ها دشمني آشكاري با اديان الهي دارند
صهيونيستي يهودي در دشمني با اديان الهي و نيز سابقه ي –ي  برجسته ي  گروه هاي  فراماسونري سابقه  به  توجه  با) 2

  .احتمال هر گونه تحريف و جعل در ساخت اين فيلم، قوياً مطرح استاين گروه ها در جعل و تحريف اسناد تاريخي، 
 
كشف شده است،  1980فيلم، اين مقبره ي خانوادگي در سال اين كه بنابر ادعاي سازندگان با توجه به ـ 3

 سال بعد ساخته شده و به همگان 25شف جنجالي، اين سوال مطرح مي شود كه چگونه فيلم مستند اين ك
 ! دنحال آن كه اخبار علمي كم اهميت تر نيز در همان روز اكتشاف به مخاطبان ارايه مي شو !د؟عرضه مي گرد

همانند امروز به سهولت در  DNAتكنولوژي بررسي  ،سال قبل 25البته ممكن است در اين جا چنين پاسخ داده شود كه در 
  :نيز بايد گفت كهمطلب  نبوده است؛ اما در پاسخ به اين  دسترس

  . اوالً ادله ي آماري كه فيلم سازان به آن نيز استناد كرده اند، در آن موقع در دسترس بوده است – 1
مطالعات  )393(،به سهولت در دسترس بوده است DNAو مطالعه ي  PCRبه بعد كه تكنولوژي ميالدي  1990سال حدود از  – 2

ژنتيكي امكان پذير بوده و گروه مطالعاتي اين مقبره ي خانوادگي مي توانسته است از آن بهره بگيرد كه اين كار را انجام نداده 
  .است
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 .با توجه به مطالب فوق، تاخير طوالني اعضاي گروه مذكور در ارايه ي نتايج تحقيقاتشان كامالً مشكوك مي باشد

اين در حالي است كه  اي ثروتمند بني اسراييل بوده است؛مخصوص خانواده ه مقبره هاي خانوادگي،) 4
د ساخته شده باشد اين احتمال كه با كمك و پول ديگران، اين معب )394(.انسان ثروتمندي نبوده است) ع(حضرت عيسي
ساخته نشده است؛ مسيحيان نيز يقيناً به ساخت  قبرهزيرا يهوديان با ايشان دشمني داشتند و قطعاً با پول آنان اين م نيز وجود ندارد؛

  به  معتقد است،   شده كشيده  صليب   به  )ع(اين مقبره كمكي نكرده اند، زيرا حتي مسيحياني كه اعتقاد دارند حضرت عيسي 
 از بوت مي يافتند،در تارا ) ع(عيسي   حضرت  جسم نيز  آنان  اگر  بنابراين   )395(بعد از مرگ هستند؛) ع(حضرت عيسي   عروج
  .به ساخت مقبره ي خانوادگي براي ايشان نمي كردنداقدام  قطعاً  و   مي كشيدند  دست ايشان   بهايمان 

 
 به وسيله ي آنها اسامي اجساد بر روي تابوت هاي اين مقبره يكه  ) Aramaic(خطوط آرامي ) 5

كان بر روي چوب خطوطي هستند كه كودخانوادگي نوشته شده اند، بسيار ناشيانه و كودكانه بوده و همانند 
به خانواده هاي ثروتمند بوده و چنين   متعلق  بني اسراييل،  خانوادگي  مقبره هاي  كه است   حالي اين در  !ها رسم مي نمايند

اما همان گونه كه . خانواده هايي قطعاً به اندازه ي كافي ثروت داشتند كه بتوانند اسامي اجساد را بر روي تابوت ها حكاكي نمايند
دهد كه احتماالً مي نشان اين مسأله . ذكر نموديم، خطوطي كه نام اجساد را بر روي تابوت ها نشان مي دادند، بسيار ناشيانه بوده اند

  . ابداع شده است) احتماالً عوامل تهيه كننده ي فيلم(جعلي بوده و توسط جاعالن  ،اسامي نوشته شده بر روي تابوت ها
  )396(:براي بررسي بهتر اين مطلب، به تصاوير زير توجه فرماييد

  
  

  
  .است) ع( تابوتي كه محققان و فيلم سازان ادعا مي كنند متعلق به حضرت عيسي
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متعلق به را  تابوتاين وادگي  كشف  شده وجود دارد، و كه بر روي يكي از تابوت هاي مقبره ي خان) Aramaic( نوشته ي آرامي

)Yeshua bar Yehosef ( فرماييدتابوت توجه روي ي نوشته  ناشيانه بودن به . مي داند » عيسي پسر يوسف« يا .) احتمال
  .)مذكور، بسيار باال استجعلي بودن نوشته ي 

  

  
اين . (به نظم و ترتيب حروف و نحوه ي قرار گرفتن آن ها در  كنار  يكديگر توجه فرماييد). Aramaic(بخش هايي از دو لوح آرامي 

  تصوير را  با  تصاويري  كه  از  نوشته هاي  آرامي  روي  تابوت هاي  مقبره ي  خانوادگي
  .)برداشته شده است، مقايسه نماييد )ع( عيسي منسوب به خانواده ي حضرت

اين مسأله فرضيه ي جعلي . همان گونه كه مالحظه فرموديد، خطوط آرامي تابوت هاي مقبره ي خانوادگي، بي نظم و ناشيانه است
خود  بودن نوشته هاي آرامي روي تابوت ها را تقويت مي نمايد؛ زيرا خانواده ي ثروتمندي كه يك مقبره ي خانوادگي براي

و  ناشيانه دستخط با اجساد و نيازي به نوشتن اسامي داشته، نيز را حكاكي روي تابوت ها پرداخت پول  توانايي قطعاً است،  ساخته
  !بي نظم نداشته است
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، اين است كه بر روي تابوت منسوب به يلم سازان را رد مي كندصحت ادعاي فديگري كه نكته ي ) 6
اما عبارت  )397(،يا عيسي پسر يوسف ذكر شده است) Yeshua bar Yehosef(، عبارت )ع(حضرت عيسي 

تلقي  )ع(؛ زيرا اين عبارت، نوعي توهين به حضرت عيسي صحيح باشد به هيچ عنوان نمي توانستمذكور 
  .است را با اين عنوان خطاب نمي كرده است) ع(هيچ گروهي حضرت عيسي و مي شده 

خانواده،  ر مريم خطاب مي شده است؛ زيرا  اعضايخود با عنوان عيسي پيامبر خدا و عيسي پسدر خانواده ي ) ع(حضرت عيسي 
بنابراين در خانواده ي . است، مي شناختند شده متولد متعالخداوند  خواست به و پدر وجود بدون عنوان انساني كه به را او

  .كرده استعيسي پسر يوسف خطاب نمي ، كسي ايشان را با نام )ع(حضرت عيسي 
. طرفداران ايشان در زمان نبوت آن حضرت، عبارت عيسي پيامبر خدا و يا عيسي پسر مريم رواج داشته است نيز در بين مسيحيان و

استفاده مي ) نعوذ باهللا(تا عصر حاضر، بسياري از مسيحيان از عبارت انحرافي عيسي پسر خدا ) ع(البته بعد از عروج حضرت عيسي 
؛ اما در هر صورت هيچ گروه مسيحي ايشان را عيسي پسر اين انحراف، عمدتاً ناشي از تحريف انجيل ها مي باشد كه )398(نمايند

  .يوسف نمي داند
  عيسي پسر را ايشان يم شناخته شده اند و هيچ مسلمانيدر بين مسلمانان نيز ايشان همواره با عنوان عيسي پيامبر خدا و عيسي بن مر

  .يوسف نمي داند
گروهي كه ممكن است به ايشان توهين كرده و اين پيامبر بزرگ الهي را عيسي پسر يوسف دانسته باشند، يهوديان مخالف تنها 
كه از حضرت عيسي متنفر بوده اند، به هيچ وجه پول خود را به منظور ساخت مقبره ي معاند  قطعاً يهودياناما  ان مي باشند؛ايش

مگر اين كه اين مسأله را بپذيريم كه يهوديان كالً (. ، هدر نمي دادند))ع(ضرت عيسي ح(مت براي دشمن خود خانوادگي گرانقي
بنابراين ساخت مقبره ي خانوادگي گرانقيمت، توسط .) نسبت داده اند) ع(مقبره اي دروغين ساخته و آن را به حضرت عيسي 

مقبره اي واقعي را ساخته، و بدين ترتيب اسم دشمن يهوديان انجام نشده است و به همين دليل نمي توان انتظار داشت كه آن ها 
   .خود را بر روي تابوت حك كرده باشند

استفاده ) ع(عبارت عيسي پسر يوسف به هيچ عنوان توسط طرفداران حضرت عيسي  بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد،
  .مي باشد»  مقبره ي گمشده ي مسيح «دن فيلم نمي شده است و حضور اين عبارت بر روي تابوت، شاهد ديگري بر دروغ بو

  
، اين است كه يكي از باستانشناسان بي طرف مسأله ي ديگري كه ادعاي فيلم سازان را زير سوال مي برد) 7

كه از تابوت ها بازديد كرده است، اعتقاد دارد كلمه ي نوشته شده بر روي تابوت منسوب به حضرت عيسي 
اين  )399(!يا عيسي دارد) Yeshua(مي باشد و شباهت كمي با كلمه ي ) Hanun(بيشتر شبيه كلمه ي ، )ع(

مسأله نشان مي دهد كه حتي اگر خطوط آرامي نوشته شده بر روي تابوت ها جعلي نباشند، باز هم تفسير 
  .ده و آن ها مسايل را تنها مطابق با اهدافشان تفسير مي نمايندوسازندگان فيلم، انحرافي ب

 
بنا به ادعاي . بررسي آماري مي باشد  كرده اند،  مهمي كه گروه فيلم ساز به آن استنادداليل  يكي از) 8

مشابه با  نام هاي ،آنان، احتمال اين كه خانواده ي ديگري در اورشليم وجود داشته باشد و اعضاي آن
آن . مي باشد) دميك ششص( 600/1داشته باشند، برابر  مذكور مقبره ي خانوادگيخانواده ي كشف شده در 

ها چنين نتيجه گرفته اند كه با توجه به پايين بودن احتمال محاسبه شده، خانواده ي كشف شده بايد 
  )400(.باشد، نه خانواده اي ديگر) ع(خانواده ي حضرت عيسي 
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 600/1كه گر چه  نقايص، اين است اينيكي از . عليرغم ظاهر فريبنده ي اين ادعا، نقايص آشكاري در اين فرضيه ديده مي شود
  . احتمال كمي است، اما در طول چندين سال و در جامعه ي پرجمعيت اورشليم باستان، عدد كمي نمي باشد

ساله را  100خانوار داشته باشد، و در مورد اين شهر يك بازه ي زماني  6000، و نفر جمعيت 36000براي مثال اگر اورشليم باستان 
. خانواده با نام هاي مشابه در اورشليم وجود خواهد داشت 10يا ) 6000*  600/1=10(خواهيم ديد كه در هر سال  در نظر بگيريم،

نسل پي در پي در اورشليم به دنيا مي آيد، حتي اگر جمعيت را ثابت در نظر بگيريم و افزايش  3سال كه  100بدين ترتيب در 
سال وجود خواهند داشت كه  100خانوار در طي  30يا ) 10*3=30(ه در اورشليم جمعيت را در نظر نداشته باشيم، خواهيم ديد ك

گر چه بازه هاي زماني طوالني تري را نيز مي توان در نظر  ؛سال عدد كمي نيست 100اين عدد براي ! اسامي مشابهي داشته باشند
  . گرفت

براي وجود خانواده اي با نام هاي مشابه مقبره ي  600/1اين محاسبه نشان مي دهد كه حتي در صورت در نظر گرفتن احتمال 
خانواده با نام هاي مشابه مقبره ي مكشوف وجود  30ساله در اورشليم باستان،  100كشف شده، كماكان در يك دوره ي زماني 

  بنابراين از كجا معلوم كه مقبره ي كشف شده، مربوط به يكي از اين خانواده ها نباشد؟. داشته اند
نشان مي دهد كه برخالف ادعاي فيلم سازان، امكان اين كه مقبره ي  كشف شده،  مربوط  به  خانواده اي  بجز  اين مطلب 

  . باشد، زياد است) ع(خانواده ي  حضرت عيسي 
  

سان ها حال آن كه ازدواج در بين ان ولد هاي تصادفي در نظر گرفته ايم؛البته الزم به ذكر است كه محاسبات باال را با فرض زاد و 
چرا كه افراد با عقايد مشترك با يكديگر ازدواج كرده و براي فرزندانشان اسامي منطبق با عقايد خود، انتخاب . امر تصادفي نيست

براي مثال در ايران و كشور هاي شيعي، شيعيان معتقد عمدتاً با يكديگر ازدواج مي نمايند و نام فرزندان خويش را از . مي نمايند
به همين دليل است كه در ايران خانواده هاي زيادي وجود دارند كه دو انسان مومن با نام هاي . اقتباس مي نمايند) ع(نام معصومين 

بدين ترتيب در ايران آمار خانواده هايي كه . علي و فاطمه ازدواج كرده و نام فرزندان خويش را حسن و حسين برمي گزينند
چرا كه خانواده هاي مومن، . دست مي آيد  به  احتماالت و  آمار   طريق ست كه صرفاً از اسامي فوق را دارند، باالتر از حدودي ا
   . برمي گزينند  خويش براي  را ) ع(اسامي مشابه با خانواده هاي معصومين 

بدين ترتيب كه آن ها نيز ممكن  است  با  تأسي  به   .را مي توان براي مسيحيان معتقد نيز در نظر گرفت  مسأله همين   مشابه
بنابراين ممكن است مقبره ي كشف . ،  نام  اعضاي خانواده ي ايشان را براي خود برگزيده باشند)ع(خانواده ي  حضرت عيسي 

  ). ع(ت عيسي ، مربوط به يكي از خانواده هاي مومن مسيحي باشد، نه خانواده ي حضر!)اگر واقعي باشد(شده در اورشليم 
  
از اشكاالت اين  نيست؛نجام شده است، نيز خالي از اشكال اي كه توسط گروه تحقيق ا DNAآزمايش ) 9

) » مريم مجدليه« و جسد منسوب به  » )ع(حضرت عيسي « جسد منسوب به (دو نفر  DNAاين است كه فقط  ،DNAآزمايش 
بر ادعاي فيلم سازان، در طي آزمايش مذكور نيز تنها ثابت بنا. است نشده  بررسي   ديگران  DNA  و مورد آزمايش واقع شده

به همين دليل نيز گروه تحقيق نتيجه گرفته است كه  گر رابطه ي ژنتيكي و خوني ندارند؛با يكدي ،شده است كه دو جسد مذكور
خانواده مي توانند دفن شوند، اين دو جسد، برادر و خواهر نبوده و از آن جا كه در مقبره هاي خانوادگي فقط اعضاي يك 

)Mariamene e Mara(  بايد همسر)Yeshua bar Yehosef ( باشد كه عليرغم نداشتن ژن مشترك، توانسته است در
  )401(!مقبره ي خانوادگي مذكور جاي بگيرد
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اجساد ديگر را بررسي نكرده اند؛ شايد  DNAزيرا آن ها   مي باشد؛  ساده لوحانه  كامالً  گرفته اند، تحقيق  نتيجه اي كه گروه 
 )Matya(« و يا » ) برادر عيسي(يا يوسف  )Yose(« ديگري كه در آرامگاه  وجود  داشتند، از جمله  اناجساد مردDNA اگر 

«  به   منسوب جسد   DNA با   متفاوت  آن ها را نيز DNAرا  بررسي مي كردند، »  ) عيسي يكي از بستگان مريم مادر(يا متي 
مريم « همسر جسد منسوب به  »متي « يا  و» يوسف « شايد    كه مي شد مطرح فرضيه بدين ترتيب اين. مي يافتند »مريم مجدليه 

البته ممكن است فيلم سازان، عمداً از بررسي . (بنابراين تحقيق آن ها در اين زمينه بسيار ناقص مي باشد )402(.بوده اند» مجدليه 
  .)ندشابخودداري كرده  DNAبيشتر 

  
كرد، اين است كه ذكر مي توان و رد ادعاي فيلم سازان  DNAمورد آزمايش از ديگر نكاتي كه در ) 10

مريم « و جسد منسوب به » ) ع(حضرت عيسي « ميتوكندريال جسد منسوب به  DNAحتي اگر بپذيريم كه 
زيرا همان گونه  ، با يكديگر تفاوت دارند، باز هم نمي توانيم خواهر و برادر بودن آن ها را رد نماييم؛»مجدليه 

اين مطلب را نشان دهد كه آيا  و  تنها مي تواند تنها توارث مادري را بررسي مي نمايد ،ميتوكندريال DNAكه قبالً ذكر شد، 
  . بنابراين چيزي را در مورد پدر اجساد نشان نمي دهد. اجساد مورد مطالعه، مادر يكساني داشته اند يا خير

، خواهر و )»مريم مجدليه« و جسد منسوب به  ») ع(عيسي   حضرت«  به جسد منسوب(مذكور  ممكن است كه اجساد بدين ترتيب
بنابراين ديگر نيازي به اين فرضيه كه اجساد مذكور زن و شوهر بوده  ان و مادران متفاوتي داشته باشند؛پدر يكسبرادر ناتني بوده و 
  )403(.اند، نخواهد بود

  
ميتوكندريال ديده مي شود، اين است كه محققان،  DNAنكته ي عجيب و مشكوكي كه در تحقيق ) 11

به عبارت . بررسي مي كرده اند، تحت بررسي قرار نداده اند DNAمهمترين جسدي را كه مي بايست از نظر 
حدودي بوده است، مي توانست تا » يا يهودا پسر عيسي  )Yehuda bar Yeshua(« ديگر، بررسي جسدي كه منسوب به 

  ! اي بر روي جسد مذكور انجام نشده است DNAاما در كمال ناباوري، هيچ بررسي  كليد اين معما را پيدا كند؛
را »  )Yehuda bar Yeshua( يهودا پسر عيسي يا« ميتوكندريال جسد منسوب به  DNAمحققان مي توانستند واقع،  در

 DNAاگر  در  اين  مقايسه، . مقايسه نمايند» مريم مجدليه « ميتوكندريال  جسد  منسوب  به   DNAو آن را با بررسي نموده 
« به  ميتوكندريال جسد منسوب DNAبا » عيسي  پسر يهودايا   )Yehuda bar Yeshua(« يتوكندريال جسد منسوب به م

هر (شخص مادر و پسر باشند؛  حدي نتيجه گرفت كه ممكن است اين دو شباهت داشته باشد، آنگاه مي توان تا» مريم مجدليه 
   )404(..)چند در اين حالت نيز ممكن است دو نفر مذكور، خواهر و برادر نيز باشند

 Yehuda bar(« ر روي تابوت پسر، عبارت به دست مي آمد، از آن جا كه ب) احتمال مادر و پسر بودن(نتيجه اي  اگر چنين

Yeshua(  جسد منسوب به ذكر شده است، مي توان نتيجه گرفت كه پدر اين پسر، » يا يهودا پسر عيسي »)Yeshua bar 

Yehosef ( نتيجه مي توان به اين  با   .است  بوده  »مريم مجدليه «   به  منسوب   بوده و مادرش، جسد» يا عيسي پسر يوسف 
« به  و جسد منسوب»  )Yeshua bar Yehosef( ياعيسي پسر  يوسف « به  غير مستقيم، به ازدواج جسد منسوب صورت

  )405(.پي برد» مريم مجدليه 
با ارزش انجام نشده است كه اين مسأله مي  اما نكته ي جالب اين جاست كه با وجود در دسترس بودن تست مذكور، اين تست

  .تواند ما را به جعلي و دروغين بودن ادعاهاي فيلم سازان واقف نمايد
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  ثابت و   دشون آخرين نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه حتي اگر تمام اجساد آزمايش ) 12
خانواده ي اين  آيا كهص نخواهد شد هم مشخباز  فاميلي داشته اند، ژنتيكي   رابطه ي يكديگر   با  كه شود 

تنها رابطه ي فاميلي و ژنتيكي  ،DNAزيرا آزمايش  هستند يا خير؟) ع(اده ي واقعي حضرت عيسي شده، خانو كشف 
   )406(.كندارايه نمي   ،هستند كساني   چه دقيقاً  اشخاص  اين  كه   اجساد را با يكديگر نشان مي دهد، اما مطلبي درباره ي اين

چنين   اگر . براي شناخت دقيق اشخاص، بايد حتماً هويت يك نفر از آن ها به كمك شواهد ديگر به طور دقيق مشخص شود
آنان با فردي كه قبالً هويتش  DNAبا مقايسه ي   و شانDNAشود، مي توان هويت ديگر افراد را با توجه به  انجام  كاري 

وجود ندارد كه هويت يافت شده اما همان گونه كه ديديم، هيچ فردي در مقبره ي خانوادگي . به دست آوردمشخص شده است، 
  .  وجه نمي توان هويت هيچ يك از افراد را تشخيص داد هيچ  به  بنابراين  باشد؛   شده  مشخص  قطعي  صورت به   او
  

 زير  كامالً  فيلم،   تهيه ي بدين ترتيب همان گونه كه مالحظه فرموديد، صحت فيلم و محتواي آن و صداقت دست اندركاران 
  .عنوان نمي توان به اين فيلم اعتنا نمود  هيچ به  و   مي رود سوال 
ربي و به ا در كشور هاي غ، جنجال بسياري ر» The lost tomb of Jesus« يا » ) ع(مقبره ي گمشده ي مسيح « فيلم 

بسياري از . شبكه هاي خبري گسترده اي نيز به پوشش خبري اين فيلم مبادرت ورزيدند خصوص آمريكا ايجاد نمود؛ تا جايي كه
اين شبكه هاي خبري كه تحت نفوذ صهيونيست ها و فراماسونر ها قرار دارند، به ظاهر سعي كردند تا به نقد فيلم بپردازند؛ اما اين 

، بحث فقير بودن خانواده ي )Fox NEWS(در خبر  براي مثال. ضعيفي در رد فيلم ارايه نمودند بكه هاي خبري، ادله يش
  ارايه  فيلم  به عنوان داليل مشكوك بودن صحت محتواي...  و نيز فراوان بودن اسامي همچون مريم، عيسي و) ع(حضرت عيسي 

 خبري   شبكه ي واقع  در   .نشدند  ذكر ، )كرديم ذكر   باال  كه در دليلي   12  دهمانن(  فيلم  رد  اصلي داليل  و   )407(شدند
، با اين نقد ضعيف و سطحي، بيشتر به تبليغ فيلم كمك كرد و به دليل ضعيف بودن داليل ارايه شده )Fox NEWS(صهيونيستي 

  !فيلم درست بوده است براي رد فيلم، بيننده را به اين سمت سوق داد كه احتماالً محتواي
در شبكه ي  »  The lost tomb of Jesus« يا » ) ع(مقبره ي گمشده ي مسيح « براي مشاهده ي كليپ ويديويي نقد فيلم 

  )408(:، بر روي لينك زير كليك كنيد)Fox NEWS(خبري صهيونيستي 
http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Film/Freemasonry - Dajjal of Apocalypse (8).flv  
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  تشكيل براي   فراماسونري  حربه هاي آخرين   در پايان خاطرنشان مي شويم كه اين فيلم به ظاهر مستند و باطناً جعلي، يكي از
بدين ترتيب كه فراماسون ها در طي قرون اخير تالش كرده اند تا با بسط تفكر اوانجليكالي و . شيطاني مي باشد جهاني  حكومت 

اما در طي دهه ي اخير با  ؛افكار عمومي مردم كشور هايشان را با خود همراه كنند ،)ع(سو استفاده از بازگشت حضرت مسيح 
كم كم شروع به تخريب چهره ي  ،شيطاني  پنداشته اند ك قدمي تشكيل حكومت جهانيتوجه به اين كه خودشان را در ي

بتوانند به  ،اده از نيروي مسيحيان اوانجليكال و تشكيل حكومت شيطاني خوداز سو استفتا   بعد  ،كرده اند) ع(حضرت مسيح 
و  20به بيان بهتر، فراماسون ها كه در طول قرون . راحتي از پوسته ي خود بيرون بيايند و  اديان الهي را به خيال خود نابود نمايند

ه اند عده اي از مسيحيان و يهوديان را با خود همراه كنند توانست ،و تبليغ جنگ كذايي آرماگدون) ع(با  شعار  بازگشت مسيح  ،21
حال كه ساخت معبد سليمان و تشكيل حكومت  ،حكومت ظاهراً يهودي و باطناً ماسوني اسراييل را بنيان نهند ،و با فريب آنان

نند و اين حربه را كنار گذاشته نمي بي) ع(ديگر نيازي به استفاده از شعار بازگشت مسيح  ،جهاني شيطاني را در دسترس مي پندارند
  . اند

كد «  شايد بتوان گفت كه سناريوي ذكر شده، بخشي از سناريوي اصلي است كه اين سناريوي اصلي شامل فيلم هايي همچون
  جهت در   و  شده توليد   2007كه آن نيز در سال  300همچنين فيلم ضد ايراني . دارد  نيز مي شود كه مضموني مشابه» داوينچي 

« فيلم هاي  زماني كوتاه فاصله ي   .مي باشد اصلي   سناريويبخشي از    نيز احتماالً است،   شده  عرضه فراماسونري  به  خدمت 
»  300« و فيلم ضد ايراني  2007سال اكران شده در » ) ع(گمشده ي مسيح   مقبره ي« ، 2006 سالشده در  اكران» كد داوينچي 

اين فيلم ها در جهت خدمت به اهداف   پيوستگي  نشان دهنده ي و  است   مدعا اين   مويد خود   ،2007  سال اكران شده در 
   .آخرالزماني فراماسونري مي باشد

  
  .300ساخت فيلم ضد ايراني  – 26

و دقيقاً همزمان با اعمال فشار شديد غرب بر پرونده ي هسته اي ايران، ) شمسي 1385فند سال اس(ميالدي  2007مارس سال در ماه 
اين فيلم جنجالي و سراسر دروغ، . بر روي پرده سينما رفت )Zack Snyder(به كارگرداني زك اسنايدر  300فيلم ضد ايراني 

  )409(.است اقتباس شده) Frank Miller(نوشته ي فرانك ميلر ) 300( كمدي و بي پايه و اساس از كتاب
تاريخي بسياري وارونه  ، حقايقدر اين فيلم. تحريف ها، مجعوالت و دستكاري ها مي باشداين فيلم، فيلمي سراسر دروغ و مملو از 

چهره ي خشايارشاه پادشاه ايران، چهره هاي سربازان ايراني، رفتار و منش ايرانيان جلوه داده شده است كه از آن جمله مي توان به 
دروغ هاي تاريخي فيلم مذكور به قدري فراوان مي باشند كه براي بررسي آن ها مقاله اي كامل مورد نياز است و . اشاره كرد... و 

  . ردازيمما به دليل پرهيز از اطاله ي كالم، در اين مقاله به آن ها نمي پ
در اين قسمت از مقاله، تالش . حاوي پيام ها و اهداف سياسي خطرناكي است ،اما اين فيلم، در پس ظواهر هنري و تاريخي خود

بپردازيم تا اليه هاي پنهان اين فيلم، بيش از پيش بر خوانندگان  300داريم تا به بررسي جنبه هاي سياسي و نيز اهداف شيطاني فيلم 
  . ددعزيز هويدا گر

  :، عبارتند ازمطرح شودكشور هاي ماسوني و آلت دست به عنوان يك فيلم سياسي  300مسايلي كه سبب شده است فيلم 
كه جهان غرب، به بهانه ي پرونده ي هسته اي، ايران را آماج شديد ترين حمالت  )ميالدي 2007سال (در حال حاضر  )1

 بزرگترين كمكي بود 300ساخت فيلم  ،در تضعيف ايران دارد و با اهرم شوراي امنيت سعي )410(ي قرار داده استتبليغات
 ارايه ي  با  فيلم اين  زيرا   .نمايد غربي  دولت هاي  به  مي توانست كه صنعت سينماي ماسوني و صهيونيستي هاليوود



 177

آماده كرده و اين تنفر از ايران و جنگ طلب از ايرانيان، زمينه را براي تنفر اروپاييان و آمريكاييان  خشن  چهره اي 
بدين ترتيب زمينه براي هر گونه تحريم . داخل كشورهاي غربي بر عليه ايران تشكيل شودد تا اجماعي در سبب مي گرد

ا حمايت م نظامي غرب بر عليه ايران، مردم اين كشورهسياسي و اقتصادي ايران آماده تر مي شود و حتي در صورت اقدا
اين . ايرانيان را ذاتاً انسان هاي جنگ طلب مي دانند، 300يرا آن ها با استناد به فيلم ز بيشتري از جنگ مي نمايند؛

كامالً و توليد اين فيلم توسط يك كمپاني  ،ماسوني غرب از يك سوبه سياستمداران  300خدمت بزرگ فيلم 
از سوي ديگر، اين فرضيه را كه فيلم مذكور تنها در جهت خدمت به اهداف فراماسونري  وابسته به هاليوود )411(نيماسو

كه صاحب كمپاني سازنده ي » برادران وارنر « الزم به ذكر است كه تعدادي از ( .تأييد مي نمايد ساخته شده است، قوياً
  )412(.)هستند، به صورت قطعي و اثبات شده فراماسون هستند 300فيلم 

 
) و حتي اسالم(پر از صحنه ها و ديالوگ هايي است كه مستقيم يا غير مستقيم، به مناقشات سياسي امروز ايران  300فيلم  )2

  زمينه  اين از مهمترين صحنه ها و ديالوگ هايي كه در . پردازد و در اين بين حق را به جهان غرب مي دهد غرب ميبا 
 :مي باشندزير   ديالوگ هاي  و صحنه ها  كرد،   اشاره  آن ها  به مي توان 

 
A( در اكثر صحنه هاي فيلم، ايرانيان با لباس هايي مشابه لباس هاي عربي و با چهره هايي مشابه اعراب ديده مي شوند .

سپتامبر، تبليغات شديدي عليه اسالم و به  11عمدي بوده است؛ زيرا پس از واقعه ي ساختگي قطعاً اين مسأله 
يري القاعده به عنوان مسبب اصلي اين واقعه، مخصوصاً به دليل معرفي گروه تكف. انجام شد خصوص اعراب

  )413(.شكل گرفت حمالت تبليغاتي زيادي عليه اعراب

  افراد  چهره ي  وسيله  بدين  تا  پرداخته به همسان سازي چهره ي ايرانيان و اعراب  تبليغات،   اين به   توجه با   300فيلم 
معرفي شده اند، مجدداً در اذهان مردم آمريكا   سپتامبر  11  ساختگي حادثه ي  مسببين   عنوان  توسط رسانه ها به  كه  عربستاني
سپتامبر دارند، ايرانيان را خطرناك فرض كرده و هراس  11با اين ترفند و به دليل ذهنيتي كه آمريكايي ها از حادثه ي . زنده نمايد

مايت بيشتري حياست هاي خصمانه ي آمريكا در قبال ايران، بدين ترتيب مردم آمريكا از س. از ايران را در دل خود جاي مي دهند
 .خواهند كرد

  
B(  حضور ملكه ي اسپارت در مطمئناً . ، ملكه ي اسپارت در بخش هاي زيادي از فيلم، حضور موثري دارد300در فيلم

فرستاده به خصوص اين كه در صحنه هاي ابتدايي فيلم، ديالوگ هايي از زبان اولين  اين بخش ها تصادفي نيست؛
  )414(.كه در آن، به حضور زنان در جلسات سياسي اعتراض مي شودمي گردد خشايارشاه بيان ي 

 
  .اعتراض اولين فرستاده ي خشايارشاه به حضور زنان در جلسات سياسي
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  زنان،  به  نسبت  ايران سفير   بي حرمتي و  فيلم،   ملكه ي اسپارت در صحنه هاي مختلفبه نظر مي رسد كه حضور بي شمار 
و محدود حركتي شيطنت آميز از سوي تهيه كنندگان فيلم است كه با استفاده از آن قصد دارند تا ايرانيان را به نقض حقوق بشر 

شورهاي استعمارگر غربي، با ابزارهايي همچون دموكراسي غربي، اين كه در سال هاي اخير، كويژه به . متهم نمايندنمودن زنان، 
   )415(.سعي كرده اند تا ايران را تحت فشار قرار دهند... آزادي زنان و 

از مطالب آن اقتباس شده است، به هيچ عنوان ملكه  300اثر فرانك ميلر كه فيلم  300البته الزم به ذكر است كه در كتاب مصور 
اين كتاب سراسر  حضور ندارد و) پادشاه اسپارت(ي گفتگو بين اولين نماينده ي خشايارشاه و لئونيداس  ي اسپارت در صحنه

، به عمد و براي اجراي مقاصد 300به نظر مي رسد كه سازندگان فيلم  بدين ترتيب. دروغ نيز به اين مسأله اشاره اي نكرده است
   )416(.اده اندسياسي، ملكه ي اسپارت را در صحنه ي مذكور، شركت د

است  كه  اين  مسأله  نيز    300اثر فرانك ميلر، بسيار كمرنگ تر از نقشي  او  در  فيلم   300، نقش ملكه در كتاب بر آنعالوه 
  .مي باشد 300ار فيلم عال ملكه ي اسپارت در صحنه هاي تأثير گذخود  تأييدي  بر دسيسه آميز بودن حضور ف

يف سياسي در قسمت هاي مختلف فيلم نيز، حاوي نكات ظراسپارت بنابراين همان گونه كه مالحظه فرموديد، حضور ملكه ي 
در كشور ! و محدوديت فعاليت زنان! است و هدف از آن، بيان ادعاهاي تكراري كشورهاي غربي درباره ي آزادي زنان در غرب

  .هاي اسالمي است
  

C ( پيام هاي  حاوي  كه  است  فرستاده ي خشايارشاه به دست لئونيداس، از جمله قسمت هاييكشته شدن اولين  
در چاه  سفرستاده ي خشايارشاه و همراهانش به دست لئونيدااولين در صحنه ي مذكور،   .است مهمي   سياسي

  . بزرگي افتاده و كشته مي شوند
 كه بدين صورت مي شود؛ فرستاده ي خشايارشاه و لئونيداس برقراراولين مل برانگيزي بين لوگ جالب و تأدر اين صحنه، ديا

تو « : پاسخ مي گويد در لئونيداس  اما » .رسم بر اين نيست كه فرستاده ي پادشاهان را بكشند« : مي گويد  خشايارشاه  فرستاده ي
  ». ... تهديد كردي و  مرگرا به   مردم كشورم و توهين من به ملكه ي
  )417(.رتيب لئونيداس، اولين فرستاده ي خشايارشاه و همراهانش را به درون چاه مي افكندو بدين ت

  
  .، اولين فرستاده ي خشايارشاه و همراهانش را به درون چاه مي افكند)پادشاه اسپارت(لئونيداس 

  
اثر فرانك ميلر، در صحنه ي مذكور، به هيچ عنوان لئونيداس علت كشتن فرستاده ي  300نكته ي جالب اين كه در كتاب مصور 

جنگ با يونان ذكر مي كند كه اين مسأله نيز خشايارشاه را توهين به ملكه نمي داند و دليل اين كار خود را تهديد خشايارشاه به 
  )418(.نشان مي دهد و پرده از توطئه هاي آنان برمي دارد 300را در مطالب كتاب دستكاري عوامل سازنده ي فيلم 
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همان گونه كه مالحظه فرموديد، لئونيداس به عنوان سمبل يك پادشاه و حاكم غربي، برخالف اصول ديپلماتيك، فرستاده ي 
چرا كه مطابق فيلم، آنان  كشورهاي غربي است؛ودكامگي رهبران اين صحنه، خود تبليغي براي خ. رساندمي خشايارشاه را به قتل 

  . مجاز به انجام هر كاري هستند
  

آمريكا از جمله اسراييل و  كشور هاي ماسوني اعمال يكجانبه ي  و  جنايت ها بر   فيلم،  از  بخش  در واقع مي توان گفت كه اين
  اصول    مخالف   كه   ...و   افغانستان و  عراق   خودسرانه ي اشغال  )419(،لبنان  و  در عراق دستگيري ديپلمات هاي ايراني 

  .مي داند انرا مجاز به انجام هر نوع برخوردي با مخالفانشاين كشور ها سرپوش مي گذارد و هستند،      ديپلماتيك
ت لئونيداس نيز كامالً بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه صحنه ي كشته شدن اولين فرستاده ي خشايارشاه و همراهانش به دس

  . سياسي و هدفمند بوده و اعمال غير ديپلماتيك كشور هاي ماسوني را در برخورد با مخالفانشان توجيه مي كند
 

D ( بسيار نمايد،  تسليم  به  وادار  را  آن ها   تا فرستاد   يونانيان  نزد  به  خشايارشاه  كه  نماينده اي  دومين چهره ي  
سپتامبر، در  11ساختگي    واقعه ي   از  پس دولت   آمريكا      كه   است   »بن الدن « جعلي   چهره ي  به شبيه 

 تروريست  و  تكفيري  گروه   فعاليت ما  كه  البته منظور از جعلي اين نيست . رسانه ها به نمايش گذاشته  بود
 11  واقعه ي  در راستاي جعل اسناددولت آمريكا كه   است اين  منظور   بلكه  تأييد مي نماييم،  را  القاعده
اسامه «   به  شبيه  شخصي ، آن  در  كه  بود  نموده منتشر  در رسانه ها   را » بن الدن «   به  منسوب  فيلمي  سپتامبر،

  .، آمريكا را تهديد مي نمود»بن الدن 
 )420(:به تصاوير زير توجه فرماييد جعلي،» بن الدن « واقعي و » بن الدن « براي مقايسه ي تصوير 

  
 توجه   چهره ها در   به تفاوت موجود). (در سمت چپ(جعلي » بن الدن « و  چهره ي )  در سمت راست(واقعي » بن الدن « چهره ي 
را در رسانه ها منتشر » بن الدن «   به  منسوبفيلمي   سپتامبر،  11 واقعه ي  ستاي  جعل اسنادرا  در دولت آمريكا   .)فرماييد

همان تصويري است كه  ، )سمت چپ(تصوير . درا تهديد مي كر ،  آمريكا»اسامه بن الدن « نموده بود كه در آن شخصي شبيه به 
ته اين الب. (و مردم آمريكا را تهديد مي نمود معرفي شده بود» بن الدن «  پخش شده  از سوي  دولت آمريكا،  به عنواندر فيلم 

  .)نيست گروه تكفيري و تروريستي القاعدهسخن به معناي تأييد فعاليت هاي 
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كه به منظور تهديد مجدد سپاه اسپارت و دعوت آنان به تسليم، به  )421(دومين فرستاده ي خشايارشاه، چهره ي نيز 300در فيلم 
براي مقايسه ي  . مي باشدمنتشر  شده  از  سوي  دولت  آمريكا  فيلم   جعلي» بن الدن « بسيار شبيه  بهسوي آنان رهسپار مي گردد، 

  :توجه فرماييد بهتر، به تصاوير زير
  

  
  .300تصوير دومين فرستاده ي خشايارشاه در فيلم ضد ايراني   جعلي  در   فيلم    » بن الدن  «   تصوير                        
  .سپتامبر  11   درباره يدولت  آمريكا                         

  .توجه فرماييد ،به شباهت تصاوير فوق
جعلي فيلم » بن الدن « و  300همانگونه كه مالحظه فرموديد، شباهت عجيبي بين چهره ي دومين فرستاده ي خشايارشاه در فيلم 
ز جمله فرم بيني، رنگ پوست، پخش شده از رسانه هاي آمريكايي وجود دارد؛  به  نحوي  كه  حتي  جزييات چهره هاي مذكور ا

  .نيز بسيار شبيه به يكديگر مي باشند... حالت گونه ها و 
ذهن سپتامبر در  11احتماالً هدف از اين اقدام، تداعي حادثه ي ساختگي  و ي دليل نبودهبه نظر مي رسد كه شباهت مذكور ب

 نماينده ي  و  سفير  را  القاعده   و تا بدين وسيله، بينندگان بين القاعده و ايران ارتباط برقرار نمايند بينندگان آمريكايي بوده است 
كما اينكه  در سال هاي قبل، ادعاهايي مبني بر اين كه ايران به القاعده پناه داده است نيز از سوي رسانه هاي غربي (  !بدانند  ايران

  )422(.)مطرح مي شد
به نتيجه برسد، تماشاگران آمريكايي تنفر زيادي از ايران پيدا خواهند نمود و از فيلم سازان و حاميان آن ها ين هدف قطعاً اگر ا

   .اقدامات دولت آمريكا عليه ايران، حمايت بيشتري خواهند كرد
و  آمريكا ساخته شده استبدين ترتيب به احتمال زياد، اين بخش از فيلم نيز در جهت اهداف شيطاني سردمداران دولت ماسوني 

هدف از آن، برقراري ارتباط بين ايران و القاعده مي باشد تا با اين ترفند، افكار عمومي مردم آمريكا و كشور هاي غربي از ايران 
  .آماده شودبا ايران متنفر گشته و زمينه براي مقابله ي اقتصادي، سياسي يا نظامي 
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E (  لئونيداس مناظره  و  ديدار  خشايارشاه  و)از  جمله   بخش هاي كامالً سياسي و هدفمند فيلم )پادشاه  اسپارت  ،
  . كه با هدف تمسخر مذاكرات و گفتگوهاي صلح آميز با ايران ساخته شده است است 300

به پادشاه  در  حالي  كه  ژستي  مغرورانه  به  خود  گرفته  و  مي كوشد تا از موضع قدرت خشايارشاه   در اين قسمت از فيلم،
م تبادالت ما مي توانيم با ه« : ضمن دعوت لئونيداس به تسليم و دادن وعده ي حكومت يونان به وي، مي گويداسپارت بنگرد، 

  )423(». فرهنگي داشته باشيم
  .اما لئونيداس اين حرف خشايارشاه را به تمسخر مي گيرد و گفته ي او را رد مي كند

را كه از طرف ايران در مجامع بين المللي مطرح شده » گفتگوي تمدن ها « كامالً موذيانه، بحث اين بخش از فيلم به شكلي 
در واقع  .برخورد  با  ايران  را  جنگ مي داند  راه تنها  و   را مردود دانسته» گفتگوي تمدن ها « تمسخر مي گيرد و   به )424(است،

ت فراماسونري است و تالش دارد تا اذهان مخاطبان را براي با تمايالت جنگ طلبانه ي تشكيال از فيلم، دقيقاً مطابققسمت اين 
   .پذيرش جنگ با ايران آماده كند

  وجود مذكور  ديالوگ  ،)بر اساس مطالب آن ساخته شده است كه فيلم(نكته ي جالب اين كه در كتاب مصور فرانك ميلر 
  ز بودنتوطئه آمي  فرضيه ي  نيز  اين مسأله ؛ت فرهنگي و مسايلي از اين قبيل انجام نشده استو هيچ بحثي در رابطه با تبادال ندارد
عوامل دست اندركار فيلم، اين   كه مي رسد   نظر به  بدين ترتيب   .مي نمايد تأييد  از  پيش   بيش را   فيلم  از  بخش  اين

ديالوگ را در بين ديالوگ هاي خشايارشاه و لئونيداس گنجانده اند تا از آن براي مقاصد سياسي و خدمت به منافع تشكيالت 
  )425(.دنجهاني فراماسونري استفاده كن

  

  
منافع آمريكا و  جهت  خدمت به اين بخش از فيلم، حاوي پيام هاي آشكار سياسي در. مناظره ي خشايارشاه با لئونيداس

  .تشكيالت شيطاني فراماسونري است
بنابراين با توجه به مطالب فوق، مي توان اين قطعه از فيلم را يكي از آشكارترين قطعات سياسي فيلم دانست كه تالش مي كند 

  . دمذاكره با ايران را بي فايده نشان دهد و جنگ را تنها گزينه براي مقابله با ايران بدان
  

F (  نيز  در  جهت  خدمت  به  اهداف آخرالزماني فراماسونري و مقابله   نماد ها بر  اشخاص، از  عالوه   300در  فيلم
  .با ايران و اسالم استفاده شده است

 به  و   اسالم دشمنان كه   كرديم   ذكر   در بخش هاي  قبلي  اين  مقاله  از  جمله  در  قسمت  پيشگويي هاي نوستراداموس،
چند در  به عنوان مثال كه طوري  به .دارند تشيع لعات بسياري در رابطه با اسالم وخصوص صهيونيست ها و كشور هاي غربي، مطا

و  مهدويتبا  آن، انقالب هاي شيعي و ارتباطشانو در  در تل آويو برگزار شد ي در ارتباط با شناخت تشيعكنفرانس ،قبل سال
    )426(.ندگرفتبررسي قرار  تحت عاشورا
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  روايات و  احاديث   از توجه به مطالعاتي كه دشمنان اسالم در مورد تاريخ و احاديث اسالمي دارند، تالش مي نمايند تا  با 
  .آن ها برنامه ريزي كنند  عليه  و  استفاده كرده

. استفاده شده و عليه آن ها موضع گيري شده است ،نيز مشاهده مي شود كه از مطالب موجود در احاديث و روايات 300در فيلم 
براي مثال، در اين فيلم، پرچم لشكر خشايارشاه كه نماد شر مي باشد، به رنگ سياه است و عجيب اين كه كارگردان و گروه 

  . اشته اندآن ها را به نمايش گذ ،فيلمبرداري، عالقه ي شديدي به نمايش اين پرچم ها داشته و در صحنه هاي حساس و كليدي
  )427(:به نمايش در آمده اند به شكل مغرضانه ،خشايارشاهمنسوب به  لشكردر صحنه هاي زير، پرچم هاي سياه به عنوان نمونه 

  
  .300نمايش مكرر پرچم سياه به عنوان پرچم لشكر ايران در فيلم 

عنوان پرچم لشكر خشايارشاه، حركتي كامالً هدفمند با توجه در تصاوير فوق، به نظر مي رسد كه استفاده از نماد پرچم سياه به 
براي ياري حضرت مهدي  ،بدين ترتيب كه با توجه به روايات فراواني كه در مورد خروج پرچم هاي سياه از خراسان. بوده است

كه احتماالً در اصل نيز سياه (تالش كرده اند تا بين پرچم هاي خشايارشاه  300عوامل تهيه كننده ي فيلم  )428(وجود دارد،) عج(
گونه  ، مردم كشور هاي غربي را از هري، ارتباطي برقرار نمايند و با اين ترفندو پرچم سياه خراسان در روايات اسالم!) نبوده است

دن پرچم ، تنها به منظور بدنام كر300اقع مي توان گفت كه صحنه هاي مذكور در فيلم در و. اسالمي بترسانند–پرچم سياه ايراني
نام برده ) عج(،  چرا  كه  در  بعضي  روايات  از  صاحبان پرچم هاي سياه، به عنوان ياران مهدي هاي سياه خراسان طراحي شده اند

  )429(.شده است
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مطالعاتي متعددي در موضوع اسالم شناسي بهره مي برد، تالش كرده  سرانجام مي توان گفت كه جهان غرب كه از گروه هاي
بسيج نمايد و براي ) ايران(، مردم كشور هاي غربي را در مقابل خطر احتمالي پرچم هاي سياه خراسان 300است تا با ساخت فيلم  

  .مخرب و ترسناك نشان دهد تحقق اين امر، تمام كوشش خود را به كار بسته است تا پرچم هاي سياه ايراني را پرچمي
  

G ( و دسيسه هاي حاميان فراماسونر اين فيلم   مفاهيم آخرالزماني پيوند مي دهد را با 300از ديگر صحنه هايي كه فيلم
را برمال مي كند، صحنه اي است كه در آن يك فرد سوار بر اسب سفيد، از ميان مه به سمت لشكر اسپارت تاخته و 

  . سر يكي از سربازان اسپارتي را به صورت رقت باري از تن جدا مي كند
 )430(:براي مشاهده ي اين صحنه، به تصاوير زير توجه فرماييد

  

  
سربازان اسپارتي را از تن  صحنه اي كه در آن يك فرد سوار بر اسب سفيد، از ميان مه به سمت لشكر اسپارت تاخته و سر يكي از

  .جدا مي كند
  

همچنين اسب سوار مذكور، تنها . چهره ي سوار را نشان نمي دهد و به او حالتي رمز آلود مي دهد ،نكته ي جالب اين كه دوربين
 عوامل سازنده ي  نظر از  كه نشان مي دهد اين مسايل. ايفاي نقش مي پردازد وديگر در فيلم مشاهده نمي گردددر همان صحنه به 

منجي مسلمانان،  يعني  شخص، منظور فيلم سازان از اين معمولي  نبوده  است؛  بلكه  احتماالً  انسان  شخص، يك اين فيلم، اين 
  )431(.بوده است) عج(حضرت مهدي 

اثر فرانك ميلر نيز وجود ندارد و عوامل دست اندركار ساخت  300الزم به ذكر است كه اين بخش از فيلم، حتي در كتاب مصور 
  )432(.را نشان دهداين مسأله خود مي تواند دسيسه آميز بودن اين قسمت از فيلم . ن افزوده اندفيلم، اين صحنه را به داستا

ماسوني تهيه كننده ي اين فيلم، تالش كرده اند تا در اين صحنه، از   و  صهيونيستي عوامل  كه   مي رسد نظر   بهبدين ترتيب  
بدبين ) عج(منجي مقدس مسلمانان و ايرانيان، چهره اي خشن ارايه نمايند تا بدين وسيله، مخاطبان فيلم را نسبت به حضرت مهدي 

  .خداوند مسببين اين فتنه را لعنت نمايد. نمايند
  

H ( كه تالش دارد تا مفاهيم آخرالزماني را به مخاطبان القا كند، صحنه اي است كه به يكي ديگر از صحنه هاي فيلم
در اين صحنه، جسد لئونيداس، . صورت عمودي و از باال، جسد تير خورده ي  لئونيداس و يارانش را نشان مي دهد

  . به شكل صليب به نمايش در آمده است
  )433(:ماييدبراي مشاهده ي اين صحنه، به تصاوير زير توجه فر
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  .صحنه اي كه در آن جسد لئونيداس به شكل صليب به نمايش در آمده است

  
همسان ) ع(با توجه در تصوير فوق، به نظر مي رسد كه عوامل سازنده ي فيلم، تالش   كرده اند تا بين لئونيداس و حضرت مسيح 

، لشكر ايران نيز به 300ديگر با توجه به اين كه در فيلم از سوي . تقديس نمايند) ع(سازي نموده و وي را تا حد حضرت مسيح 
ست، تالش شده است تا جنگ ايران و اسپارت، به عنوان نماد جنگ اسالم و عنوان نماد لشكر اسالم در آخرالزمان، معرفي شده ا

فراماسون ها يونيست ها و آرماگدوني كه ساخته ي دست صه نبرد ر نبرد كذايي آرماگدون معرفي شود؛د) ع(لشكر مسيح  ايران با
 به اهداف  منظور رسيدنبه  يهوديان صهيونيست،مسيحيان صهيونيست و  نيروي از  تا دارند سعي اين گروه ها با تبليغ آن،  بوده و

  .آخرالزمانيشان بهره برداري نمايند
سپارت با نبرد دروغين آرماگدون بدين ترتيب مي توان چنين نتيجه گرفت كه صحنه ي مذكور، به منظور تطبيق جنگ ايران و ا

 جنگ  به  اسالم  و   ايران  آرماگدون، جنگ  در   كه  است  مخاطبان به  مفهوم   اين  القاي ، آن ساخته شده و هدف از 
  .بر دروغگويان باد  خدا لعنت   !رفت د نخواه ) ع(مسيح   حضرت

  
I( قايسه ي آتن و اسپارت م)بخش هاي مختلف فيلم، گوشه اي ديگر از كنايه هاي در ) نام دو شهر بزرگ يونان قديم

در قسمت هاي مختلف فيلم، آتني ها را فيلسوف هاي ) پادشاه اسپارت(لئونيداس كه به نحوي  سياسي فيلم است؛
  )434(.معرفي مي نمايد شريف و شجاع  انسان هاييرا  اسپارتي ها بي خاصيت و

، آتن نماد كشور هاي اروپايي و اسپارت نماد آمريكا مي باشد؛ زيرا اتحاديه ي 300كه در فيلم با كمي دقت مي توان دريافت 
هر چند (اروپا و كشور هاي فرانسه، آلمان و انگلستان، در تقابل با ايران و كشور هاي اسالمي از ابزار مذاكره استفاده مي نمايند 

كشور هاي  اسالمي مي  ابزار نظاميگري و ميليتاريسم، به مقابله با ايران و، اما آمريكا با )كه مذاكرات آنان نيز زهرآلود است
 )435(.پردازد

با استفاده از نماد آتن و اسپارت، اين تفكر را به بينندگان آمريكايي تزريق مي نمايد كه از بين راه حل هاي مذاكره و  300فيلم 
 نيز مرگ آتني ها 300نكه در فيلم چنا ايران و كشور هاي اسالمي است؛با  برخورد نظامي، حمالت نظامي ابزار بهتري براي مقابله

  و سربلندي به نمايش درآمده است؛  م با عزتنيداس و يارانش توأ، اما مرگ لئوبا خفت و خواري نشان داده شدهتوام 
به و استوار  و مصمم گرامي داشتهرا نفري اسپارتي ها، در حالي كه ياد و خاطره ي لئونيداس و يارانش  30000در نهايت نيز لشكر 

كه نماد (تلويحي از مواضع اسپارتي ها  به  صورت نيز صحنه نكه اي )436(دارند، به تصوير كشيده شده اند سوي ايرانيان گام برمي
     . ، حمايت مي نمايد و از آن ها تمجيد مي كند)آمريكايي هاي امروز هستند
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  .300نفري اسپارت به سمت لشكر ايران، در پايان فيلم  30000حركت مصمم و استوار لشكر 

بدين ترتيب به نظر مي رسد كه تهيه كنندگان فيلم، تالش كرده اند تا با استفاده ي نمادين از اسپارت و آتن، به تبليغ ميليتاريسم و 
راي برخورد نظامي آمريكا با راه را بضمن جلب حمايت افكار عمومي آمريكا، نظامي گري آمريكايي بپردازند و بدين وسيله 

  .يران و كشور هاي اسالمي باز كنندا
  

به بيان كنايات سياسي پرداخته و  تالش كرده است تا با نماد سازي، 300همان گونه كه مالحظه فرموديد، فيلم به ظاهر تاريخي 
ز و حتي نماد جهان اسالم نماد ايران امروبه عنوان در اين فيلم، ايران زمان خشايارشاه، . اهداف ماسوني را بسط و توسعه دهد

تطبيق ايران بر جهان اسالم را مي . معرفي شده است ،ه، و اسپارت نيز به عنوان نماد غرب به ظاهر مسيحي در آخرالزمانمعرفي گشت
 و لباس ها با ،يارشاهخشا و حتي نمايندگان از سربازان ايرانيتعداد زيادي به نحوي كه  مشاهده كرد؛ 300ه سهولت، در فيلم توان ب

، فيلمي است كه به تقابل اسالم و ايران با جهان غرب 300در واقع مي توان گفت كه فيلم  .داده شده اند نشان عربي  چهره هاي
  .مي پردازد و به طور كامل از جهان غرب جانبداري مي نمايد

 مقبره ي گمشده ي« فيلم ، همانند » 300فيلم « ساخت است كه به آن اشاره كنيم، اين  بايد 300اما نكته ي پاياني كه در مورد فيلم 
برنامه هاي آخرالزمانيشان  نشان مي دهد كه احتماالً فراماسون ها در حال اجراي آخرين» كد داوينچي « فيلم   و » ) ع(مسيح 
قديمي خود را دور انداخته و هاي  نيز همانند دو فيلم ديگر، شاهد هستيم كه ماسون ها بعضي از ابزار 300زيرا در فيلم  هستند؛

  .از جمله ي اين ابزار ها، ادعاي پيوند قوي ايرانيان باستان و يهوديان مي باشد. ديگر نيازي به استفاده از آن ها نمي بينند
 وقايعي   كه بدين ترتيب  )437(دهند؛  نشان  د را دوست قديمي ايراندر اين حربه، صهيونيست ها تالش مي كردند تا به ظاهر خو

يهودي و خشايارشاه  استر   ازدواج  )438(هخامنشي، كوروش  دست   به  بابل در  گرفتار   اسيران يهودي  شدن آزاد  همچون 
 معرفي نموده  يهوديانپيوند ايرانيان باستان و  به عنوان نماد )439(را در دربار خشايارشاه،) عموي استر(هخامنشي و وزارت مردخاي 

  .تالش مي كردند تا از ايران قبل از انقالب، به عنوان يك شريك و همكار در منطقه استفاده نمايند  وسيلهبدين  و 
  

و غير مذهبي در ايران تقويت شده و تالش مي شد  ملي گرا  تفكرات   اسالمي،  انقالب  از  قبل  دوران در   ،امر  اين  انجام  براي
برگزاري  (. شود  به بوته ي فراموشي سپرده انيان معرفي گردد و هويت اسالمي ايرانيان،اير تا ايران باستان، به عنوان تنها هويت

   )440(.)ساله ي  شاهنشاهي  بخشي  از  اين برنامه ها بود 2500مراسم  
 توسط   افراطي  صورت  به  نيز  دوستي ايرانيان باستان و يهوديانبحث در كنار اين جريانات، تفكرات ديگري از جمله 

دين اسالم ايرانيان باستان و يهوديان، نزديك ترين دوستان يكديگر بوده اند و القا مي شد كه  چنين  و  شده  تبليغ   صهيونيست ها
  )441(.تفاصله انداخته اس! بين اين دوستان شفيق
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  ادامهاز طرف دولت هاي  ماسوني  آمريكا  و  اسراييل   اسالمي  نيز  سياست  صهيونيستي  ذكر  شده،   انقالب پيروزي  از  بعد 
  .تفكر مذكور تبليغ مي شد...  ماهواره اي و برنامه هاي  در   و  يافته

  رحم نشده است و  ايرانيان  باستان  نيز  به  عنوان  موجوداتي  وحشي حتي به ايران باستان نيز 300اما نكته ي جالب اين كه در فيلم 
است كه يهوديان قبالً به ازدواج  ، همان كسي)خشايارشاه(جالب تر اين كه پادشاه ايراني مورد بحث در اين فيلم ! ندشده ا معرفي 

  !مي نمودندمقتدر  و  نيكو سرشت معرفي را  شاهي   وا و )442(ي با استر افتخار مي كردندو
خود را در نزديكي رسيدن به اهداف آخرالزماني خود نشان مي دهد كه آنان ديگر  300اين تغيير جهت صهيونيست ها در فيلم 

  .پنداشته و ديگر نيازي به استفاده از ابزار مذكور نمي بينند
لكه ب ن و نيز ساير يهوديان آزاده نيست؛منظور ما از عبارات فوق، دشمني با هموطنان يهوديماالبته در پايان بايد يادآور شويم كه 

كه از بحث هاي فوق، استفاده ي ابزاري مي  مسيحي مي باشد سوني و صهيونيستي يهودي ومافرا روي سخن ما با دستگاه هاي
 آسماني  اديان   همه ي با   دوستي خود،   ايراني–اسالمي اصيل   ن، با تكيه بر فرهنگمردم مسلمان ايرابه عبارت ديگر، . نمايند

، بيش از مسيحي و زرتشتي كليمي، وطنانهم با  خود را يسنه حرا وظيفه ي خود مي دانند و بعد از انقالب اسالمي نيز روابط 
  . پيش ادامه مي دهند

  
  .برگزاري فستيوال جهاني همجنس بازان در شهر مقدس بيت المقدس – 27

گروه هاي همجنس باز، گروه هاي منحرفي هستند كه اعضاي آن ها به هيچ ديني پايبند نبوده و تنها به فكر ارضاي اميال جنسي و 
در كشور  )443(.تعداد بسيار زيادي از اعضاي اين گروه ها، در گروه هاي شيطان پرست نيز عضويت دارند. حيواني خود مي باشند

هاي غربي، اعضاي گروه هاي همجنس باز در هر شهر، يك روز در سال را به جشن و پايكوبي دسته جمعي و رژه در خيابان هاي 
، يك جشن بزرگ نيز در هر سال برگزار مي شود كه در اين جشن، همه ي همجنس مذكور عالوه بر جشن. شهرشان مي پردازند

همجنس بازان جهان، در يك شهر بزرگ به دور يكديگر جمع مي شوند و به جشن و پايكوبي و رژه مي پردازند تا بدين وسيله به 
    )444(!و بي پروا اين مسأله را به ديگران اعالم نمايند بودن خود افتخار كنندباز 

مسئول سازماندهي جشن ساالنه ي همجنس بازان ، » Inter Pride« يا » بين المللي افتخار « يك انجمن بين المللي به نام 
افتخار « يكي از مهمترين شعب بين المللي خود را با عنوان اين مجمع در اقدامي عجيب و بي سابقه تصميم گرفت تا  )445(.است

را در اين  2006ي سال  جشن ساالنهو  )446(در شهر مقدس و مبارك بيت المقدس تأسيس كند»  World Pride« يا » جهان 
 فوق اين اقدام به قدري بي شرمانه و وقيحانه بود كه عالوه بر مسلمانان بيت المقدس، يهوديان سنتي و )447(.برگزار نمايد شهر عزيز

در نتيجه ي اين اعتراض ها، درگيري بسيار شديدي بين پليس  كردند؛شيطاني اعتراض ارتدوكس نيز به برگزاري اين فستيوال 
  )448(.اسراييل و مسلمانان و يهوديان رخ داد

و جشن فاسد خود را در  ه رفتن خودداري كنندسبب شد تا همجنس بازان از ترس جان خود، از رژ ،البته اعتراض هاي مذكور
   )449(.يك استاديوم ورزشي برگزار نمايند

  )450(:تصاوير زير، صحنه هايي از گردهمايي مذكور را مالحظه مي فرماييددر 
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  .برگزار شده است )بيت المقدس(و در شهر اورشليم  2006تصاوير جشن بين المللي ساالنه ي همجنس بازان، كه در سال 

  

  
و حتي سربازان ) تصوير وسط(اسراييل   ،  طرفداران  دولت )تصوير سمت  راست(حضور پررنگ يهوديان اصالح طلب و غير ارتدوكس 

، نشان دهنده ي روابط  )بيت المقدس(در اورشليم  ن المللي  ساالنه ي  همجنس بازاندر  جشن  بي) تصوير سمت چپ( !اسراييلي
  .است حسنه ي  دولت  ماسوني  اسراييل  با  گروه هاي  فاسد

  
  .)بيت المقدس(ارتدوكس معترض به جشن بين المللي همجنس بازان در اورشليم  فوق دستگيري يهوديان
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تجربه كرده بودند، تصميم گرفتند تا  2006گروه هاي فاسد همجنس باز كه حمايت همه جانبه ي دولت اسراييل را در جشن سال 
، گروه هاي 2007  سال  در كه   تفاوت  اين با  نمايند؛  برگزار  بيت المقدس  در   ، مجددا2007ًجشن بين المللي خود را در سال 

مذكور در خيابان هاي شهر و حتي در نزديكي ديوار هاي مسجداالقصي رژه رفتند تا هتك حرمت اديان را به اوج خود 
  )451(.رسانند

ارتدوكس شد، اما نه تنها فوق ، منجر به اعتراض مجدد مسلمانان و يهوديان 2007اين حركت بي شرمانه ي همجنس بازان در سال 
دادگاه عالي يا »  Israeli Supreme Court «بلكه  )452(اين اعتراضات به برخورد شديد پليس با معترضين منجر گشت،

، نيز دادخواست حقوقي معترضين را رد كرده و راي خود را به نفع همجنس )كه قبالً به ساختار ماسوني آن اشاره كرديم(اسراييل 
  )453(.كردبازان صادر 
فت كه جشن فاسد همجنس بازان، با تالش و همكاري دولت ماسوني اسراييل شكل گرفت و رگنتيجه مي توان  بدين ترتيب
  .توهين به اديان الهي و ترويج تعاليم ضد ديني ماسوني و شيطان پرستي بود ،هدف از آن

  برگزاري جشنواره ي بين المللي همجنس بازان انتخاب شد؟اما سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه چرا بيت المقدس براي 
شهر هاي ) اورشليم(عالوه بر بيت المقدس قبل از پاسخ به اين سوال، بايد يك مطلب مهم را يادآوري كنيم و آن، اين است كه 

يستي در اسراييل، چنين كه چرا با وجود قرار داشتن شهرهاي بزرگ و تور لهوجود دارند؛ اين مسأبزرگ ديگري نيز در اسراييل 
  .موجود در اين ماجرا را نشان مي دهددر بيت المقدس برپا شد، دسيسه هاي پنهاني  جشن فاسدي

  
  :قدس برگزار كنند، به قرار زيرندد تا همجنس بازان، جشنواره ي بين المللي فاسد خود را در بيت المدناما داليلي كه سبب ش

  
انجمن  جهاني  همجنس بازان  با عنوان يكي از شعبات به گزارش خبرگزاري مهر و سايت موعود،   )1

انيه ي خود ذكر كرده ، در بيواقع در شهر بيت المقدس » World Pride« يا » افتخار جهان « 
. ق و اصالت دين در اين شهر استهدف از برگزاري اين جشنواره در بيت المقدس، عر«  :است

«)454(  
كه همجنس بازان جهان، به منظور تمسخر اديان، يكي از   است  اين  سخن، اين  از   منظور با  كمي  دقت  درمي يابيم  كه 

خود را در مقابله ! مهمترين شهرهاي مذهبي دنيا را براي برگزاري جشنواره ي بين المللي خود برگزيده اند تا جسارت و جرأت؟
شهر بيت المقدس، از   مي دانيم،  كه همان گونه  زيرا  ! دهند؟  نشان)  سالم، مسيحيت و يهوديتا(با هر سه دين بزرگ آسماني 

فعاليت هاي تبليغي حضرت عيسي  به آسمان و) ص(كه معراج حضرت محمد چرا . نظر هر سه دين بزرگ آسماني مقدس است
   )455(.از پيامبران بني اسراييل نيز در اين شهر مي باشد بسياريمحراب  و) ع(قبله ي حضرت موسي  در اين شهر اتفاق افتاده و) ع(

بدين ترتيب مي توان گفت كه يكي از اهداف برگزاري چنين جشنواره اي در شهر مقدس بيت المقدس، تمسخر همزمان سه دين 
  .مطلبي كه در بيانيه ي انجمن جهاني همجنس بازان نيز به آن اشاره شده است. بزرگ الهي است

  
 جهاني همجنس بازان جشنواره يمهمي كه احتماالً  سبب  شده  است  تا  انجمن    داليل  از  ديگر )2

: شهر سدوم (  لوط   قوم   زندگي   برگزار نمايد، نزديكي محل خود را در بيت المقدس 
Sodom( ،  اورشليم   شهر به)است) بيت المقدس .  
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قوم  لوط،  .  و رود اردن  زندگي  مي كردند) Dead Sea(بحرالميت قوم فاسد و گناهكار لوط، در شهر سدوم در نزديكي 
اولين  قومي  بودند  كه  عمل  شنيع همجنس بازي را رواج دادند و خداوند متعال نيز به كيفر اين گناه بزرگ، آن ها را عذاب داده 

  )456(.و نابود كرد
  شناخته  قدري به   نماد  اين  مي شود؛  و باري جنسي شناختهگناه و به خصوص بي بند در عصر حاضر، قوم لوط به عنوان نماد 

: همجنس بازي ( ،)Sodomitic: بازي عمل مرتبط با همجنس (ده  است  كه حتي در زبان انگليسي كلماتي همچون ش
Sodomy ( وجود دارند... و.)جمله يك گروه موسيقي شيطاني  عالوه بر اين، بعضي از گروه هاي شيطاني، از )457Metal  در

    )458(.نهاده اند ) Sodom: سدوم (آلمان، نام خود را 
  )459(:مالحظه مي فرماييددر  تصاوير زير، تبليغات اين گروه را 

  
  ).Sodom: سدوم (با عنوان ) Metal(م هاي موسيقي يك گروه شيطاني تصاوير تبليغاتي آلبو

.  فرموديد، گروه هاي شيطان پرست و همجنس باز، شهر سدوم  را  به  عنوان  شهر  آرماني  خود  مي دانندمالحظه همان گونه كه 
 بسيار   فاصله ي  كه اين درياچه،  است   داشته  قرار    )Dead Sea(بحرالميت  درياچه ي   اين  شهر  فاسد،  در  مجاورت

 75حدود  در  حداكثر  بيت المقدس،  با  سدوم  شهر   فاصله ي  ترتيب،بدين  )460(.دارد  )اورشليم(بيت المقدس  با  كمي 
  . كيلومتر بوده است

عالوه بر اين، در قرآن و تورات نيز درباره ي فرشتگاني كه براي عذاب قوم لوط آمده بودند، گفته شده است كه آنان قبل از 
اين مطلب نيز نشان مي دهد كه فاصله ي شهر سدوم با بيت  )461(.نيز ديدار داشته اند) ع(عزيمت به شهر سدوم، با حضرت ابراهيم 

  . كم بوده است) محل زندگي حضرت ابراهيم در آن هنگام(المقدس 
  )462(:در تصاوير زير، موقعيت تقريبي شهر سدوم را مالحظه مي فرماييد
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  ).Dead Sea(در نزديكي بحرالميت ) Sodom(موقعيت احتمالي شهر سدوم 

  
  .)گوشه ي تصوير، توجه فرماييد به مقياس ارايه شده در(). Dead Sea(بيت المقدس از بحرالميت ) كيلومتر 5/17حدود (بسيار كم فاصله ي 

  .فاصله ي كمي دارد مقدس بيت المقدسبا  دقت  در  تصاوير  فوق، درمي يابيم  كه  شهر  سدوم  با  شهر  
نابود شده ي سدوم، انگيزه ي ديگري براي همجنس  شهر  محلبه  المقدسبيت نزديكي  كه بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت

در  شهر  بيت المقدس  برگزار   را  جشن بين المللي ساالنه ي همجنس بازانبود  تا  فراماسونر حامي آنان  گروه هاي وبازان 
نده نموده و اعمال كثيف اين قوم را ترويج نمايند و به وسيله ي آن، عالوه بر اهانت به اديان الهي، زشتكاري هاي قوم لوط را ز

  .نمايند
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C(  عالوه بر انگيزه ها و اهدافي كه در باال پيرامون برگزاري جشن همجنس بازان در بيت المقدس ذكر
 .شدند، به نظر مي رسد كه در اين بين انگيزه ي مهم ديگري نيز وجود دارد

آخرين تالش ها براي نابودي مسجداالقصي و ساخت  قبالً  ذكر كرديم  كه  تشكيالت  جهاني  فراماسونري،  در  حال  انجام 
در » باب المغاربة « ، اسراييل علناً شروع به تخريب 2007اين مسأله تا به آنجا پيش رفته است كه در سال  .معبد كذايي سليمان است

   )463(.با دستكاري اين قسمت، ديوارهاي مسجد االقصي نيز خود به خود تخريب شوندا مجاورت مسجد االقصي كرد ت
گروه هاي همجنس  باز،  معبد  دروغين  سليمان  را  به  عنوان   با  توجه  به  اين  كه  گروه هاي  شيطان پرست  و  به  تبع  آنان 

  . نماد  كفر،  الحاد  و  گناه مي دانند، به نظر مي رسد كه اين گروه ها از شروع برنامه ي ساخت اين معبد، خوشحالند
ان در نزديكي مسجد همجنس بازان در شهر بيت المقدس و به خصوص رژه ي همجنس باز 2007سال  برگزاري جشن بين المللي

و ساخت معبد دروغين سليمان صورت مي گيرد، االقصي، آن هم در زماني كه آخرين تالش ها براي تخريب مسجد االقصي 
  .نشان دهنده ي ارتباط اين مراسم، با ساخت معبد سليمان است

همجنس بازان، اهانت آشكار به  2007جشن بين المللي سال  يك از انگيزه هاي در واقع مي توان چنين نتيجه گرفت كه
مسجد االقصي به عنوان نماد خداپرستي از يك سو چرا كه . مسجداالقصي و جشن شروع ساخت معبد دروغين سليمان بوده است

ونر، صهيونيست، از سوي ديگر، گروه هاي فراماس به معناي نابودي اديان الهي است و بوده و در ذهن دشمنان دين، نابودي آن
ساخت  معبد  دروغين  سليمان  را  )464(،را به دروغ، كافر و مشرك مي دانند) ع(شيطان پرست و همجنس باز كه حضرت سليمان 

   .حصر مي پندارند به معناي آغاز دوران گناهكاري و هوسراني بي حد و
مسجد   ينزديك  بيت المقدس  و   رژه ي  آنان  در بدين ترتيب  به  نظر  مي رسد  كه  جشن  بين المللي  همجنس بازان  در

  .و ساخت معبد سلمان نيز بوده است االقصي،  جشن  تخريب مسجد االقصي
همجنس بازان در بيت المقدس، توطئه  2007و  2006با توجه به مطالب ذكر شده، مي توان نتيجه گرفت كه جشن بين المللي سال 

شيطان پرستان به انجام رسيده و  بوده كه به دست سربازان خط مقدمشان يعني همجنس بازانافته از جانب ماسون ها اي سازمان ي
  .بود كفرآميز و شرك آلوداشت آداب و سنن است؛ توطئه اي كه هدف آن اهانت به اديان الهي و بزرگد

مت حهاني شيطاني استفاده همان گونه كه مالحظه فرموديد، فراماسونري در طول تاريخ از تمهيدات مختلفي براي تشكيل حكو
مسلماً اين تشكيالت شيطاني در آينده نيز براي رسيدن به اهداف پليد خود از . كرده است كه ما به بعضي از آن ها اشاره كرديم

كنيم و پس  بر  ما  واجب  است  تا  اين  ابزارها  را  بشناسيم  و  عليه  آن ها برنامه ريزي . استفاده خواهد كردمتفاوتي تمهيدات 
  .در اين راه از خداوند منان مدد جوييم 

، به اين نكته ي مهم »تمهيدات فراماسونري براي تشكيل حكومت جهاني شيطاني « در پايان مبحث : ذكر يك نكته ي مهم
شواهدي را  سردمداران تشكيالت شيطاني فراماسونري، براي مقابله با اسرار لو رفته ي اين سازمان، بسياري ازاشاره مي كنيم كه 

كه حاكي از  اعمال  خرابكارانه ي  اين  گروه هاست،  بدون هيچ گونه دليل  معتبري  رد  مي كنند و محققاني كه به افشاي اسرار 
  .اين سازمان مي پردازند را افرادي بدبين و متوهم مي نامند

:  Conspiracy Hallucination(مچون اين ترفند ماسون ها تا جايي پيش رفته است كه سردمداران آن ها، اصطالحاتي ه
را وارد گويش ... و ) تئوري توطئه:  Conspiracy Theory(، )هذيان توطئه:  Conspiracy Delusion(، )توهم توطئه

تا بدين وسيله، شواهد ارايه شده از سوي محققان درباره ي شيطنت هاي فراماسونري را به تمسخر  )465(سياسي و فرهنگي كرده اند
  . معرفي نمايند) نه واقعيت(گرفته و اين محققان را انسان هايي بدبين، هذياني و متوهم جلوه داده و سخنان آن ها را صرفاً تئوري 
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و خوش خيال باشيم و وقايع حادث شده توسط ماسون ها را بر اساس  بديهي است كه اگر ما مسلمانان بخواهيم ساده انگار
، دير زماني نخواهد »سرمان را چون كبك در برف فرو نماييم « تصادف و شانس تفسير كنيم و مطابق ضرب المثل معروف، 

) بيت المقدس(اورشليم  گذشت كه ماسون ها و دوستان صهيونيستشان بر دنيا غلبه كرده و امپراطوري جهاني شيطاني خود را در
  . پي ريزي خواهند نمود

در كشف و سخنان بي پايه و اساس فراماسونر ها توجه ننمايند و  ن مسلمان توصيه مي كنيم كه بهبنابراين به برادران و خواهرا
ماسونرها، يك واقعيت افشاي توطئه هاي آنان، دودلي به خود راه ندهند و مطمئن باشند كه تمامي فتنه هاي انجام شده از سوي فرا

خطرناك و پيچيده مي باشد؛ زيرا وقايع تلخ و فعاليت هاي خطرناكي كه از سوي ماسون ها انجام مي شوند، به قدري فراوانند كه 
  .به هيچ عنوان نمي توان آن ها را تصادفي دانست و به سادگي از آن ها رد شد

  
  يك سوال

به وجود  مجترم ل بسيار مهم در ذهن خوانندگانافراماسونري مطرح گرديد، مسلماً يك سوبا دقت در مطالبي كه تاكنون پيرامون 
  :مي آيد

به جاي مخالفت با  )466(،را برپا كنند )دجال (AntiChrist =  ضد مسيحچرا گروه هاي ماسوني كه تالش دارند تا حكومت 
 به خصوص ايرانيان پرداخته اند؟ و ، به مبارزه با مسلمانانن و ساير نهادها و كشورهاي مسيحيواتيكا

تنها دين آسماني كه در حال حاضر در جهان وجود دارد و با قدرت تمام در مقابل فراماسونري و ساير  در پاسخ بايد گفت كه
نه شريعت واقعي حضرت مسيح ( زيرا مسيحيت تحريف شده ي كنوني. تفكرات الحادي ايستاده است، دين مبين اسالم مي باشد

، تنها به صورت ظاهري و سطحي به ))ع(حضرت موسي   واقعي  عتشري  نه(  كنوني  شده ي تحريف   يهوديت و  ) )ع(
  . انجام آيين عبادي مي پردازند

از سوي ديگر، به دليل ضعف تعليمات جهادي در مسيحيت و يهوديت تحريف شده، اين اديان توانايي مقابله با دشمنان دين را 
  . ندارند و به راحتي شكست مي خورند

در  عالوه بر اين ها تشكيالت مذهبي مسيحيت و يهوديت و سران  آن ها،  غرق  در  فساد  و بي كفايتي هستند كه نمونه ي آن را
اسراييل نيز مي بينيم؛ اين فساد و بي كفايتي تشكيالت مذهبي مسيحيت و يهوديت تحريف شده،  واتيكان كنوني و كنيسه هاي

  .ن دو دين در عصر حاضر نتوانند به مقابله با فعاليت هاي شيطاني فراماسونري و تشكيالت مشابه بپردازندسبب مي شود كه اي
  

ني فراماسونري را صرفاً با وان در پاسخ به سوال مذكور اشاره كرد، اين است كه حتي اگر دشماما نكته ي مهم ديگري كه مي ت
را نيز در اين راستا توجيه كنيم، باز اين مطلب كه ) AntiChrist(بدانيم و تالش براي تشكيل حكومت  )ع(حضرت مسيح 

را بيشتر ) ع(فراماسون ها  آيين حضرت  عيسي بيشترين دشمني فراماسونري با اسالم و ملتهاي مسلمان است، نشان مي دهد كه 
كاباليست (الفشان سكه ا بدين ترتيب فراماسون ها. شبيه  به  آيين  مقدس  اسالم  مي بينند تا آيين مسيحيت منحرف شده ي كنوني

چرا كه  ، بيشتر با اسالم مبارزه مي كنند؛)ع(، كتب مقدس از جمله انجيل را تحريف كرده اند، براي مبارزه با حضرت مسيح )ها
  . اين دين عزيز را بيش از هر دين ديگري شبيه به آيين اصلي و تحريف نشده ي آن پيامبر بزرگوار مي بينند

قيام كند، قيام وي زير ) ع(ن ها احتماالً با مطالعه در كتب اسالمي دريافته اند كه اگر روزي حضرت مسيح از سوي ديگر، فراماسو
، خود يكي از )ع(و بدين ترتيب حضرت مسيح  خواهد بود) عج(مجموعه اي از قيام اصلي منجي مسلمانان يعني حضرت مهدي 
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، قبل از هر چيز بايد با فرمانده )ع(دانند كه براي مبارزه با حضرت مسيح  بنابراين ماسون ها مي. خواهد بود) عج(ياران امام زمان 
البته الزم به ذكر ( .به  همين  دليل  بيش  از  همه  به   مبارزه   با   اسالم پرداخته اند.  مقابله  كنند)  عج(ايشان يعني حضرت مهدي 

حضرات  با   مقابله  براي  ماسون ها  كه  اين از  ما  منظور   )467(.دارندالطبيعه اعتقادي نءاست كه ماسون ها، به خدا، پيامبر و ماورا
آماده مي شوند، اين است كه اين گروه ها فكر مي كنند كه در آخرالزمان ممكن است اشخاصي ) ع(و عيسي  ) عج(مهدي 

معرفي نمايند و بدين ترتيب با استفاده از ) ع(و حضرت عيسي ) عج(معمولي با استفاده از روايات اسالمي، خود را حضرت مهدي 
) ع(و حضرت عيسي ) عج(حضرت مهدي  مورد تفكر آن ها در دين ترتيبب !بتازند همپيمانانشان و ماسون هاحمايت مردمي، بر 

زندگي مي كنند، مي دانند و با اين تفكر باطل، خود را براي مقابله با  نيز باطل بوده و آنان را انسان هايي معمولي كه در آخرالزمان
  ).اطل نمايداهللا خداوند مكرشان را ب ءان شا. آماده مي كنند) نه اعجازگر(اشخاصي معمولي 

  
  تمهيدات اسالم براي مقابله با فراماسونري

همواره راهكار ها و رهنمود هايي براي مقابله با دشمنان دين و  دين مبين اسالم كه كاملترين برنامه براي زندگي انسان ها است،
حتي در بسياري از موارد، پيشگويي ها و رهنمود هايي در قالب آيات قرآن و روايات . حفاظت از اعتقادات ارايه كرده است

) )عج(ص زمان غيبت صاحب االمر خصو به(ها بتوان بر شرايط دشوار زمان  ارايه شده است تا با تأسي و تكيه بر آن) ع(معصومين 
  . غلبه كرد

از نكات شگفت انگيزي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه خداوند دانا و قادر متعال كه علم او بر همه چيز احاطه دارد، 
ده است، فرمو بيان) ع(پيشگويي ها و رهنمود هايي را به صورت مستقيم در آيات قرآن و به صورت غير مستقيم از زبان معصومين 

به خصوص اگر از دريچه ي بحث . كرد در طول تاريخ يعني فراماسونري مقابلهبزرگترين دشمن دين  تا به كمك آن ها بتوان با
است كه فراماسونري يك اسم است و به ذكر البته الزم ( .دجال به فراماسونري نگاه كنيم، اين مسأله خود را بيشتر نشان مي دهد

نام مي بريم، منظورمان تنها لژ   فراماسونري از   كه هنگامي   بنابراين . مي شود اطالق  گسترده   ك تشكيالتنامي است كه به ي
هايي كه در كشور هاي مختلف وجود دارند نيست؛ بلكه مقصودمان كشور هاي ماسوني همچون آمريكا و اسراييل و نيز فرقه 

  ).است ين اصطالح فراماسونري، يك اصطالح گستردهبنابرا. نيز مي باشد... هايي همچون اوانجليسم و 
اسالم تمهيدات فراواني براي مقابله با جريان بسيار مخرب فراماسونري به كار گرفته است تا مسلمانان به كمك آن ها با اين دجال 

  :ره مي كنيمدر اين بخش به مهمترين تمهيدات به كار گرفته شده توسط اسالم اشا. احتمالي آخرالزمان مقابله كنند
  
  .طاغوت ها  معرفي مكرر فرعون به عنوان يكي از بزرگترين – 1

  از را   خود مباني  فراماسونري،  و  كاباال  تعاليم الحادي و شيطاني  همان گونه كه در قسمت هاي مختلف مقاله مالحظه كرديد،
اين مباني مصري از چنان اهميتي در فراماسونري  )468(.فراعنه ي مصر باستان كسب كرده استطاغوتي   تمدن  و  فرهنگ

 عالقه   جاهلي  اعراب الحادي   رسوم و   آداب به  كه   )Shriner(  برخوردار است كه حتي گروه هاي فراماسونري مانند طيف
كه شالوده ي كاباال و فراماسونري نيز   گفت مي توان  در واقع   .مي نمايند تبعيت  نيز   مصري مباني  از  نشان مي دهند، كماكان 

  :مالحظه مي فرماييد را  نماد ها   اين  از بخشي   نيز  زير تصاوير  در  . است  شده  از تعاليم و نمادهاي مصر باستان تشكيل
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  .تعدادي از نمادهاي مشابه فراماسونري و مصر باستان

  

  
  .باستانتعدادي از نمادهاي مشابه فراماسونري و مصر 

  
همان گونه كه مالحظه فرموديد، تعداد زيادي از نمادهاي فراماسونري، مشابه نمادهاي مصر باستان هستند و اين مطلب نيز اقتباس 

  )469(.فراماسونري را از فرهنگ الحادي مصر باستان، تاييد مي نمايد
بيان داشته  و وزيرش هامان مذمت و نكوهش فرعون خداوند متعال كه داناي همه ي امور است، در قرآن كريم مطالب فراواني در

در زير  بخشي . است؛ به طوري كه نام فرعون، بيش از نام هر طاغوت ديگري در قرآن ذكر شده و مورد نكوهش واقع شده است
  )470(:از اين آيات را مالحظه مي فرماييد
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  .ش پرداخته اندبخش هايي از آيات قرآن مجيد كه به نكوهش فرعون و اطرافيان

  
خداوند به  )471(در طول تاريخ،دوم و بخت النصر  آشوربانيپال   همچون  ديگري  ظالم حكام   زيستن  وجود با  كه  مسأله   اين

آن ها اشاره نمي كند، اما بارها به فرعون اشاره مي نمايد، نشان مي دهد كه از نظر خداوند متعال، فرعون و فرعونيان خطرناكترين 
  . دشمن براي اديان الهي بوده و شناخت آنان بيش از همه براي مسلمانان ضروري است

طاغوت هاي آينده ي جهان را ادامه دهنده ي راه  است، با توجه به اين كهقطعاً خداوند متعال كه داناي گذشته و حال و آينده 
به معرفي مكرر فرعون در قرآن پرداخته تا مسلمانان را از خطر فرعون و فرعونيان آگاه نموده و آنان را از  فرعون مي دانسته است،

  .برحذر دارد) فراماسون ها(افتادن در چنگال فرعونيان زمان 
 گفت انگيز و اعجاز گونه ي قرآن به فرعون و فرعونيان و برشمردن خطرات آن ها، نشان مي دهد كه خداونداين اشاره ي ش

ده و بدين ترتيب آنان نموايجاد مي شود، آگاه ) فراماسون ها(مسلمانان را از خطري كه در آخرالزمان به وسيله ي فرعونيان  متعال،
  .است را در مقابله با اين گروه ملحد، تشويق كرده
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  .آنان نكوهش هود و بني اسرائيل در قرآن و بيان خباثت هاي مكرر ي – 2
در دسيسه ها و توطئه . اقوامي است كه مي توان در طول تاريخ يافتپيمان شكن ترين قوم بني اسراييل، يكي از خيانتكارترين و 

به همين دليل، پس از پراكنده . مشاهده كرد بني اسراييل راهاي مهمي كه در طول تاريخ اتفاق افتاده است، عمدتاً مي توان ردپاي 
  .شدن بني اسراييل در بين اقوام ديگر، همواره ساير اقوام تالش مي كردند تا خود را از دسايس اين قوم دور بدارند

داشته است و در اين راه با قوم بني اسراييل، نقش بسيار مهمي در انتقال مفاهيم ماسوني مصر باستان به اروپا و آمريكاي امروز 
براي دريافت بهتر اين مسأله، بهتر است نگاهي دوباره به . مصري را منسجم تر كرده است ايجاد تعاليم كاباال، تعاليم پراكنده ي

  )472(:جريان انتقال مفاهيم ماسوني از مصر باستان به اروپا بيندازيم
ر خداوند از چنگال فرعون و فرعونيان رهايي يافته بودند، پس از رفع و به دستو) ع(قوم بني اسراييل كه توسط حضرت موسي 

اما مجدداً لطف خدا شامل حال آنان شده و . خطر فرعونيان، به ناسپاسي نعمت هاي خدا پرداختند و گوساله پرستي اختيار كردند
پيروي از دين آسماني، شروع به ، بني اسراييل به جاي )ع(پس از فوت حضرت موسي . بازگشتند) ع(به شريعت حضرت موسي 

آنان تعاليم الحادي مصري و تعاليم الحادي ملل . ترويج تعاليم انحرافي مصري كردند كه قبالً اين تعاليم را در مصر آموخته بودند
اين  تعاليم  مجاور را به هم آميختند و از امتزاج آنان تعاليم منحرف و الحادي كاباال را پايه گذاري كردند و با وقاحت تمام،  

كافر و ) باهللا نعوذ(را ) ع(آن ها حتي به پيامبران الهي نيز رحم نكرده و حضرت سليمان . ناميدند!  منحرف  را  عرفان  يهودي
  . مشرك ناميدند تا براي خود شريك جرم بيافرينند

بد آموزش دادند و از به نام شواليه هاي مع ويان صليبيكاهنان بني اسراييل تعاليم الحادي كاباال را به عده اي از جنگج ،در ادامه
سرانجام در قرون اخير، تعاليم كاباال به فراماسون ها منتقل . طريق آنان اين تعاليم را در سراسر اروپا و سپس آمريكا منتشر نمودند

، پل ارتباطي اصلي بين مصر بدين ترتيب مي توان گفت كه بني اسراييل. شده و آنان نيز انتشار اين تعاليم را بر عهده گرفته اند
البته الزم به ذكر  .دست فراماسون ها قرار گرفت در   كاباال  ماسوني  تعاليم آنان   وسيله ي  به و   بودند  حاضر عصر  باستان و 

  .كندطرفه بوده و فراماسونري نيز از آرمان هاي بني اسراييل حمايت مي  بني اسراييل با فراماسونري دوكه رابطه ي است 
بني اسراييل در قرآن  .گروه ها و دشمناني كه خداوند در قرآن مكرراً به آن ها اشاره كرده است، بني اسراييل مي باشد از جمله 

عنايات مردم اين قوم، ؛ به نحوي كه حتي ستبارها به عنوان قومي پيمان شكن، حسود، بهانه گير، ناسپاس و تنبل معرفي شده ا
  .جيفه هاي پست مادي مشغول بوده اندته و به خداوند را ناديده گرف

  
  پرداختن  از  را  مسلمانان و   پرداخته  قوم بني اسراييل بيان  كارشكني ها و  نافرماني هاي  بهخداوند در آيات بسياري از قرآن، 

نكوهش بني اسراييل پرداخته و   به  بسياري،  آيات  در  متعال،  خداوند همچنين   .است داشته  آن ها باز  رفتار  و اعمال   به
  .مسلمانان را از خطر بني اسراييل آگاه كرده است

  :، مالحظه مي فرماييدبه  نكوهش  بني اسراييل پرداخته اند كه   را  قرآن مجيد  آيات از  ي هاي بخش  زير،  در
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  .به نكوهش بني اسراييل پرداخته اندبخش هايي از آيات قرآن مجيد كه 

  
مكرر بني اسراييل در قرآن مجيد، آن هم در زماني كه در ظاهر، مشركين مكه دشمن اصلي مسلمانان بودند، نشان مي نكوهش 

در . بني اسراييل مي باشد اهمان كه  است   نموده  آگاه  بزرگتري خطر  از   را مسلمانان  قرآن،  در   دهد كه خداوند دانا و حكيم
ل طو اند كه بزرگترين دشمن اسالم در به بني اسراييل در قرآن، به مسلمانان هشدار داده واقع خداوند حكيم با اشارات مكرر

  .آخرالزمان، بني اسراييل مي باشدتاريخ   و باالخص در 
مالي آخرالزمان يعني اين پيشگويي خداوند در قرآن نيز معجزه اي آشكار مي باشد؛ چرا كه امروزه مشاهده مي كنيم كه دجال احت

حاصل تعاليم منحرف كابااليي بني اسراييل است و از سوي ديگر نيز فراماسونري با تمام قوا از آرمان هاي منحرف نري، فراماسو
  .بني اسراييل حمايت مي كند
را مي توان يكي از تمهيدات براي پند گرفتن مسلمانان قرآن در خباثت بني اسراييل به  متعالخداوند بدين ترتيب، اشارات مكرر 

    .براي مقابله با دجال احتمالي آخرالزمان يعني فراماسونري دانستاسالم 
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   .مقابله با ادعاهاي علم گرايانه ي فراماسونري به منظور بيان معجزات دقيق علمي در قرآن – 3
به طوري كه  اهاي علم گرايانه ي فراواني دارد؛ذكر شد كه تشكيالت جهاني فراماسونري، ادع ،در بخش هاي مختلف اين مقاله

  . بسياري از افتخارات و ادعاهاي خود را بر پايه ي علوم و به خصوص علوم تجربي قرارداده است
انتخاب طبيعي  بر نظريه ي ي فراوان فراماسونر هاتكيه  )473(عضويت تعداد زيادي از برندگان جوايز صلح نوبل در فراماسونري،

و فراماسونر ها از هندسه و رياضيات، استفاده از عالمت پرگار و گونيا به عنوان يك  استفاده ي فراوان كاباليست ها  )474(داروين،
همه از مواردي هستند كه فراماسونر ها سعي مي كنند به ... و  )476(مدارك علمي باالي اعضاي لژها )475(نماد مهم فراماسونري،

وسيله ي آن ها خود را متولي و صاحب علم معرفي نمايند و از سوي ديگر، اديان را به تمسخر بگيرند و دينداران را انسان هايي 
از ابزارهايي كه فراماسونري به شكل  شايد به جرأت بتوان گفت كه يكي. و خيالپرداز معرفي نمايند ،علم جاهل، بي سواد، دور از

و به وسيله ي آن، دانشمندان و دانشجويان را به لژها جذب مي نمايد، همين ادعاي علم گرايانه كند بسيار موثري از آن استفاده مي 
  .ي فراماسونري است

طالب دقيق علمي بوده و حتي رشار از ماما بر خالف ادعاهاي پوچ فراماسونري، اديان الهي و به خصوص دين مقدس اسالم، س
در اين ميان، كتاب مقدس قرآن كه بدون كم و كاست، سخنان خداوند متعال را در . علم آموزي  تشويق كرده اند مومنان را به

  :، از قلم و خواندن و تعليم سخن مي گويد)ص(نزول وحي به حضرت محمد و اولين شب خود جاي داده است، در اولين دقايق 
  

  
  )علقسوره ي  1-5آيات . (پيامبر گرامي اسالم بر تعليم در اولين آيات نازل شدهو  كلمات قلم، بخوانحضور 

  
عالوه بر اين كه بارها مومنين را به علم آموزي تشويق كرده است، خود نيز حاوي نكات علمي بسيار دقيقي  ،قرآنكتاب عزيز 

   .اشدمي ب است كه خصوصاً در حيطه ي علوم تجربي، اعجاب آور
  

  :بيان مي نماييم براي بيان روشن تر اين مطلب، يك نمونه از اين نكات علمي را كه جنبه هاي اعجاز قرآن را نشان مي دهد،
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 معجزات،   اين از   يكي  .است  داده  در آيات ابتدايي سوره ي روم، خداوند حكيم دو نمونه از معجزات گرانقدر خود را جاي
قبل از توضيح بيشتر، بهتر است كه . و معجزه ي ديگر، مربوط به علوم زمين شناسي مي باشد  بوده تاريخي   پيشگويي  به مربوط 

  :نگاهي به اين آيات بيندازيم
  

  
  

  
  .سوره ي روم و اعجاز آن ها 1-4آيات 

  
اما در سوره ي  )477(گويد؛رآن سخن مي قشوند، خداوند بالفاصله از عظمت  در اكثر سوره هايي كه با حروف مقطعه آغاز مي

اين مطلب مي تواند ما را به اين نكته راهنمايي كند كه احتماالً در  داوند  بالفاصله  به  جنگ  ايران و  روم مي پردازد؛روم، خ
 ،بنابراين با اين مقدمه )478(را نشان مي دهد؛نكاتي وجود دارد كه عظمت قرآن و خالق آن  ران و روم، معجزات ويا جنگ داستان

   . بيشتري مي توانيم به بررسي معجزات قرآن در اين آيات بپردازيم پشتوانه ي  با
  :ديده مي شود خداوند  معجزه ي بزرگ   دو  روم،  مباركه ي  سوره ي  4تا  1  آيات در 

  
بدين ترتيب كه خداوند در اين آيات، . يخي استي خداوند درباره ي يك حادثه ي تاريمربوط به پيشگو ،اولين معجزه )1

 .با  ايرانيان مي دهدخبر از پيروزي روم در جنگ 
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جنگ  بعد از اولين سال 6(ميالدي  620در حدود سال در زمان حضور پيامبر گرامي اسالم در مكه و  آيات ابتدايي سوره ي روم،
در سال  )بيزانس(شرقي  جنگ مذكور بين ايران و روم. نازل شد) )بيت المقدس(در منطقه ي اورشليم شرقي  رومايران و بزرگ 

و سرزمين هاي زيادي از منطقه ي شامات و فلسطين به ) بيت المقدس(شهر اورشليم  ،ميالدي به وقوع پيوست كه در اثر آن 614
ا به دنبال فتح اورشليم به ميالدي، از جنگ هاي مشهور تاريخ است؛ زير 614جنگ سال  )479(.دست دولت ايراني ساساني افتاد

 )480(.د به ايران بردندبا خو به عنوان غنيمت جنگي دست ايرانيان، صليب مقدس نيز به دست ايرانيان افتاد و آن ها اين صليب را
بر روي آن به صليب كشيده شدند و پس از مرگ به ) ع(حضرت عيسي صليب مقدس، صليبي است  كه بنابر اعتقاد مسيحيان، (

اعتقاد ندارند، بلكه اعتقاد دارند كه خداوند ) ع(البته مسلمانان به اين صليب و مرگ حضرت عيسي  )481(.عروج كردندآسمان 
  .) عروج داده اند را به صورت زنده) ع(حضرت  عيسي 

 بود، زمان ابرقدرت هاي آن يكي از كه را) بيزانس( شرقي نابودي حكومت روم  كشورهااكثر  ميالدي، 614بعد از جنگ سال 
  و  بودند خورده  زيرا قبل از فتح اورشليم نيز روميان بيزانسي، شكست هاي متوالي و متعددي از ايرانيان  حتمي مي دانستند؛

   )482(.ايرانيان افتاده بود  دست  به  روم، از   زيادي  سرزمين هاي
دوران سختي را پشت سر مي گذاشتند، پيشگويي انجام داد  ،براي اميدواري دادن به مسلمانان كه در آن هنگام ،اما خداوند متعال

  . تا مسلمانان را بيشتر به آينده اميدوار كند
آيات ابتدايي سوره ي روم را بر پيامبر گرامي اسالم  ،)ميالدي 620مصادف با (خداوند قادر متعال در اواخر حضور پيامبر در مكه 

بر ايران ) سال 9تا  3(سال  10  از كمتر  در   رغم شكستي كه از ايران خورده بود،و در آن وعده داد كه روم، علي )483(نازل كرد
 خواهند خوشحال   پيشگويي  و  وعده  اين  تحقق  نيز مي فرمايد كه مومنين با  ادامه در   متعال  خداوند  )484(.پيروز خواهد شد

  .به آينده اي روشن براي اسالم، اميدوار خواهند گشت و شد
اما  .دانستند دروغ پيشگويي قرآن را) باهللا نعوذ(از نزول آيات مذكور، مشركين مكه، پيامبر و مسلمانان را مسخره نموده و بعد 
سال نشان داد كه پيشگويي قرآن كامالً صحيح بوده و خداوند دانا خود بهتر از هركس ديگري از آينده  7بعد از گذشت  تاريخ

  .خبر دارد
، روميان شكست سختي را در )سال  بعد  از  نزول  آيات  ابتدايي سوره ي  روم  7(ميالدي    627سال  بدين صورت كه  در  

به نحوي كه ايرانيان از ترس شكست هاي بيشتر، صلحي را با روم شرقي منعقد نمودند كه . منطقه ي نينوا بر ايرانيان تحميل نمودند
بدين  )485(.ت قبلي خود عقب نشيني نموده و صليب مقدس را به اورشليم بازگردانندبنابر مفاد آن، ايرانيان مجبور شدند از متصرفا

ترتيب با تحقق وعده ي خداوند، مومنين شاد گشته و به وعده هاي ديگر خداوند متعال از جمله پيروزي اسالم در آينده نيز 
  .اميدوار شدند

و به دنبال اختراع  ،قرن از نزول قرآن 14 گذشت بعد ازدومين معجزه اي كه در آيات ابتدايي سوره ي روم وجود دارد،  )2
 .كشف شداي همچون ماهواره،  وسايل پيشرفته

 و خداوند در آن، از يك بيان شدهحوزه ي علم زمين شناسي  در   كه است  طبيعي  علوم  به  مربوط  معجزه ي  اين معجزه، يك 
 را  آن   خداوند اما  بود،   مانده  از ديد مسلمانان و ساير انسان ها پنهان قرن 14؛ واقعيتي كه واقعيت علمي مهم پرده برداشته است

اعالم كرده  عربستاندر سرزمين خشك و بي آب و علف  )ص(محمد  بنده ي بزرگوارش حضرت به  قرآن،   مقدس  كتاب  در
  .بود

 :ي آن، نگاه مجددي بيندازيمسوره ي روم و ترجمه  3تا  1يات آ  به  شناختن بهتر اين معجزه،  بهتر  است  قبل  از  هر  چيزبراي 
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  :سوره ي مباركه ي روم مي فرمايند 3و  2خداوند در آيات 
 »الرُّوم تب2( غُل ( نى األفىضِأَدونَ ربغْلسي غَلَبِهِم دعن بم مه و )486(») 3(  

  :ز آيات فوق وجود دارند، چنين مي بينيمدر اكثر ترجمه هايي كه ا
از شكستشان در ظرف چند سالى به زودى پيروز خواهند  بعد ]لى[ونزديكترين سرزمين  در) 2(خوردند  شكست روميان «

  )487(») 3(گرديد 
 نزديكترينبه صورت  رضأَدنى األهمان گونه كه مالحظه فرموديد، در اكثر ترجمه هايي كه از قرآن موجود است، عبارت 

اين در حالي  )488(.در ترجمه ها به كار گرفته شده است أَدنىيعني معناي فرعي و غير رايج كلمه ي . ترجمه شده است سرزمين
  . را به كار بريم، ممكن است با ابهاماتي مواجه شويم نزديكترينيا  أَدنىفرعي كلمه ي  و  دوم  معناي   اگر است كه 

  :توجه فرماييدبراي درك بهتر اين موضوع، به تصوير زير 

  
دايره ي آبي (، فاصله ي يكساني از مكه بزرگ مالحظه مي فرماييد كه تمام مناطق موجود بر روي دايره ي قرمز ،در تصوير فوق

  .ميالدي مي باشد 614رنگ نشان داده شده است، محل جنگ ايران و روم در سال  كه با فلش زرد يكي از اين مناطق.دارند) كوچك
كه در آيات ابتدايي سوره ي روم آمده است، به احتمال زياد به  رضأَدنى األنتيجه مي شود كه عبارت  تصوير فوق،با توجه در 

نيز روي دايره ي قرمز ... نيست؛ زيرا سرزمين هاي بسياري از جمله جنوب عراق، شمال مصر و سرزمين نزديكترينمعناي 
بنابراين، نمي   .است مكه   از  ،روم  و  ايران  جنگ محل  فاصله ي   مساوي  نيز  مكه  از  آن ها  فاصله ي  و  دارند  بزرگ قرار
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را اطالق كرد، چرا كه نقاط فراوان ديگري هستند كه » نزديك ترين سرزمين به مكه « توان به محل جنگ ايران و روم، لفظ 
  . فاصله شان از مكه، مساوي فاصله ي مكه با محل نبرد ايران و روم است

ديگري بين ايران و روم بودند، نسبت به اورشليم و فلسطين سرزمين هاي ديگري مانند يمن نيز كه محل مناقشات  عالوه بر اين،
  . انطباق دارد تا اورشليم) يمن(بيشتر بر  سرزمين نزديكترينبنابراين عبارت . به مكه نزديكترند) ميالدي 614محل جنگ سال (

  .باشد سرزمين نزديكترين ،رضأَدنى األي رسد كه منظور از ، به نظر نمبنا بر داليل فوق
  چه مي تواند باشد؟ رضأَدنى األحال با اين اوصاف، معناي 

نيز به معناي  دنيءهمان گونه كه كلماتي مانند  ؛مي باشد پست ترينعبارت  ،أَدنىاصلي ترين و رايج ترين معناي كلمه ي 
نكته ي جالب اين كه اين كلمات در زبان فارسي نيز به همين معاني استفاده مي  .مي باشند پستينيز به معناي  دنائت، و پست
  . شوند

  .معنا كردپست ترين سرزمين را به صورت  رضأَدنى األبدين ترتيب مي توان عبارت 
، پست تر، كمتريندر فرهنگ لغات و مترجم هاي كامپيوتري و اينترنتي نيز عمدتاً به معناي  أدنينكته ي مهم اين كه كلمه ي 

ترجمه مي شود كه اين مسأله نيز نشان مي دهد از نظر اين فرهنگ لغات نيز معناي اصلي كلمه ي  پست ترينو به خصوص 
  .مي باشد پست ترين، عبارت أدني

را وارد مي كنيم،  رضأَدنى األعبارت  انگليسي–اينترنتي عربي  و  آنالين  مترجم هاي  در  كه  هنگامي كه   اين جالب تر  اما 
  سرزمين پست ترظاهر مي شود كه معناي آن در فارسي،  Lowest Landيا  Lower Landترجمه ي آن به صورت 

را  پست ترينيا پست تر ، معناي أدنيبنابراين  اين مترجم ها نيز درباره ي كلمه ي .  مي باشد  پست ترين سرزمينيا  
 در  آن  موقعيت به   بنا كه   در زبان عربي است )490(يك اسم تفضيل أدنيالزم به ذكر است كه كلمه ي ( )489(.صحيح مي دانند

در جمله،  أدنيسوره ي روم، به دليل نقش  3در مورد آيه ي . معنا شود پست ترينيا  پست ترصورت   به  مي تواند جمله، 
  .)مي باشد پست ترينمعناي درست آن 

  :براي درك بهتر مطالب گفته شده، به تصاوير زير توجه فرماييد
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 أدني األرضنيز »  Google Translate« بدين ترتيب همانگونه كه مالحظه فرموديد، از نظر مترجم هاي معتبري همچون 

  .مي باشد پست ترين سرزمينبه معناي 
  دارد؟ سوره ي روم، معناي خاصي 3در آيه ي  پست ترين سرزمين،اما آيا 

قبل از اختراع ماهواره ها و استفاده از آن ها در علوم زمين شناسي و جغرافيا، اندازه گيري ارتفاع نقاط مختلف سطح زمين و 
مقايسه ي آن ها با يكديگر، كار بسيار سخت و غيردقيقي بود؛ اما با اختراع ماهواره ها و استفاده از آن ها در علوم زمين شناسي و 

منطقه ي  پست ترينمشخص شد كه در طي اين مطالعات، . تفاع مناطق مختلف كره ي زمين آسان شدجغرافيا، مقايسه ي ار
كرانه هاي غربي و شامل بحرالميت بوده  و سرزمين هاي اطراف ) Dead Sea(بحرالميت روي خشكي هاي زمين، 

   )491(.هاي كره ي زمين مي باشند پست ترين سرزمين، شرقي رود اردن
  )492(:ين مطلب، به تصاوير زير كه از سايت هاي معتبر برداشته شده اند، توجه فرماييدبراي درك بهتر ا
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  ).Dead Sea(مقاالتي درباره ي پست ترين نقطه ي زمين در بحرالميت 
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  .بين كشور اردن و كرانه ي باختري رود اردن در فلسطين اشغاليپست ترين نقطه ي عالم در مرز 

  
  .پست ترين نقطه ي روي زمين است )Dead Sea(بحر الميت بدين ترتيب  همانگونه  كه  مالحظه  فرموديد، 

  به  تاريخي بزرگ  هاي شهر   نزديك ترينيكي از اگر به نقشه هاي جغرافيايي دقت نماييم، متوجه خواهيم شد كه حال 
   بيت المقدسفاصله ي  به   نحوي   كه  حداقل    .است   )Jerusalem(  بيت المقدسيا    اورشليم  شهر  بحرالميت،

    .كيلومتر مي باشد 47/21، بحرالميتاز  بيت المقدسفاصله ي    حداكثر   و   كيلومتر  40/17 ، بحرالميت   از
  :مشاهده مي فرماييد بحرالميتنسبت به را بيت المقدس موقعيت شهر زير،  تصاويردر 
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  ).بيضي بزرگ(از بحرالميت ) بيضي كوچك(المقدس فاصله ي بسيار كم بيت 
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دقت . Googleسايت  ي ه اماهوار تصوير  در  ) Dead Sea(بحرالميت   از  )Jerusalem(بيت المقدس   بسيار كم  فاصله ي

فاصله ي . بحرالميت نشان مي دهد زا را  مسجد االقصي  ، فاصله يآبي  خطوط بحرالميت و از   ، فاصله ي شهر رازردكنيد كه خطوط 
  .كيلومتر  است 38/17  يا مايل 80/10بيت المقدس از بحرالميت، 

  .به مقياس موجود در گوشه ي پايين چپ تصوير توجه فرماييد
  

پست ترين نقطه ي خشكي هاي زمين بوده و بدين ترتيب،  ) Dead Sea(بحرالميت   فرموديد،  مالحظه  كه  همان گونه
كرانه ي جهان قرار داد كه همانا سرزمين  پست ترين سرزميننيز در ) Jerusalem( بيت المقدس يا  اورشليم

  .استغربي رود اردن 
پست ترين سرزمين در آيات ابتدايي سوره ي روم،  رضأَدنى األا اين اوصاف درمي يابيم كه مقصود خداوند از عبارت ب

در واقع خداوند . است، مطابقت داردپست ترين كه  أَدنى كه اين مطلب با معناي اصلي ،سرزمين نزديكترين، نه بوده است
متعال، در آيات ابتدايي سوره ي روم، يكي از معجزات قرآن كريم را در حوزه ي علم زمين شناسي و جغرافيا بيان كرده و در اين 

در آن واقع شده، پست ) ميالدي 614از ايران در سال  محل شكست روم(آيات، سرزمين كرانه ي غربي رود اردن را كه اورشليم 
   )493(.ترين سرزمين دانسته است

اين معجزه ي علمي بي نظير، در حالي از سوي قرآن اعالم شد كه اندازه گيري اختالف سطح خشكي ها از دريا، و مقايسه ي 
پست ترين   به   توانست بشر  امكانات پيشرفته، و ماهواره ها اختراع باتنها  . نبود مختلف كره ي زمين ممكن نقاط  سطوح 

  . سال از نزول قرآن امكان پذير شد 1400، بعد از كه اين امر پي ببرد جهان در   )پست ترين نقطه ي خشكي(سرزمين 
  

اول سوره ي روم، حروف مقطعه را به كار برده است و   آيه ي  در  متعال  خداوند كه  است  اين   ،دارد وجود   نكته ي مهمي كه
كريم، در اكثر زيرا در قرآن  بتدايي سوره ي روم، راهنمايي كند؛اين مسأله نيز مي تواند ما را به وجود معجزات آشكار در آيات ا
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حال اين  مسأله    .است شده   نبيا قرآن  عظمت  درباره ي  از حروف مقطعه استفاده شده، بالفاصله بعد از آن آياتي  ي كهموارد
نشان مي دهد كه در پس  شكست روم از ايران مطرح شده است، در سوره ي روم بالفاصله بعد از حروف مقطعه، قضيه يكه  

بدين ترتيب مي توان . ظاهر آيات مربوط به شكست ايران از روم، معجزات بزرگي نهفته است كه عظمت قرآن را نشان مي دهد
ما انسان ها به دليل ند متعال نيز ما را به معجزات موجود در آيات ابتدايي سوره ي روم، آگاه كرده است، اما گفت كه خداو

  .نقايص علمي و عدم وجود امكانات، تا قرن اخير از فهم بخشي از اين معجزات عاجز بوديم
اين . انجام  داده اند  دشمنان اسالم نيز بيكار ننشسته اند و تالش مذبوحانه اي را در رد اين معجزات  آشكار  الهي ،اما در اين ميان

و بي شبهه بيان شده اند كه حسد و خشم دشمنان اسالم را برانگيخته اند و آنان در صدد برآمده اند  معجزات الهي به قدري  دقيق
  .وارد كنندتا به نحوي در اين معجزات شبهه 

زمين در جهان  نقطه يبيان شده است كه از آن جا كه پست ترين ) صهيونيست مسيحي(سايت اوانجليكال  ، در چندبراي مثال
قرار دارد و شكست روم از ايران نيز در اورشليم اتفاق افتاده است، مطلب ذكر شده در قرآن صحيح نيست و در كنار بحرالميت 

كه محل شكست ايران از روم بوده ) بيت المقدس(قطه ي زمين اشتباه كرده است؛ چرا كه اورشليم قرآن درباره ي پست ترين ن
و به همين ) باهللا نعوذ(بنابراين قرآن اشتباه كرده . جهان، كمي فاصله دارد و از آن كمي بلند تر استنقطه ي است، از پست ترين 

  .دليل كتاب آسماني نيست
مذكور و سايت هاي مشابه، بايد گفت كه بنا بر چند دليل محكم، سخنان اين  هاي ه ي سايتدر رد ادعاهاي  سخيف و بي پاي

  :سايت ها كامالً غلط است
  
A (بدين صورت  .جهان نقطه يجهان سخن گفته است، نه از پست ترين  سرزميناز پست ترين  ،خداوند متعال در قرآن كريم

را در آيات ابتدايي سوره ي روم  به  كار  برده  است  و پست ترين سرزمين يا  رضأَدنى األ، عبارت دقيق بزرگخداوند كه 
  .هيچ گاه عبارت پست ترين شهر و يا عبارت پست ترين نقطه را ذكر نكرده است

كه اورشليم و قسمت شمالي و غربي بحرالميت و سرزمين هاي اطرافشان (سرزمين كرانه ي غربي رود اردن  از نظر جغرافيايي نيز
پست ترين  سرزمين  جهان مي باشد، كه اين مطلب با آيه ي قرآن در رابطه با محل شكست روم   ،)هستند آن از بخشي نيز

را پست ترين سرزمين ) كرانه ي غربي رود اردن(مطابقت دارد؛ چرا كه قرآن نيز سرزميني كه شكست روم در آن روي داده است 
 .دانسته است، نه شهر اورشليم

چرا  كه  خداوند بزرگ در سوره . ه مي شود كه سخن دشمنان اسالم در رد اين معجزه ي بزرگ، دروغي بيش نيستبنابراين نتيج
روم از محل شكست (ي روم،  شهر  اورشليم  را  پست ترين  شهر  يا پست ترين نقطه ندانسته است، بلكه سرزميني كه اورشليم 

  . علم زمين شناسي مطابقت دارد واقعيات   با  مطلب  اين  و زمين دانسته است در آن قرار دارد را به عنوان پست ترين سر) ايران
  
B ( لشكر،  دو  نبرد   محل كه  نكرده اند   توجه در رابطه با معجزات قرآن گزافه گويي مي كنند، به اين مسأله دشمنان اسالم كه 

در ابعاد كمتر  نقطه ي كره ي زمين، يك منطقه ي كوچكزمين باشد؛ زيرا پست ترين نقطه ي نمي تواند پست ترين  هيچ گاه 
 ! مي تواند در آن بايستد سختي يك نفر بهاز يك متر است كه 

بنابراين هيچگاه نمي توان محل نبرد دو لشكر را در پست ترين نقطه ي زمين دانست، چرا كه پست ترين نقطه ي زمين مساحت 
زمين محل جنگ ايران و روم را پست ترين سرزمين دانسته است، كامالً درست مي اما سخن خداوند قادر متعال كه سر. كمي دارد
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براي درك بهتر اين مسأله به شكل زير توجه . باشد؛ چرا كه يك سرزمين پست به راحتي مي تواند دو لشگر را در خود جاي دهد
 :فرماييد

  

  
دشمنان اسالم مي گويند : اسالم با  گزافه گويي هاي  دشمنان  سوره ي  روم قرآن مجيد  در  آيات  ابتدايي    مقايسه ي  معجزه ي

) نعوذباهللا(ايران در اورشليم رخ داده است؛ بنابراين  كه پست ترين نقطه ي زمين در سواحل بحرالميت است و شكست روم از 
اين حماقت و جسارت دشمنان اسالم ! شكست روم از ايران، اشتباه كرده است  محل  به سرزمين   پست ترين قرآن در اطالق لفظ 

 بدين ترتيب كه آن ها دقت نكرده اند كه در  گفته هاي خود به كار نمي برند؛ آن ها حتي منطق را در  كه  از آن جا ناشي مي شود
عالوه بر معناي  زيرا   .زمين نقطه يست ترين به ميان آمده است،نه پ سرزمينپست ترين ابتدايي سوره ي روم، سخن از  آيات 

باشد، بلكه محل جنگ مي تواند در  پست نقطه ي ظاهري آيه، منطقاً هم نمي توان تصور كرد كه محل جنگ دو لشكر در يك 
زمين تنها  نقطه ينيز مالحظه مي فرماييد كه پست ترين   راستدر  شكل  شماتيك  سمت  .  پست  باشد سرزمين يك
 در  را   ، توانايي گنجاندن دو لشكر)چپشكل سمت ( سرزمينپست ترين   اما لشكر؛   يك  نه  ش يك انسان را داردگنجاي
كامالً منطقي و سخنان دشمنان اسالم، دور  ،د كه سخن خداوند متعال در قرآنمي كنبدين ترتيب  اين  مطلب  اثبات   .دارد  خود

  .از منطق است
  

بدين ترتيب مي توان دريافت كه سخن خداوند بزرگ در قرآن، عالوه بر انطباق با علم، با منطق نيز كامالً مطابق مي باشد، اما 
صحبت مي كنند، بر منطق نيز   زمين  نقطه ي  پست ترين در   دو لشگر جنگ   محل  درباره ي سخن دشمنان گزافه گوي كه 

  .منطبق نيست
  
  
C ( مهمي مطرح مي گردد كه ادعاهاي دشمنان اسالم را رد مي  تمحكمي كه در باال به آن ها اشاره شد، سواالعالوه بر داليل

  :هستندقرار ين ت بدكند؛ و آن سواال

چگونه ممكن  است  قرآن  در  آيه اي  كه  مربوط  به  جنگ  است، مسأله ي سرزمين محل جنگ را بيان نمايد و اينچنين دقيق و 
نسبت ) ص(ره ي پستي و بلندي محل جنگ سخن بگويد؟ انسان هاي از خدا بي خبري كه كلمات قرآن را به پيامبر جسورانه، دربا

خود را به دردسر انداخته و در ) ص(مي دهند و آن را سخن خدا نمي دانند، آيا از خود نمي پرسند كه چگونه ممكن است پيامبر 
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ساخته قرآن را ) ص(ن  سخن گفته باشد؟ حال آن كه اگر واقعاً خود پيامبر هنگام صحبت از جنگ، درباره ي پستي و بلندي زمي
  .، براي خود دردسر نمي تراشد و درباره ي مسايل خطيري چون پستي و بلندي زمين سخن نمي گويد)باهللا نعوذ(باشد 

از پست ترين سرزمين زده  قرآن در يكي از آيات نادر خود، سخنسرانجام بايد اين سوال را پرسيد كه چگونه ممكن است كه 
 نقطهباشد و به صورت تصادفي از نظر جغرافيايي نيز همان سرزمين از همه ي نقاط دنيا پست تر باشد؟ در اين جا حتي اگر بحث 

را كه در باال بيان كرديم، كنار بگذاريم، باز هم جاي شگفتي خواهد بود كه در يكي از نزديك ترين شهر ها به  سرزمينو 
، شكست روم از ايران اتفاق افتاده است و قرآن نيز به بسيار پست بودن محل شكست روم، )زمين نقطه يپست ترين (بحرالميت 

  اشاره كرده است
ت انگيزترين معجزات خداوند در رابطه با آيات ابتدايي سوره ي روم، حاوي دقيق ترين و شگفهمان گونه كه مالحظه فرموديد 

علوم مختلف، به خصوص علوم تجربي است و اين معجزه و ساير معجزات بزرگ خداوند كه در حوزه ي علوم طبيعي هستند، 
نسته و اديان الهي را مكاتبي صرفاً تئوريك و جواب دندان شكني به ماسون هايي است كه فراماسونري را منبع و منشأ علم دا

  .داستاني معرفي مي نمايند
الم هدايت كرد و از افتادن در دام فريبنده ي اسجوانان تحصيل كرده را به سمت قرآن و با اين معجزات علمي آشكار، مي توان 

در زمره ي تمهيدات اسالم در مقابله با به همين دليل، معجزات علمي قرآن را نيز مي توان  .ماسون ها در امان نگاه داشت
  .فراماسونري به حساب آورد؛ چرا كه اين معجزات، با ادعاهاي علمي ماسون ها مفابله مي نمايد

در پايان بايد اين نكته را خاطر نشان شويم كه معجزات علمي قرآن، محدود به مثال باال نيستند، بلكه معجزات علمي بي شماري در 
  . به   آن ها نمي پردازيموجود دارند كه ما به دليل پرهيز از اطاله ي كالم، ) ع(حتي احاديث معصومين  جيد وبين آيات قرآن م

  
خداوند براي هميشه آنان را نابود  ،بيان اين مطلب در قرآن  كه بني اسرائيل دو مرتبه در زمين فساد مي كنند و در مرتبه ي دومـ 4

  .نمايدمي 
همچنين در آيات  و خباثت آنان را بيان نموده است؛ متعال در قرآن كريم بارها به توطئه هاي بني اسراييل اشاره كرده خداوند

متعددي خداوند متعال به تقبيح اعمال آنان پرداخته است تا مسلمانان از اشتباهات و تخلفات آنان درس بگيرند و از معصيت و 
   .نافرماني خودداري نمايند

به آن ها در اين مورد، هشدار داده است تا بني اسراييل  بزرگ در چندين آيه، آينده ي بني اسراييل را پيشگويي كرده وخداوند 
  .تصور نكنند كه مي توانند تا ابد به زشتكاري هاي خود ادامه دهند

  
  : مي باشد) سراييلبني ا(سوره ي اسراء  8تا  4بطه با سرنوشت بني اسراييل، آيات ي از آيات مهم در رانمونه ا
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همان گونه كه مالحظه مي فرماييد، خداوند متعال در قرآن مجيد، دو فساد بزرگ را براي بني اسراييل پيشگويي كرده است كه 
  . بنابر گفته ي قرآن، اين پيشگويي در تورات نيز آمده است

   .فساد بزرگي در جهان برپا مي كنندخداوند متعال به بني اسراييل اعالم مي دارد كه آن ها دو مرتبه  ،در اين پيشگويي
  

ا به شدت تنبيه مي نمايند و حتي به جستجوي خانه به خانه نيز مي پردازند؛ بني اسراييل رخدا،  پرصالبت بندگان اول، دفعه ي در
، )كه قبالً به آن اشاره كرديم(پرصالبت خدا و جمعيت بسياري مي گردد و بر بندگان  قدرت اموال و  صاحب  سپس بني اسرايي
   .چيرگي مي يابد
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اول، بني  مرتبه ي   در كه   خدا  برگزيده ي  بندگانخداوند متعال  فرا  مي رسد،  همان   اما هنگامي كه زمان وعده ي دوم
  از ي اسراييل را شكست مي دهند كه اين شكست به مراتب سنگين تر اسراييل را شكست داده بودند، در مرتبه ي دوم نيز بن

شكست دوم، خود شامل چند مرحله است كه در مرحله . هميشه مي بندد براي  بني اسراييل را   پرونده ي و   بوده اول   شكست
، سپس بندگان با صالبت خدا وارد مسجداالقصي مي )و يا رسوايي ترس به دليل(هاي بني اسراييل سياه شده ي اول، صورت 

  .شوند و در نهايت، هر چيز را كه زير سلطه ي  خود  مي گيرند، در هم مي كوبند
  خداوند از آن ها نام مي برد، تاكنون رخ داده اند؟ كه  دو مرتبه اي   اين  اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا

  :نظرات مختلفي در بين عالمان دين وجود دارد كه عبارتند ازدر اين رابطه، 
  
اين عالمان . سال ها قبل به حقيقت پيوسته است ،بني اسراييل عده ي  خداوند  در  موردوعده اي ابراز مي دارند  كه  هر  دو  ـ 1

و  ختي عليه بني اسراييل انجام دادهمالت س، ح»تيتوس رومي « و » لنصر بابلي بخت ا« ارجمند ابراز مي دارند كه افرادي همچون 
 )494(.در دو مرتبه آن ها را به سختي شكست دادند

 )495(.بني اسراييل اتفاق نيفتاده است و احتماالً در آينده رخ خواهد داد ما اعتقاد دارند كه هنوز دو كيفرعده اي ديگر از علـ 2

ول فساد بني اسراييل هستيم و وقايع امروز فلسطين اشغالي نيز مربوط به مرتبه تعداد ديگري از علما معتقدند كه ما در مرتبه ي اـ 3
 .ي  اول  فساد بني اسراييل است

  است، پيوسته  وقوع  به   مسلمانان  دست به   اولين مرتبه ي تنبيه بني اسراييل در تاريخ گروه ديگري از علما اعتقاد دارند كهـ 4
 )496(.دوم بني اسراييل رخ نداده است  تنبيه  هنوز اما 

   
  . به نظر نگارنده، سخن گروه چهارم علما بنابر مستندات تاريخي و شواهد ديگر صحيح است

به منظور اثبات صحت نظريه ي گروه چهارم، قبل از هر چيز بهتر است به برخورد نظامي مسلمانان و بني اسراييل در طول تاريخ در 
  :و تطبيق اين برخوردها با آيات قرآن بپردازيممنطقه ي بيت المقدس، 

هجري قمري اتفاق افتاده است كه در طي آن، مسلمانان  17اولين مرتبه ي تنبيه يهوديان در صدر اسالم و در سال  ،به احتمال زياد
   )497(.را فتح نمايند و كنترل اين شهر را در دست گيرندتوانستند بيت المقدس 

البته از صدر ( )498(.همواره بر اين شهر و يهوديان مستقر در آن تسلط داشته اندمسلمانان از آن زمان تا اواسط قرن بيستم ميالدي، 
مي ليبيان و مسلمانان دست به دست شهر بيت المقدس بين ص صليبي، جنگ هاي زمان اسالم تا قرن بيستم،  در چندين نوبت در

گرفته مي   پس مسلمانان   توسط  شهر اين  سرعت   به  و ده دا  رخ  كوتاهي  بيت المقدس، در زماناما تسلط صليبيان بر  شد؛
به همين دليل مي توان گفت كه شهر بيت المقدس از صدر اسالم تا اواسط قرن بيستم عمالً تحت تسلط مسلمانان بوده . شده است

   )499(.)است
  

و صاحب اموال فراوان و نفوذ بسيار زياد در دستگاه  قدرتمند گشتهاما در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي، يهوديان كم كم 
با  تالش هاي خانواده .  شتذاهمچنين جمعيت يهوديان در سراسر دنيا رو به افزايش  گ .هاي حكومتي كشورهاي اروپايي شدند

در اروپا و حمايت محافل فراماسونري و صهيونيستي در اروپا و آمريكا،  )Rothschild(راچيلد ثروتمند و مكار يهودي ي 
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 سياسي–به عنوان تئوريسين، به معرفي اين پروژه به عنوان يك ايده ي اعتقاديپروژه ي تأسيس اسراييل آغاز شد و تئودور هرتزل 
  )500( .پرداخت

مهاجران يهودي صهيونيست از نقاط مختلف جهان به اسراييل آمدند و كم كم به با تحركات مذكور و حمايت دولت هاي غربي، 
   )501(.وسيله ي ترور و اختناق و وحشي گري، فلسطين را به اشغال خود درآوردند

ن ها ل و قدرت فراواني شده و بر قومي كه قبالً بر آبا پيشگويي خداوند در اين مورد كه بني اسراييل صاحب اموا وقايع ذكر شده،
با اين كه قرن ها تحت تسلط مسلمانان بودند،  زيرا بني اسراييلدارد؛  ، مطابقتمي گردند  تسلط داشتند، مسلط) بني اسراييل(

اعتقاد دارند كه ما در دوره اي هستيم  كه در  به همين دليل، عده اي از علما و محققين مسلمان،. سرانجام بر مسلمانان تسلط يافتند
  . طي آن بني اسراييل بر مسلمانان تسلط يافته اند و در نتيجه بايد در آينده منتظر تسلط مسلمانان بر بني اسراييل باشيم

ال عبور از مرحله ي ميالدي، عده اي از محققين معتقدند كه ما در ح 2006البته بعد از پيروزي حزب اهللا بر اسراييل در جنگ سال 
 و  نمايد   ترس سياه از  زيرا حزب اهللا با مقاومت خود توانست چهره هاي اسراييليان را ي بني اسراييل بر مسلمانان هستيم؛سلطه 

به همين . ، چهره ي پليد خود را به جهانيان نشان دادندو فلسطيني عليه غير نظاميان لبناني  بي شمارشان  جنايات  با نيز  اسراييلي ها 
هنگامى كه :  ليسوؤُواْ وجوهكُمفَإِذَا جاء وعد اآلخرَةِ « عنوان  به  آن   از  قرآن كه   دليل، به احتمال زياد ما در دوره اي هستيم

  . ياد مي نمايد»  .شود وعده دوم فرا رسد، آثار غم و اندوه در صورتهايتان ظاهر مى
صي و وعده ي تنبيه دوم بني اسراييل واقع مي آزادي مسجداالقاهللا در چند قد ءگرفت كه ما ان شااز اين مطالب مي توان نتيجه 
  : مي فرمايد شده ايم؛ زيرا خداوند در ادامه

 »و  جِدسخُلُواْ الْمديرَّةٍ للَ مأَو خَلُوها دهمان گونه كه بار اول وارد شدند ،شوند مى) االقصى(داخل مسجد و : كَم.  «  
  .اين وعده اي است كه قطعاً محقق خواهد شد

  . را صحيح تر دانست  علما چهارم   گروه  نظريه ي مي توان  فوق،   تاريخي  شواهد  به توجه   با
  :اين شواهد عبارتند از. گروه چهارم را تأييد مي نمايند ديگري هستند كه نظريه ي داليل مذكور، شواهدعالوه بر 

  
A ( ا لَّنَا« اصطالح  در اين آيات ازخداوند متعالادبع يدأْسٍ شَدي بلاستفاده كرده  ،» بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند:  أُو

انسان هايي صالح و نيكو مي د، ناست كه اصطالحي مثبت است و نشان مي دهد كه اين بندگان خدا كه يهوديان را تنبيه مي كن
« خداوند  اصطالح   ، )مانند لشكر بخت النصر يا تيتوس(بودند  سفاك   زيرا اگر بندگان نامبرده، انسان هايي خونريز و باشند؛

  . »بندگان نيرومند خود « را  براي  آن ها  به  كار  مي برد، نه »  بندگان  سفاك  و  خونريز 
  .مطابقت داشته باشند»  عبادا لَّنَا« ارت بدين ترتيب نتيجه مي شود كه تنها مسلمانان مي توانند با عب

  
  
B (كه اين مسأله  گيرد ذكر شده است كه تنبيه اول و دوم يهود توسط يك گروه از بندگان خدا صورت مي ،در آيات مذكور

هر كدام  فقط  ... تيتوس و   بخت النصر، جمله   از سركوبگران يهود ساير  تنها بر مسلمانان منطبق است؛  اين در حالي است كه
زيرا بخت النصر فقط يك بار  مسأله با آيات قرآن مطابقت ندارد؛اورشليم پرداخته اند و اين يهوديان ساكن  سركوب يك  بار  به 

بدين ترتيب در اين جا نيز فرضيه ي گروه هاي اول و . حمله كرد و تيتوس هم يك بار) بيت المقدس(به طور جدي به اورشليم 
   .وم و سوم رد مي شودد
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C ( كه بني اسراييل بعد از تنبيه اول، بر تنبيه كنندگان موقتاً غلبه مي كنند و اين غلبه ي بني اسراييل بر تنبيه قرآن ذكر مي كند

 تيتوس رومي؛بخت النصر بابلي و اين مطلب نيز بر مسلمانان انطباق دارد، نه . كنندگان، تا زمان تنبيه دوم بني اسراييل ادامه دارد
ان سرزمين خودش گرچه توانستند(زيرا بني اسراييل نتوانستند بعد از شكست از بخت النصر و تيتوس، بر اين دو پادشاه مسلط شوند 

  ). را پس بگيرند
 اخير قرن در قرن بر يهوديان تسلط داشتند و يهوديان توانستند 14مسلمانان بوده اند كه در طول تاريخ و در طي  در اين ميان، تنها

اين شكست بني اسراييل از يك گروه و سپس تسلط بني اسراييل بر همان گروه را نيز تنها مي توان بر  يابند؛  تسلط بر مسلمانان 
  )502(.مسلمان تطبيق داد

  
D ( از داليل ديگري كه مي توان در تأييد نظر گروه چهارم ذكر كرد، اين است كه خداوند در اين آيه از دو فساد بزرگ بني

نيز تعيين نكرده محدوده اي را اسراييل در طول تاريخ نام مي برد و براي مدت زماني كه اين فسادها در آن رخ مي دهد، هيچ 
 . است

ي گويند هر دو فساد بني اسراييل قبالً رخ داده و يا گروه هايي كه مي گويند فسادهاي مذكور حال اگر به نظر گروه هايي كه م
قرون (  ما  زمان در   بزرگ بني اسراييل فساد  اين   باالخره  كه مي آيد  پيش   مهم سوال   اين  كنيم،  هنوز رخ نداده است توجه

 را براي بني اسراييل ذكر  كند، اما يا ممكن است خداوند دو فساد بزرگفساد مي شود؟ آ كدام  به  مربوط   )ميالدي 21و  20
 خير سوال اين جوابمطمئناً نباشد؟  ول تاريخ است، جزء فسادهاي مذكورفساد بني اسراييل در ط عصر حاضر كه بزرگترين فساد

حاضر بني اسراييل، همان فساد بزرگ بني اسراييل در مرتبه ي دوم است كه به حول و قوه ي الهي توسط  عصرفساد  واست 
  . مسلمانان سركوب خواهد شد

مي  تأييد را چهارم علما نيز نظريه ي گروه )ع(روايات معصومين بعضي از  الزم به ذكر است كه عالوه بر شواهد ذكر شده در باال،
ل در مرتبه ي روايات، تنبيه گران بني اسرايياين  متن شگفت اين كه با توجه به. تنبيه گر بني اسراييل مي دانند را نمايند و مسلمانان

  . گرانقدرشان مي باشند و ياران) عج(دوم و آخر، حضرت مهدي 
  :كنيممي  نقل سوره ي اسراء  را در رابطه با آيات ابتدايي) ع(معصومين  مقاله، رواياتي از از اين قسمت در

را »   عباداً لَّنَا أُولى بأْسٍ شديد «ي  شريفه ي آيه كه آن روايت شده كه حضرت بعد از) ع (در تفسير عياشى از امام باقر 
  :قرائت نمود، فرمود

  
  )503(». باشند صالبت مى داراى و نيرومند كه اوست ياران و)  جع(حضرت قائم ، اين آيه مراد از« 

فوق  ي شريفهي تفسير آيه  نقل شده كه آن حضرت در) ع (كافى از امام صادق ي ، از كتاب روضه الثقلين تفسير نور و نيز در
   :فرمود

  اين  مگر ، ننموده  رها  را ) ص(محمد آل   دشمنان از  دشمنى برانگيزد كه را ، قومى)عج(قبل از خروج حضرت قائم  خداوند« 
  )504(» .هالكت مى رسانند به   را   او    كه
فدايت گرديم آنها چه  :عرض كرديم روايت شده كه وقتى اين آيه را قرائت فرمود،) ع (در كتاب بحاراالنوار، از امام صادق  و

  كسانى هستند؟
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  : فرمود امام سه بار
  )505(» .قم مى باشند  بخدا سوگند اهل آنان ؛مي باشندخدا سوگند اهل قم ه ب آنان ؛مي باشندقم  اهل ه خدا سوگندب آنان«

  
مي رسد كه ما در دوره ي حساسي از تاريخ واقع شده ايم كه بيش از پيش نويد  بدين ترتيب با توجه به مطالب فوق، به نظر

تسلط بني اسراييل بر مسلمانان، اين  از   بعد  قرآن،  پيشگويي  بنابر كه  چرا  مي دهد؛ )  عج(ظهور آقا امام  زمان  نزديكي ما را به
 تنبيه بني اسراييل مي پردازند و براي  براي آخرين بار به) عج(پيشواي مقدس خود حضرت مهدي  كه به كمك مسلمانان هستند

بانه منتظر تسلط بني اسراييل بر مسلمانان و حتي جهان است، بي تا  عصر كه  نيز   ما  عصر  .مي گردانند منزوي  را  آنان   هميشه
  . قوم فاسد بني اسراييل را از جهان كم كندفتنه هاي منجي جهان است تا شر 

  
در آيات ابتدايي  وعد اآلخرَةِايد به اين نكته اشاره كرد كه عبارت ، بنكاتي كه ذكر شدعالوه بر  :ذكر يك نكته ي مهم

زيرا  .  به معناي روز قيامت و يا جهان  آخرت  نيست خداوند است وم بني اسراييل توسط سوره ي اسراء، به معناي زمان تنبيه دو
خداوند  در  اين  آيه،  موضوع حمله ي گروهي از بندگان  خود  را  به  بني اسراييل  مطرح  مي كند،  حال  آن  كه همگي به 

جهت حايز اهميت است كه قرآن دانستن اين مطلب از آن . خوبي مي دانيم در روز قيامت چنين اتفاقاتي هرگز رخ نمي دهد
سوره ي  7 در آيه ي  با توجه به اين كه .بردرا به كار مي  وعد اآلخرَةِنيز عبارت  يديگر ، در آياتكريم در مورد بني اسراييل

كه در رابطه با نظر مي رسد كه در آيات ديگري   به  به معناي زمان آخرين تنبيه بني اسراييل است،  وعد اآلخرَةِاسراء، عبارت 
  . ي اسراييل است، نه روز قيامتبه معناي زمان تنبيه بن) وعد اآلخرَةِ(مذكور  نيز عبارت بني اسراييل بيان شدهسرنوشت 

در نهايت مي توان چنين نتيجه گرفت كه خداوند متعال در قرآن كريم، آينده ي قوم بني اسراييل را پيشگويي كرده و به اين 
؛ چرا كه بنا به كه تا ابد مي توانند به فساد و زشتكاري هاي خود ادامه دهندترتيب به اين قوم فاسد هشدار داده است تا فكر نكنند 

  .بود خواهد )مسلمانان(، نابودي به دست بندگان خاص خداوند اسراييل عاقبت بني ،گفته ي قرآن
خلف بلكه شامل فراماسونري و صهيونيسم نيز كه فرزندان  از  بني اسراييل در اين جا، صرفاً قوم بني اسراييل نيست؛البته  منظور  

  . منافع شوم بني اسراييل است يز همجهت باچرا كه نقشه ها و اهداف اين گروه هاي فاسد ن بني اسراييل هستند نيز مي شود؛
در قرار گرفته اند،  طه ي بني اسراييلتحت سل دوره اي  در كه رمي يابيم كه مسلمانانيسوره ي اسراء د 8تا  1با دقت در آيات 

اين وعده ي بزرگ الهي، تهديدي  ييل را براي هميشه سركوب مي كنند؛و يارانش، بني اسرا) عج(نهايت با قيام مهدي موعود 
   .مستضعف مي باشدترسناك براي قوم ظالم بني اسراييل، و وعده اي شيرين براي مسلمانان 

  
و مطابق روايات، اين گردهمايي در  گرد هم مي آيند بار ن كه بني اسرائيل براي آخرينآبيان اين مطلب در قر ـ 5

  .فلسطين مي باشد
  . بني اسراييل داده استاز آينده ي قوم  مجيد، خبر قرآن در خداوند متعالهمان گونه كه در قسمت قبل ذكر كرديم، 

پيامبران  كه همواره با خواست خدا و تعاليم شده   معرفي  به عنوان قومي دسيسه كار ،در بخش هاي مختلف قرآن اين قوم
عاقبت زشتكاري هاي خود را  در چند آيه بيان شده است تا بني اسراييل بني اسراييلكار در قرآن،  پايان . مخالفت مي نموده است

   .بدانند و  حجت بر آنان تمام شود
  :مي باشد) بني اسراييل(سوره ي اسراء  104يكي از آياتي كه در رابطه با پايان كار بني اسراييل بيان شده است، آيه ي 
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قبل از اين كه به تجزيه و تحليل آيه ي فوق بپردازيم، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه در اكثر ترجمه هاي اين آيه از قرآن، عبارت 
در اين  وعد اآلخرَةِ، ي حقير نگارندهتعدادي از مفسران و به نظر  )506(.قيامت آمده استدنياي آخرت و به معناي  وعد اآلخرَةِ

   )507(.احتمال زياد، زماني غير از دنياي آخرت و قيامت است آيه، به
در اين آيه، زماني است كه خداوند براي آخرين بار به تنبيه قوم بني اسراييل   وعد اآلخرَةِدر واقع به نظر مي رسد كه منظور از 

  وعد اآلخرَةِسوره ي اسراء را به خاطر بياوريم، خواهيم ديد كه در آن جا نيز عبارت  7زيرا اگر آيه ي . در اين دنيا مي پردازد
سوره ي اسراء، از حمله ي  7در آيه ي ( )508(.ست، نه قيامتبه درستي به معناي زمان آخرين تنبيه بني اسراييل ترجمه شده ا

اين اتفاق نمي تواند در قيامت رخ دهد؛ اين  كه است آمده ميان به سخن وعد اآلخرَةِدر  بني اسراييل گروهي از بندگان خدا به
براي درك بهتر اين . زماني قبل از قيامت بوده و به احتمال زياد در آخرالزمان مي باشد  وعد اآلخرَةِمسأله نشان مي دهد كه 

  .)مسأله، به مطلب قبلي در رابطه با تنبيه بني اسراييل مراجعه فرماييد
به عنوان آخرالزمان به معناي روز قيامت نيز باشد، بازهم مي توان از آن   وعد اآلخرَةِالبته الزم به ذكر است كه حتي اگر عبارت 

به ) عج(زيرا در احاديث اسالمي، گهگاه از نشانه هاي ظهور حضرت مهدي . و زمان آخرين تنبيه بني اسراييل در اين دنيا ياد كرد
. عنوان نشانه هاي قيامت نيز تعبير شده است كه اين مطلب نشان مي دهد مبحث قيامت و آخرالزمان به يكديگر پيوند خورده اند

را به معناي قيامت  وعد اآلخرَةِبنابراين  حتي  اگر  عبارت .  خود  يك  قيامت  صغري  است)  عج(هور حضرت  مهدي زيرا ظ
  )509(.نيز در نظر بگيريم، باز هم مي توان آن را به آخرالزمان تعبير كرد

و  7از جمله آيات ( اسراييل صحبت مي كندسرنوشت بني  پيرامون  كه  آياتي   در  قرآن  كه  نظر مي رسد به چنينبدين ترتيب 
  .زمان آخرين تنبيه بني اسراييل به كار مي برد، نه چيز ديگررا به معناي  وعد اآلخرَةِ، عبارت )سوره ي اسراء 104

. مي نمايديل را در آخرالزمان بيان خداوند در اين آيه، سرنوشت بني اسراي سوره ي اسراء بايد گفت كه 104اما درباره ي آيه ي 
بني اسراييل اتحاد و اجتماع   خود را گنجانده و معجزات اين كه خداوند متعال، در اين آيه نيز يكي ديگر از ي شگفت انگيزنكته 

   .است كرده پيشگويي غير مستقيم رتبه صو آخرالزمانرا در 
  :ند بزرگ در اين آيه، مي فرمايدبدين ترتيب كه خداو

 »...  اءرَةِفَإِذَا جاالَخ دعو  يفاًجِئْنَا بِكمزمان آخرين تنبيه بني اسراييل در اين دنيا و يا روز (زماني كه روز وعده ي آخر  : لَف
  ». ا را آميخته با يكديگر مي آوريمفرا برسد، شم) قيامت

  .بيان شده است ت مهمينكا) سوره ي اسراء 104آيه ي (اين آيه  فسير، در تروايت شده) ع(كه از معصومين  در احاديثي



 217

شما  را  از  « :  سوره ي  اسراء  اين  است  كه  104آيه ي  در»  لَفيفاًجِئْنَا بِكم « معني  كه براي مثال در تفسير نورالثقلين ذكر شده
   )510(». هر  ناحيه اي  گرد هم مي آوريم

  
به ميان در آخرالزمان نيز سخن از آخرين اجتماع بني اسراييل ) ع(عالوه بر اشاره ي قرآن كريم، در تعدادي از روايات معصومين 

   :به جزييات اين  امر  نيز  اشاره  شده  است؛  نمونه اي  از  اين  روايات  را  در  زير  مالحظه مي فرماييد آمده است و حتي
  : ، محل آخرين اجتماع بني اسراييل را در فلسطين اشغالي و شهر عكا دانستند و فرمودند)ص(حضرت پيامبر 

هفتاد  مگر آنكه ،پا نمى شود قيامت به: فرمود ؛آرى :عرض كردند درياست ؟درون  از آنبخشى  آيا شنيده ايد نام شهرى را كه « 
  )511(» .يورش مى برند  شهر  فرزندان اسحاق به از هزار تن

 104را در آيه ي  » لَفيفاًجِئْنَا بِكم « مقصود از عبازت  همان گونه كه مالحظه فرموديد، پيامبر گرامي اسالم در حديث پربار خود،
اما به . دريا است، دانسته اند كه بخشي از آن داخل در شهريرا ) بني اسراييل(اق قوم بني اسحآخرالزماني سوره ي اسراء، اجتماع 

  راستي شهر مذكور كدام شهر است؟ 
درباره ي شهر محل اجتماع بني اسراييل  بيان مي كنند، كامالً با خصوصيات شهر عكا در ) ص(ويژگي هايي كه پيامبر اكرم 
سه طرف با آب دريا محاصره شده زيرا شهر بندري عكا تا داخل دريا نفوذ كرده و بخشي از آن از . فلسطين اشغالي انطباق دارد

  قرار  آب در   است، داشته  وجود  نيز  ) ص(پيامبر   زمان  در  كه نكته ي جالب اين كه بخش اعظم قسمت قديمي شهر . است
  . اما بخش هاي جديد شهر عكا اين ويژگي را ندارند  دارد،
تهيه شده اند، توجه  Google Earthاز برنامه ي  كه  زير   اي ماهواره تصاوير   به  لطفاً  عكا،  شهر  وضعيت  مشاهده ي  براي

  :فرماييد
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و بخش جديد ) گوشه ي  پايين  و چپ تصوير (اين شهر از  دو  بخش  قديمي   اره اي شهر عكا در فلسطين اشغالي؛تصوير ماهو

باريك و نامنظم  و بخش  جديد  شهر،  بخش قديم  شهر،  داراي  خيابان هاي . تشكيل شده است) گوشه ي باال و راست تصوير(
، در )به خصوص بخش قديمي(در  تصوير  مالحظه مي فرماييد كه بخش مهمي از شهر .  داراي  خيابان هاي  پهن  و  منظم  است

 كه اين شهر با  خصوصيات شهري  بدين ترتيب، خصوصيات . دريا نفوذ كرده  و  از  سه  طرف  با  آب دريا محاصره شده است
  .د، كامالً انطباق داردنمي كن تماع بني اسراييل در آخرالزمان يادمحل اج عنوان آن  به از   )ص(پيامبر 
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اين مسأله . تصوير ماهواره اي بخش قديمي شهر عكا، كه نشان مي دهد اين قسمت شهر در آب دريا  نفوذ  پيدا  كرده است

عنوان محل اجتماع بني اسراييل در  از  آن  به)  ص(ي  كه  پيامبر نشان مي دهد كه خصوصيات اين شهر با  خصوصيات شهر
  .آخرالزمان ياد مي كنند، كامالً انطباق دارد

  
در حديث خود ذكر كرده اند كه ) ص(گرامي اسالم   پيامبر  نيز  و  قرآن در  متعال  خداوند  فرموديد،   مالحظه  كه  گونههمان 

  خداوند كه  اين مطلب نشان مي دهد . بني اسراييل در آخرالزمان براي آخرين بار در عكا و فلسطين اشغالي گرد هم مي آيند
  به  اشغالي فلسطين در  كه   زمان  آن  در  بدانند تا   داده اند  به بني اسراييل هشداري   بدين وسيله بزرگوارش،  پيامبر   و متعال 

  . فساد مي پردازند، آخرين عذاب خدا فرا مي رسد
و فرزند اين نويد را به مسلمانان مي دهند كه فساد بزرگ بني اسراييل  ،)ص(سوره ي اسراء و حديث پيامبر  104همچنين آيه ي 

مي توانند بعد از اين واقعه، ظهور در فلسطين اشغالي، در آخرالزمان به وقوع پيوسته و مسلمانان نامشروع آن يعني فراماسونري 
  . ي اسراييل را انتظار داشته باشندو نابودي بن) )عج(حضرت مهدي (ي خود موال

يقيناً اين نويد شادي بخش، نقش مهمي در ايستادگي و پايداري كشور هاي اسالمي دارد و آنان را اميدوار مي كند كه تا زمان 
ن بخرند و از قدس شريف حفاظت نمايند و بعد از ظهور آن حضرت، به كمك ، سختي ها را به جا)عج(ظهور حضرت قائم 

  .ماسوني و صهيونيستي اسراييل وارد آورنددستگاه ايشان ضربه ي نهايي را بر پيكره ي 
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  .اشاره به دجال در روايات اسالمي و بيان ويژگي هاي وي ـ 6
و بيان اوصاف او بيان  در احاديث خود سخنان گهربار فراواني را در باب دجال ،)ع(و ائمه ي معصومين ) ص(پيامبر گرامي اسالم 

در از فتنه ي دجال به عنوان يكي از بزرگترين فتنه هاي تاريخ ياد كرده و مسلمانان را از افتادن  همواره)  ع(معصومين . كرده اند
صيفات و ويژگي هاي دجال را در روايات خود بيان كرده دام وي برحذر داشته اند و براي شناخته شدن دجال توسط مسلمانان، تو

  .اند
 روايات  ضمن  در  ) ع(معصومين   كه  گرفت از آن جا كه ويژگي هاي فراماسونري با دجال انطباق زيادي دارد، مي توان نتيجه 

اما متاسفانه بسياري از كشورهاي اسالمي به اين  بزرگ فراماسونري برحذر داشته اند؛دام فتنه ي  در  افتادن  از   را  مردم  خود،
   .روايات توجه نكرده و در دام فتنه ي بزرگ آمريكا و اسراييل و ساير كشور هاي ماسوني قرار گرفته اند

و يا به نيابت از ايشان به وسيله ي ) عج(اما خوشبختانه در احاديث مربوط به دجال آمده است كه دجال توسط حضرت مهدي 
ان شاء اهللا فتنه ي بزرگ  كه   مي شود زنده  مسلمانان  دل   در آخرالزمان به قتل مي رسد و اين اميد در) ع(مسيح حضرت 

  .به زودي رفع خواهد شد و مسلمانان مي توانند بعد از آن، زندگي خوب و خوشي داشته باشند) دجال آخرالزمان(فراماسونري 
كه احتماالً همان (ايات اسالمي، باعث مي شود تا مسلمانان اين جريان خبيث را عالوه بر اين، معرفي خصوصيات دجال در رو

در ) دجال(، بشناسند و از فتنه ي بزرگ او ترس و نااميدي در دل راه ندهند و با مشاهده ي خروج او )فراماسونري است
آماده  كنند  تا  )  عج(راي ظهور حضرت  مهدي ب... و خود را از نظر اعتقادي، نظامي و آخرالزمان، در مقابل وي ايستادگي نموده 

ان شاء اهللا كه هر چه سريعتر، آن روز بزرگ فرا . وارد نمايند) فراماسونري( با  كمك  ايشان، ضربه ي نهايي را بر پيكره ي دجال 
    . رسد

  
  .نآن در مورد به دست گرفتن حكومت بشارت به صالحين و مستضعفي و قرآن در مورد آينده ي جهان گوييپيشـ 7
صالحين و مستضعفين جهان، حكومت آينده كتب آسماني، ذكر كرده است كه  متعال در آيات قرآن كريم و نيز در سايرداوند خ

  .ي دنيا را در دست خواهند داشت
  : در زير، بخشي از اين آيات نويد بخش را مالحظه مي فرماييد
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و در  ،فرض كرده جهان   مردم  براي  را و  دور از زيبايي هاي معنوي  تاريك  و تيره   كه آينده ايها  برخالف، فراماسون
 ي درخشان تر انسان ها را از آيندهدنياي كنوني را دنياي آرماني بشر معرفي نموده اند و  نظريات خود همچون نظريه ي فوكوياما،

ي روشن در انتظار اخود مي دهد كه آينده و مستضعف ، اين اميد را به بندگان صالح مجيد خداوند در قرآنده اند، نااميد كر
دنيايي كه بشر در آن با . آينده اي كه در آن هيچ شري وجود نخواهد داشت و عدل و داد بر انسان ها حكم خواهد راند ؛آنهاست

  .خير و صالح حركت خواهد كردزيبايي، پويايي، شادي و تمام وجود به سمت 
آن زمان، هنگامي است كه ولي خدا در زمين حكم مي راند و انسان از خداي خويش و خداوند متعال از انسان، خشنود و راضي 

  .اين وعده اي است كه قطعاً محقق خواهد شد .است
  

  سخن آخر
خداوند متعال را شاكرم كه اين موقعيت را براي بنده ي ناچيز خود فراهم كرد تا قدمي هر  ،در پايان اين مقاله، پيش از هر چيز

 )عج( ولي مسلمين با  آخرالزمان  دجال  و به تبيين دشمني هاي بردارد) عج(چند كوچك در جهت خدمت به حضرت ولي عصر 
  .و امت اسالمي بپردازد

جال احتمالي چند ماهه مي باشد، كه با هدف شناساندن چهره ي دتحقيق يك مقاله اي كه تقديم حضورتان شد، حاصل 
در اين مقاله تالش شده است تا با بهره گيري از منابع معتبر و حتي االمكان در دسترس، مطالبي . است آخرالزمان، انجام شده

  ارايه شود؛  پيرامون فراماسونري و شباهت آن با دجال
به آن جامه ي عمل پوشانده  ع، يكي از مهمترين اهدافي  بود كه سعي شد تاعزيز به مناب دسترسي خوانندگانالزم به ذكر است كه 

امكان   ،آن قاله، به قدري عجيب و باورنكردني است كه باور آن ها جز از طريق مشاهده ي منابعشود؛ زيرا بعضي از مطالب م
  . پذير نمي باشد

بع خود را از اخبار و مقاالت سايت هاي معتبر و نيز از بين كتب الكترونيكي در راستاي تحقق هدف فوق، تالش نموديم تا اكثر منا
)E-Book (خوانندگان عزيز نيز بتوانند به منابع  ،كه به رايگان از طريق اينترنت قابل دسترسي است، انتخاب نماييم تا بدين وسيله

  .مذكور دسترسي داشته باشند
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زيرا  است كه همه ي مطالب موجود در منابع ذكر شده، از نظر ما قابل تأييد نيستند؛ بايد ذكر كنيم، ايناما نكته ي مهمي كه 
تالش شده است تا از بين  در واقع با اين حركت،. ب دشمنان اسالم انتخاب شده انداين منابع، از بين سايت ها و كتاز  بسياري

هاي فراماسونري و همپيمانانش بيشتر آشكار شود؛ بنابراين و خباثت تناقضات و اعترافات اين كتب و اين سايت ها، حقانيت اسالم 
و غير منطقي هستند، از نظر ما قابل  عمدتاً نيز پر از مطالب غلط هاي سايت ها و كتب مذكور، كهقسمت ها، بقيه ي بخش  بجز اين

  . اعتنا نمي باشند
ما صورت گرفته است، ديدگاه ما را نسبت  به   نكته ي ديگري كه بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه تطبيقي كه از جانب

فراماسونري  و  دجال  بودن  آن  بيان مي كند؛ بنابراين اگر اين  تطبيق  درست  نباشد،  اشتباه  رخ  داده  از  جانب  ما مي باشد و 
نري  بر  دجال،  با  گذشت  البته ذكر اين نكته ضروري است كه  تطبيق  فراماسو. (مترتب نيست) ع(اشكالي بر روايات معصومين 

زمان  مشكلي  ايجاد نمي نمايد و اشكال بقيه ي تطبيق ها را ندارد؛ زيرا همانگونه كه در مقاله ذكر كرديم، فراماسونري عمر چند 
  .)هزار ساله دارد و همچون يك انسان نيست كه با گذشت چند سال فوت كند و تطبيق ارايه شده را نفي نمايد

فراماسونري را بر دجال  ،ه بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه گرچه ما در اين مقاله، بر طبق روايات اسالميمسأله ي مهمي ك
دانستيم، اما اين مطلب بدين معنا نيست كه ما ) عج(تطبيق داديم و مرگ آن را با توجه به احاديث، به دست حضرت مهدي 

گذاشته و هيچ كاري نكنيم؛  بلكه بر عكس بايد از تمام امكانات علمي، مسلمانان بايد تا زمان ظهور ايشان، دست روي دست 
نورزيم تا بدين وسيله  سياسي، اقتصادي و نظامي خود براي مبارزه با فراماسونري بهره ببريم و در اين كار از هيچ كوششي دريغ

با يك ) عج(شود تا در زمان ظهور امام زمان بتوانيم هيمنه ي فراماسونري را شكسته و قدرت آن را كاهش دهيم؛ اين امر سبب مي 
نيز اين گونه است و اين انتظار، مفهومي ) عج(دشمن ضعيف تر و سست تر روبرو گرديم؛ در واقع انتظار حقيقي حضرت مهدي 

    . جز تالش و كوشش ندارد
يك برنامه ي فشرده و با محدوديت زماني بوده   در فراوان   تالش  حاصل ، حاضر  مقاله ي كه   مي شويم  در پايان خاطر نشان

بنابراين از همه ي برادران و . در آن، بسيار است... است؛ بدين ترتيب امكان وجود نقايص و اشتباهات اماليي، دستور زبان و 
حتي  وكنند  ياري ها را در رفع اين كاستي ما نظرات خود  با خواهران ارجمند كه به مطالعه ي مقاله مي پردازند، خواهشمنديم تا

كمك يكديگر و با ياري خداوند متعال، بتوانيم در  ضر، اضافه نمايند؛ اميد است كه بامباحث و سرفصل هايي را نيز به مقاله ي حا
  .با فراماسونري، گام هاي محكمي برداريم و جهاد مبارزه

  
 )عج(صاحب الزمان  ، حضرت مهديموعود به اميد ظهور منجي
  وعده صادق-)عج(االمام  خادم: كاري از

www.alvadossadegh.ir  
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  پي نوشت ها و منابع
زيرا بسياري از اين منابع، از استفاده از منابع زير، لزوماً به معناي تأييد همه ي مطالب اين منابع نيست؛  :توجه

در واقع با اين حركت، تالش شده است تا از بين . بين سايت ها و كتب دشمنان اسالم انتخاب شده اند
تناقضات و اعترافات اين كتب و اين سايت ها، حقانيت اسالم و خباثت هاي فراماسونري و همپيمانانش بيشتر 

نيز پر بعضي از آنها يه ي بخش هاي سايت ها و كتب مذكور، كه آشكار شود؛ بنابراين بجز اين قسمت ها، بق
  .از مطالب غلط و غير منطقي هستند، از نظر ما قابل اعتنا نمي باشند

1-          http://www.freemasson.persianblog.com    با اندكي تغيير.  
2-     
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  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -3

 http://mouood.org/content/view/2595/3:        /آدرس اينترنتي مقاله

 
  .مصر باستان ماسون ها و/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -4
  .ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -5
 .ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -6

  و
http://www.freemasonrywatch.org/sixpointedstar.html  

  .ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -7
  .ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/موعودسايت  -8
9-                 Web of Darkness (E-Book), Sean Sellars, Victory House   

Publishers,  1999, (Page 51)                                                                            
  .ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -10
11-          http://www.radioliberty.com/Symbolsandtheirmeaning.html  
  و   

    http://www.theosophical.org/resources/leaflets/emblem/index.php    و  

          http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html        
12-   

http://www.d.umn.edu/mlrc/wrac/resources/internet/feminism.html    
13-              http://freemasonrywatch.org/obelisks_freemasonry.html   
  و    

Global Freemasonry (E-Book), Harun Yahya, Global Publishing, 2005, (Pages 96-98) 
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/ستان  حقيقي  كاباالدا/فراماسونري/مقاالت/سايت  موعود -14

  http://mouood.org/content/view/2544/3:      /آدرس اينترنتي مقاله
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/داستان  حقيقي  كاباال/فراماسونري/مقاالت/سايت  موعود -15
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/داستان  حقيقي  كاباال/فراماسونري/مقاالت/موعودسايت   -16
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/داستان  حقيقي  كاباال/فراماسونري/مقاالت/سايت  موعود -17
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/داستان  حقيقي  كاباال/فراماسونري/مقاالت/سايت  موعود -18
  . 382تا  369، صفحات 1، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم  شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه -19

  :آدرس اينترنتي نسخه ي الكترونيك و رايگان تفسير نمونه
                                         http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir  

  . 376تا  370، صفحات 1، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم  شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  -20
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/داستان  حقيقي  كاباال/فراماسونري/مقاالت/سايت  موعود -21
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ باستاناز شواليه هاي معبد تا مصر  /فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -22

  http://mouood.org/content/view/2509/3:            /آدرس اينترنتي مقاله
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ از شواليه هاي معبد تا مصر  باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -23
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ از شواليه هاي معبد تا مصر  باستان/راماسونريف/مقاالت/سايت موعود -24
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ از شواليه هاي معبد تا مصر  باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -25
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ ر  باستاناز شواليه هاي معبد تا مص/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -26
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  و    
The Knights Templars (E-Book), Harun Yahya, Millad Book Center, 2003, (Page 73) 

  . 382تا  369، صفحات 1، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم  شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  -27
28-                                                                                                                                         

http://www.grandlodge-england.org/masonry/famous-masons.htm  
  و   

   :مقاله ي
   Sir Alexander Fleming, Mason And Discoverer Of Penicillin  Robert Morris, 32°, N.M.J. 

Editorial Staff, TROWEL Magazine 
Masonic Building, 186 Tremont St., Boston, Massachusetts 02111 

  :به آدرس  اينترنتي
www.srmason-sj.org/web/journal-files/Issues/mar02/morris.htm 

29- http://www.sacred-texts.com/mas/sof/sof14.htm                        

 و    

http://www.experiencefestival.com/solomons_temple 
و      

http://www.infidels.org/library/historical/thomas_paine/origin_free-masonry.html 
30-  

http://www.religion-cults.com/antichrist/mark.htm 
و        

http://www.nisbett.com/freemasonry/free03.htm 
  )SATANISM: SATAN’S BLOODY TEACHING(برگرفته از فيلم مستند  -31

  :به آدرس اينترنتي
              http://www.harunyahya.com/m_video_detail.php?api_id=1218   

.       ها و مصر باستان ماسون/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -32  
  .34، ص 54نشريه ي معمار سنان، شماره ي  -33

  .183، صفحه ي 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  :برگرفته از
  .54ص . ا.گ.آ -34

  .181، صفحه ي 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  :ازبرگرفته 
  .20، ص 1971، سال 5/82نشريه ي ماسون، شماره ي  -35

  .182، صفحه ي 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(ات علمي تركيه كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيق :برگرفته از
.7، ص 12و  11جالل اليق، تز نشريه ي معمار سنان، شماره ي  -36  

  .189و  188، صفحات 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر، )هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  :برگرفته از
  .32، ص 24نشريه ي معمار سنان، شماره ي  -37

  .192، صفحه ي 1384سالمي، چاپ سوم، پاييز مركز اسناد انقالب ا: ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  :برگرفته از
  .8،ص 1975نشريه ي ماسون، ماه اول  -38

  .192، صفحه ي 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  :برگرفته از
  .39ين درجه، دكتر ايشينداغ، ص تحقيق سي ام -39

  .192، صفحه ي 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  :برگرفته از
  .10، صفحه ي 1، شماره ي 1949ال خاطرات دكتر حيدر علي كرمن، استاد اعظم نشريه ي محفل وحدت، س -40

  .194، صفحه ي 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  :برگرفته از
41-           http://www.holygrail-church.fsnet.co.uk/Freemasonry.htm  
  و     

http://www.vtfreemasons.org/care.htm  
  و    

http://www.masonic.on.ca  
42-       http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html  
  و    

http://www.exposingsatanism.org/signsymbols.htm  
  و    

http://www.sosatan.org/propaganda.html  
43-       http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html  
44-                                             http://en.wikipedia.org/wiki/Corna                  
   http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html             و    
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45-       http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html  
46-                                             http://en.wikipedia.org/wiki/Corna  
47-                     http://www.exposingsatanism.org/signsymbols.htm  
  http://teozofija.info/Coon_Seal.htm                                                 و    
   http://www.silentmajority.co.uk/newpoliticalsystem/whohowwhy.htm     و    
  http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html  و    
48-   

Bloodlines of Illuminati,  « The Rothschild Bloodline  » (Article), Fritz Springmeier, 1995, (Page 14) 

  :را مي توانيد از آدرس اينترنتي زير دانلود كنيد»  Bloodlines of Illuminati« مجموعه ي مقاالت  
http://www.nwowatcher.com/ebooks/Fritz%20Springmeier%20-%20Bloodlines%20of%20the%20Illuminati.pdf  

« و توسط انتشارات  1998در سال »  Fritz Springmeier« اثر  » Blood Lines of the Illuminati« الزم  به  ذكر  است  كه  مجموعه ي  مقاالت  فوق،   در  كتابي  با   عنوان   
Ambassador House « به چاپ رسيده است.  

   و
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rothschild_bloodline.htm  

49-   
Bloodlines of Illuminati,  « The Rothschild Bloodline  » (Article), Fritz Springmeier, 1995, (Page 14) 

  و    
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rothschild_bloodline.htm  

  و    
                                             http://freemasonrywatch.org/P2.html    

  و    
                                      http://en.wikipedia.org/wiki/Thule_Society     

  
50-                             http://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones  
   http://www.cremationofcare.com/illu_skull_and_bones_archive.htmو         
51-       http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html                         
  http://impiousdigest.com/luciferianism.htm                                      و    
52-    

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/13_33_freemason_sig.htm  
  و    

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm  
53- http://www.californiapsycics.com/articles/Features/1238/Unlucky_Number.aspx  
  و    

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm  
54-               ARCHITECTS OF DECEPTION (E-Book), Juri Lina, 2004,   

                                                                                  (Page 108)               
  و    

                       http://www.bibliotecapleyades.net/esp_2012_04.htm  
55-                http://www.mt.net/~watcher/masontemplemount.html  
  و    

http://www.cephas-library.com/israel/israel_the_rebuilding_of_solomons_temple.html  
56-  http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/mashist.htm  
  و    

                              http://www.euclidlodge.com/aboutmasonry.htm    
57-                              http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm                
58-                              http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm  
59-                         http://www.wyrdology.com/other/caduceus.html   
60-                              http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm  
  و    

                                            http://www.darkstar1.co.uk/ds20.html   
  و    

http://www.illuminati-news.com/ufos-and-aliens/html/secret_government.htm  
61-    

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/uspresidentasmasons.htm  
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  و
                              http://www.euclidlodge.com/aboutmasonry.htm   

62-                                 http://impiousdigest.com/luciferianism.htm  
   http://freemasonrywatch.org/history101.htmlو                                      
63-                         http://www.revisionisthistory.org/kingkill33.html  
64-                                              http://www.lewisdt.com/eye.html               
  و    

   http://www.geocities.com/theawakeningnews/Religion-Satan_In_America.html  
65-    

http://www.kefa.us/adultwakeupcall/DCGexDC/oldwashington_dc.htm  
  و    

                                  http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm   
  و    

                 http://www.9-11-2001.com/additions/eyesandlogos2.htm                      
66-     http://www.geocities.com/jussaymoe/dc_symbolism/index.htm  
  و    

http://www.freewebs.com/garyosborn/thewashingtonpyramid.htm  
67-                                  http://www.garone.net/tony/random.html   
  و    

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/masonic_nwo.htm  
  )ماهنامه ي موعود، شماره ي چهل و هفتم. (والمسلمين على كورانى االسالم حجت   با  وگو گفت/نشانه هاظهور  و   / مقاالت/ سايت موعود -68

  http://mouood.org/content/view/328/3:               آدرس اينترنتي مقاله
69-                          http://www.biblebelievers.org.au/masonic3.htm      
  http://www.gospelgrace.com/nwo_un/GreatSeal.htm                        و    
   http://www.nobeliefs.com/pagan.htm                                              و    
70-                           http://www.answers.com/topic/in-god-we-trust  
  و    

                                http://en.wikipedia.org/wiki/In_God_We_Trust    
  و    

             http://www.brentwoodpress.com/article.cfm?articleID=2644  
71-          http://biz.yahoo.com/ap/070307/godless_dollars.html?.v=3  
و      

http://www.foxnews.com/story/0,2933,257462,00.html 
   http://www.hoax-slayer.com/presidential-coin-omit-god.shtmlو               
72-                                              http://www.bushisantichrist.com/   
  و    

http://www.deepspace4.com/pages/answers/theoddfellows/theoddfellows.htm  
73-                                              http://www.bushisantichrist.com/  
74-                                              http://www.bushisantichrist.com/       
75-                                             http://en.wikipedia.org/wiki/Corna 

  
76-           http://www.commondreams.org/headlines04/0122-10.htm   
  http://www.highbeam.com/doc/1P1-92111081.htmlو                             
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Skull_and_Bones_membersو            
  http://www.oilempire.us/kerry.htmlو                                                    
77-                                              http://www.bushisantichrist.com/  
78-                         http://www.bcrevolution.ca/secret_societies.htm   
  و    

       http://www.theresistancemanifesto.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=42  
79-         http://freemasonrywatch.org/freemasons_introduction.html  
80-                  http://www.highbeam.com/doc/1G1-108881880.html  
  و     

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0MKY/is_9_27/ai_108881880        
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81-                             http://www.cuttingedge.org/news/n1766.cfm         
  و    

                                     http://www.historicist.com/articles/dts.htm      
  و     
   http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/10oct/33.html  
  و    

                                http://www.world-mysteries.com/mpl_gd3.htm  
82-                                 http://threeworldwars.com/albert-pike.htm     
  و    

            http://www.theforbiddenknowledge.com/chapter4/index.htm                         
83-                         http://www.revisionisthistory.org/kingkill33.html   
و      

                                          http://www.whale.to/b/kingkill_33.html  
84-                           http://www.world-mysteries.com/mpl_gd3.htm  
  و    

                                                   http://www.whale.to/b/duke.html  
85-                             http://www.cuttingedge.org/news/n1766.cfm  
  و    

       http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/10oct/33.html   
  كتاب عصر ظهور،   تأليف علي كوراني عاملي،   ترجمه ي مهدي حقي، -86

  .192، صفحه ي 1385به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته : ناشر
87-                                   http://mouood.org/content/view/5174/2/                        
88-                          http://www.whatdoesitmean.com/index898.htm  
   http://highstrangeness.tv/news/04210601.php   و                                 
89-                          http://www.whatdoesitmean.com/index898.htm  
90-         

http://www.moqavemat.ir/?lang=fa&state=showbody_news&row_id=1042   
  و    

http://www.moqavemat.ir/?lang=fa&state=showbody_news&row_id=459  
91-    

    
http://www.aftab.ir/news/2006/jul/26/c1c1153919879_politics_world_middle_east.php  

  . 382تا  369، صفحات 1، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم  شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  -92
93-    

http://www.thegoldenreport.com/asp/jerrysnewsmanager/anmviewer.asp?a=817  
  و    

http://planetquo.com/Illuminati-Design-And-Symbolism-In-The-Israeli-Supreme-Court-Building  
94-     

http://www.thegoldenreport.com/asp/jerrysnewsmanager/anmviewer.asp?a=963  
  و    

http://www.cephas-library.com/israel/israel_the_rebuilding_of_solomons_temple.html  
95-                                              http://i-cias.com/e.o/mossad.htm     
       /http://archives.cnn.com/2002/WORLD/africa/11/29/kenya.mossadو        
96-               http://www.wacoscottishrite.org/html/masonicmap.htm  
   http://www.28thncdist.org/localmasoniclinks.htmlو                                
97-                         http://www.bcrevolution.ca/secret_societies.htm              
  http://www.vaticanassassins.org/ny_attack.htm   و                                
98-                         http://www.bcrevolution.ca/secret_societies.htm  
  و    

  http://www.texemarrs.com/042003/masonic_jews_plot_world_control.htm  
99-       http://mohajerani.maktuob.net/archives/2007/02/05/777.php   
  و    

      http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=325600   
  )خبرگزاري مهر(
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  و 
      http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=432537  

  )خبرگزاري مهر(
100-                    http://www.occultopedia.com/k/king_solomon.htm   

  و    
                            http://www.crystalinks.com/solomonstemple.html  

  .13تا  1، آيات 11تورات، اول پادشاهان، فصل  -101
  :نسخه ي  اينترنتي تورات به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زير  مالحظه فرماييد

                           http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm   
  :نسخه ي اينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييد

                                                            http://www.farsibible.com/   
102-   

http://www.al-madeena.com/english/history_of_al_aqsa_mosque.htm  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa_Mosqueو                                       

  .  ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/داستان حقيقي كاباال/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -103
104-   

 http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/occult_character_un.htm  
  و    

http://www.tldm.org/News9/UN&Masons.htm  
  http://www.freedomdomain.com/un.htmlو                                            

105-                 http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller,_Jr. 

  http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nationsو                                         
  106-                      http://www.freedomdomain.com/skullbones.html  

  و    
      http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/skull_and_bones.htm   

107-                            http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm  
  http://freemasonrywatch.org/lucistrust.htmlو                                        
  و    

    http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/13_33_freemason_sig.htm   
108-     

http://www.californiapsycics.com/articles/Features/1238/Unlucky_Number.aspx  
  و    

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm  
109-                http://www.interfaithstudies.org/network/temple.html  

  و    
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Temple_of_Understanding  

110-   
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/thirteen_number_of_rebellion.htm  

  http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Washington_Cult.htmو         
111-          http://www.canadafreepress.com/2006/cover110206.htm   

   http://www.tldm.org/News9/UN&Masons.htmو                                      
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/ تأليف هارون يحيي/ از  شواليه هاي  معبد  تا   مصر باستان/  فراماسونري/  مقاالت/  سايت موعود -112
113-                                   http://freemasonrywatch.org/judas.html     

  و    
    http://www.exposingsatanism.org/illuminati-vatican-connection.htm   

114-                            http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm  
  و    

    http://www.nwotube.com/component/option,com_frontpage/Itemid,33/limit,8/limitstart,32/  
  http://imageevent.com/firesat/symbolsandlofosو                                   

115-  
   http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/voices.php/2006/09/19/p10875  

116-                     http://news.bbc.co.uk/2/low/europe/6177693.stm          
  http://www.iamthewitness.com/Bollyn-Olmert-22Dec2006.htmlو             
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117-                        http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI   
   http://www.answers.com/topic/joseph-ratzingerو                                  

118-                        http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI   
   http://www.answers.com/topic/joseph-ratzingerو                                  

119-            http://freemasonrywatch.org/obelisks_freemasonry.html   
  و    

Global Freemasonry (E-Book), Harun Yahya, Global Publishing, 2005, (Pages 96-98) 
  .روستانيشفيعي س.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ از  شواليه هاي معبد   تا  مصر  باستان/  فراماسونري/  مقاالت/  سايت  موعود -120
121-    

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/13_33_freemason_sig.htm  
  و    

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm  
122-              http://www.mt.net/~watcher/masontemplemount.html   

  و    
http://www.cephas-library.com/israel/israel_the_rebuilding_of_solomons_temple.html  

  و    
                           http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_in_Jerusalem  

  . 382تا  369، صفحات 1، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  -123
 124-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Haggard  

  و    
                                    http://www.answers.com/topic/ted-haggard  

125-     
http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSN1131383720070811  

    /http://www.msnbc.msn.com/id/20227563                                   و       
  /http://mouood.org/content/view/5264/2و                                            

126-                      http://mideastoutpost.com/archives/000078.html    
  و    

  http://www.internationalwallofprayer.org/A-305-Why-Evangelical-Christians-Support-Israel.html   
127-          http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2717  

  و    
      http://findarticles.com/p/articles/mi_m1058/is_13_120/ai_104681907   

128-                                        http://biblia.com/bible/kings15c.htm  
  http://www.thefamily.org/endtime/feature.php3?cid=1&id=177و             

129-                            http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm     
  /http://www.pastordick.comو                                                              

130-                        http://abcnews.go.com/WNT/story?id=2455343  
131-                                       http://www.irdc.ir/article.asp?id=326    

  http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/72006                           و           
132-                                       http://www.irdc.ir/article.asp?id=326   

  http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/72006و                                      
  http://www.rahpouyan.us/images/20.htm                  و                         

133-                                 http://www.rahpouyan.us/images/30.htm  
  http://sharifnews.com/?22152و                                                            

134-                                       http://www.irdc.ir/article.asp?id=326  
  http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/72006و                                      

135-                                       http://www.irdc.ir/article.asp?id=326  
  http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/72006و                                      

  .2صفحه ي /اسراييل و بهاييت/صهيونيزم، اسراييل و قدس/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -136 
 /http://mouood.org/content/view/1868/4/1/1:          به آدرس اينترنتي

  http://www.rahpouyan.us/images/23.htmو                                           
  .2صفحه ي /اسراييل و بهاييت/صهيونيزم، اسراييل و قدس/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -137

 /http://mouood.org/content/view/1868/4/1/1:          به آدرس اينترنتي
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  http://www.rahpouyan.us/images/23.htmو                                           
138-                                       http://www.irdc.ir/article.asp?id=326  

  http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/72006و                                      
  .26صفحه ي / كانون هاي استعماري و بهايي گري/ ي گري در ايرانجستار هايي از تاريخ بهاي/ تاريخ/  مقاالت/  كتابخانه ي عبداهللا شهبازي/  سايت عبداهللا شهبازي -139

  ):PDFبه صورت (آدرس اينترنتي مقاله ي فوق 
                                 http://www.shahbazi.org/Articles/Bahaism.pdf    

  : از طريق آدرس زير نيز مقدور است HTMLدسترسي به مقاله ي فوق به صورت 
                                http://www.shahbazi.org/pages/bahaism2.htm  

  .74تا  69صفحات  ،1377هاي سياسي،  مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهرانتأليف دكتر عبداهللا شهبازي، توطئه، صعود سلطنت پهلوي و تاريخنگاري جديد در ايران،  ي نظريه و    
140-       

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Arabic_Order_of_the_Nobles_of_the_Mystic_Shrine    
  http://www.answers.com/topic/shrinerو                                                

141-            http://www.fixedearth.com/Allah,%20Moon%20god.htm  
  :پاسخي كه به ادعاي بي اساس سايت فوق داده شده است را در آدرس زير بخوانيد   

http://www.islamic-awareness.org/Quran/Sources/Allah/moongod.html  
142-                  http://www.hendersonvilleshriners.org/shriners.html   

  و    
   http://www.nhgrandlodge.org/___Affiliated_Bodies/body____affiliated_bodies.html          

  و    
http://www.japan-freemasons.org/modules/wfchannel/index.php?pagenum=16  

      
143-                  http://www.hendersonvilleshriners.org/shriners.html   

  و    
   http://www.nhgrandlodge.org/___Affiliated_Bodies/body____affiliated_bodies.html          

  و    
http://www.japan-freemasons.org/modules/wfchannel/index.php?pagenum=16  

144-                                             http://en.wikipedia.org/wiki/Allah  
  و    

                                               http://www.answers.com/topic/allah   
  .  18قزآن مجيد، سوزه ي يونس، آيه ي  -145
  و    

         http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=465  
  .  18قزآن مجيد، سوزه ي يونس، آيه ي  -146
  و    

         http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=465  
  .     89، صفحه ي )1377(كتاب تاريخ كامل ايران، تأليف دكتر عبداهللا رازي، انتشارات اقبال، چاپ يازدهم  -147

:به آدرس»  محمد مهدي توكلي « تأليف  »  محمد، پيام آور خداوند « نسخه ي الكترونيك كتاب   و      
http://ketab1.blogsky.com/?PostID=206                                                      

148-  
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=465 

:به آدرس»  محمد مهدي توكلي « تأليف  »  محمد، پيام آور خداوند « نسخه ي الكترونيك  كتاب   -149      
http://ketab1.blogsky.com/?PostID=206 

.   18قزآن مجيد، سوزه ي يونس، آيه ي  -150  
  :به آدرس»  محمد مهدي توكلي « تأليف  »  محمد، پيام آور خداوند « نسخه ي الكترونيك  كتاب   -151

                                 http://ketab1.blogsky.com/?PostID=181   
   http://www.almazhab.com/monasebatha/1%20moharram.htmو              

152-            http://islam.about.com/od/history/a/crescent_moon.htm  
  و      

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544398   
153-            http://islam.about.com/od/history/a/crescent_moon.htm  

  و    
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544398   

154-            http://islam.about.com/od/history/a/crescent_moon.htm  
  و     

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544398   
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155-            http://islam.about.com/od/history/a/crescent_moon.htm  
  و    

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544398   
156-    

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Arabic_Order_of_the_Nobles_of_the_Mystic_Shrine    
  http://www.illuminati-news.com/2006/1210b.htmو                                

   .462ص  ،منتخب االثر -157
  و    

http://emammahdi.com/farsi/htmls/ketabkhaneh/vijehgi/vijehgi5.htm   
  .200، ص 14ج ،)كنزالعمال( -158

  و    
   http://www.balagh.net/persian/specific/vije_milad_e_imam_mahdi/08/10.htm  

159-   
http://www.balagh.net/persian/specific/vije_milad_e_imam_mahdi/08/10.htm  

  . 179كتاب  نشانه هاي  ظهور  او،   تأليف   آيت اهللا  مكارم  شيرازي،  صفحه ي  -160
  :  به آدرس اينترنتي

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/hokumat/h08.htm#link53     
161-        http://www.leader.ir/langs/FA/index.php?p=news&id=3606     

  و    
   http://www.aftab.ir/news/2007/aug/23/c1c1187872906_politics_iran.php  

162-                                                 http://sharifnews.com/?10759   
   http://www.mobarezin.com/index.php?dir=news&id=1652و                    

  ،60ص  ،9ج  ،صحيح بخارى -163
  .526، ص 47كمال الدين  و  تمام النعمة  للصدوق، باب ؛     194ص  ،52ج  نوار،بحاراال -164
  .526، ص 47كمال الدين  و  تمام  النعمة  للصدوق، باب ؛      194ص  ،52ج  نوار،بحاراال -165
166-    

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/freemasons_control_world.htm  
  و       

http://altreligion.about.com/library/glossary/symbols/bldefseyeofhorus.htm  
167- ؛60ص  ،9ج  ،صحيح بخارى ؛      274 ص ،بشارة االسالم؛    228 ص ،الزام الناصب    ؛66 ص ،3 ج ة،ينابيع المود  
168-   

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/freemasons_control_world.htm  
  و       

http://altreligion.about.com/library/glossary/symbols/bldefseyeofhorus.htm  
ج  عنه المحتضر و،       5بشارة االسالم ص  ،    190ص  52و    ج      224ص  52ج و         189ص  26ج    بحار االنوار ،217االمام المهدى ص   ، 64الزام النّاصب ص ،    425منتخب االثر ص  -169

       .48منتخب االنوار المضيئة ص ،      252و  251صص  1إكمال الدين ج ،      141
  .190 ص ،52 بحار االنوار ج،    126 المالحم و الفتن ص -170
  . 193ص  8صحيح مسلم ج ؛    77المالحم و الفتن ص ؛      44بشارة االسالم ص؛     228و  202و  180ص ص الناصب الزام ؛   193 ص 52 بحار االنوار ج ؛   165 الصواعق المحرقه ص -171
172-   

CONSPIRATORS HIERARCHY: THE STORY OF THE COMMITTEE         OF 300 (E-Book), Dr. John Coleman, 1991, (Page 54)  
  :  به آدرس اينترنتي. مقاله اي از همشهري آنالين -173

                                    http://www.hamshahri.net/News/?id=23759              
        http://en.wikipedia.org/wiki/Sistanو                                                     

174-                                      http://en.wikipedia.org/wiki/Khorasan     
  http://www.answers.com/topic/khorasanو                                            

  .190 ص ،52 ج ،بحار االنوار -175
  .66، ص 18صحيح مسلم، ج  -176
  .392ص  ،11ج  ،عبد الرزاق -177
  .66، ص 18صحيح مسلم، ج  -178
  .204، ص 52بحار االنوار، ج  ؛         650، ص 2اكمال الدين، ج  -179
  .181، ص 53نوار، ج بحاراال -180
  .526، ص 47كمال الدين و تمام النعمة للصدوق، باب ؛        194ص  ،52ج  نوار،بحاراال -181
  . 529، ص 47باب  كمال الدين و تمام النعمة للصدوق، -182
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  .921، ص 1مصاحب، دائرةالمعارف فارسي، ح    ؛262، ص 70 - 71فصلنامه حوزه، ش  -183
 ،البيان؛   274ص  ،بشارة االسالم ؛  460ص  ،منتخب االثر   ؛260 ص ،3ج  ،كشف الغمه؛          195ص  ،8ج  ،صحيح مسلم ؛    60ص  ،9ج  ،صحيح بخارى ؛    171ص  ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -184

 ص ،الزام الناصب  ؛   165ص  ،3ج  ،ينابيع الموده ؛     120ص ،4 ج ،صحيح مسلم ؛     61ص  ،9صحيح بخارى ج ؛    194ص  ،52 ج ،بحار االنوار؛     74ص  ،الناصب الزام  ؛104ص 
  ؛ 66 ص ،المالحم و الفتن ؛     194 ص ،52 ج ،بحار االنوار ؛261و  202ص  ،الزام الناصب؛    74

  .526، ص 47كمال الدين  و  تمام  النعمة  للصدوق، باب ؛      194ص  ،52ج  نوار،بحاراال -185
186-                                         http://www.friesian.com/british.htm   

  و    
http://en.wikipedia.org/wiki/The_empire_on_which_the_sun_never_sets   

  و    
http://teletext.irib.ir/UserPages/tabid/55/ContentId/11061/Default.aspx  

  .347، ص 40، ب 2االرشاد للمفيد، ج  -187
  .526، ص 47للصدوق، باب كمال الدين  و  تمام  النعمة  ؛      194ص  ،52ج  نوار،بحاراال -188
189-                                             http://www.bushisantichrist.com/  
  :، به آدرس اينترنتيIRNAبرگرفته از خبر سايت  -190

  http://www.irna.com/en/news/view/line-7/8512075797142402.htm    
  :آدرس اينترنتي، به Mouoodبرگرفته از خبر سايت  و    

                                        http://mouood.org/content/view/4382/2/  
191-                                           http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity               

  http://theworkofgod.org/Library/Trinity/Trinity.htmو                              
192-                                   (August 11, 2004, The New York Times)  

  :به آدرس اينترنتي
http://www.nytimes.com/2004/08/11/politics/campaign/11bush.html?ex=1249963200&en=8febf9660d48d21c&ei=5090&partner=r
ssuserland  

193-                                     http://www.irdc.org/article.asp?id=573                     
  )    به نقل از فصلنامه ي منتظران(  

   http://www.agahsazi.com/News.asp?NewsID=1676و                              
  )    به نقل از فصلنامه ي منتظران(

  /http://alternet.org/waroniraq/43576                                         و         
194-   

http://www.teror-victims.com/main/index.php?Page=definition&UID=28743&Type=-6                    
  و    

           http://archives.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/  
  و    

                   http://www.globalpolicy.org/wtc/analysis/1113bush.htm  
  .526، ص 47كمال الدين  و  تمام  النعمة  للصدوق، باب ؛      194ص  ،52ج  نوار،بحاراال -195
  .133ص  ،9صحيح بخاري، ج       ؛444ص  ،4 ل، جنببن ح مسند احمد -196

  :براي دريافت اطالعات بيشتر، مي توانيد به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرماييد
http://morsalat.com/detail_lib_fa/?iLib=110&iData=128&iCat=354&iChannel=24&nChannel=Lib  

  .195ص ، 8ج  ،صحيح مسلم ؛        60ص  ،9ج  ،صحيح بخارى -197
   ، 507ص  ،3ج  ،مصابيح البغوي؛           135ص  ،15ج  ،ابن أبي شيبة؛     64ص  ،11ج  ،جامع األصول؛      4756ح  ،241ص  ،4ج  ،أبو داودسنن  -198

  .4242ح 
199-    

http://altreligion.about.com/library/texts/bl_mackeyhistory11.htm  
200-                           http://www.thewatcher.co.uk/nwot/nwot.htm  

   http://www.wingtv.net/masonry.htmlو                                                  
  http://www.near-death.com/experiences/judaism05.htmlو                      

201- ؛60ص  ،9ج  ،صحيح بخارى ؛      274 ص ،بشارة االسالم؛    228 ص ،الزام الناصب    ؛66 ص ،3 ج ة،ينابيع المود  
202-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry  

  و    
FREEMASONRY: MEN’S LIVED EXPERIENCE OF THEIR MEMBERSHIP OF A MALE-ONLY SOCIETY (Dissertation), Sandra Brownrigg, 

University of Pretoria, 2007, (Page 15)                                             
  :پايان نامه ي فوق، از آدرس اينترنتي زير، قابل دستيابي است

 http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07032007-091602/unrestricted/00dissertation.pdf     
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203-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry  
  و    

FREEMASONRY: MEN’S LIVED EXPERIENCE OF THEIR MEMBERSHIP OF A MALE-ONLY SOCIETY (Dissertation), Sandra Brownrigg, 
University of Pretoria, 2007, (Page 15)                                             

  :پايان نامه ي فوق، از آدرس اينترنتي زير، قابل دستيابي است
 http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07032007-091602/unrestricted/00dissertation.pdf     

204-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry  
  و    

FREEMASONRY: MEN’S LIVED EXPERIENCE OF THEIR MEMBERSHIP OF A MALE-ONLY SOCIETY (Dissertation), Sandra Brownrigg, 
University of Pretoria, 2007, (Page 15)                                             

  :پايان نامه ي فوق، از آدرس اينترنتي زير، قابل دستيابي است
 http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07032007-091602/unrestricted/00dissertation.pdf     

205-  
  http://iamthewitness.com/Bollyn-TheHollywoodFantasyofFlight93.html    

   http://www.ihr.org/jhr/v17/v17n5p-2_Sindi.htmlو                                  
206-                            http://en.wikipedia.org/wiki/Co-Freemasonry  

  http://www.answers.com/topic/co-freemasonryو                                   
207-                    http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/34255/print  

  و    
    http://www.hadith.ac.ir/?culture=fa-IR&page=book&bookid=9383  
  

208-                              http://muslimvillage.net/story.php?id=1788  
    http://www.publiceye.org/ifas/fw/9911/millennium.htmlو                       

209-                              http://muslimvillage.net/story.php?id=1788  
    http://www.publiceye.org/ifas/fw/9911/millennium.htmlو                       

210-     http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=5367    
  و    

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/christianzionism.html   
211-    

 http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=31555  
   http://www.signs-of-the-times.org/signs/signsguide.htm              و         

  .526، ص 47كمال الدين  و  تمام  النعمة  للصدوق، باب ؛      194ص  ،52ج  نوار،بحاراال -212
  .323، ص » آخرين اميد « -213

  :، به آدرس اينترنتي»فرهنگ مهدويت « به نقل از سايت اينترنتي 
      http://www.emammahdi.com/farsi/htmls/farhang/farhang10.htm  
214-  http://en.wikipedia.org/wiki/Wave%E2%80%93particle_duality   

             http://www.answers.com/topic/wave-particle-duality-3و                         
215-                    http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_wave    

  http://www.answers.com/Electromagnetic+radiation?cat=healthو           
  .  74خورشيد مغرب، ص  -216

  :، به آدرس اينترنتي»فرهنگ مهدويت « به نقل از سايت اينترنتي 
      http://www.emammahdi.com/farsi/htmls/farhang/farhang10.htm  

  .نقل شده است) ع(از حضرت علي »  176، ص 7، ج  اثباة الهداة « روايت ديگري نيز با مضمون مشابه در كتاب
  ؛58و  43؛   المالحم و الفتن ابن طاووس ص 362، ص 3سنن ترمذي ج  -217
  وراني عاملي،  ترجمه ي مهدي حقي،كتاب عصر ظهور،   تأليف علي ك -218

  .235، صفحه ي 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : ناشر
  كتاب عصر ظهور،   تأليف علي كوراني عاملي،  ترجمه ي مهدي حقي، -219

  .235، صفحه ي 1385چاپ چهارم، شركت چاپ و نشر امور بين الملل وابسته به انتشارات اميركبير، : ناشر
220-  

Global Freemasonry (E-Book), Harun Yahya, Global Publishing, 2005, (Page 18) 
  و      

The Knights Templars (E-Book), Harun Yahya, Millad Book Center, 2003, (Pages 29 & 148)    
  .251تا  242، صفحات 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(علمي تركيه كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات  -221
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222-                                  http://mouood.org/content/view/4894/2/  
   http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8602220391و                      

  به نقل از خبرگزاري فارس
223-                                       http://www.irdc.ir/article.asp?id=326  

  http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/72006و                                      
  http://www.azaruniv.edu/engelab/engelab.htmو                                    
  http://www.porsojoo.com/fa/node/73632و                                            

224-                                 http://www.porsojoo.com/fa/node/73632   
225-                       http://www.al-bab.com/arab/docs/pal/pal10.htm  

  /http://www.aim.org/aim_column/A5501_0_3_0_Cو                              
  http://www.sweetliberty.org/issues/war/bushsr.htmو                             
  و    

     http://www.cbc.ca/world/story/2003/06/03/bush_mideast030603.html  
226-                       http://www.ihr.org/jhr/v17/v17n5p-2_Sindi.html  

  و    
http://www.abbc2.com/islam/english/jewishp/usa/arnonmilchan.htm  

227-                         http://www.aviny.com/News/84/04/11/07.aspx  
   http://www.porsojoo.com/fa/node/8777و                                             

  .5تا  1قرآن كريم، سوره ي علق، آيات  -228
  و    

http://www.porsojoo.com/fa/node/2388   
229-                          http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=12319                               

  و    
    http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-

index.php?page=%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa+%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4&SSOReturnPage=Check&R
and=0           

230-                 http://www.redress.btinternet.co.uk/uavnery161.htm   
  و    

 http://findarticles.com/p/articles/mi_kmafp/is_200607/ai_n16554544  
  .تأليف حميد رضا ضابط/هاي جنگ طلب در اياالت متحدة آمريكا تبليغات ديني و سياسي ايوانجليست/مسيحيت صهيونيستي/مقاالت/سايت موعود -231

  /http://mouood.org/content/view/2403/3:                به آدرس اينترنتي
232-                                  http://mouood.org/content/view/5010/2/  

 /http://mouood.org/content/view/3237/2و                                            

 /http://mouood.org/content/view/3236/2و                                            

  /http://mouood.org/content/view/1808/2                                  و          
233-                                  http://mouood.org/content/view/5010/2/  

 /http://mouood.org/content/view/3237/2و                                            

 /http://mouood.org/content/view/3236/2                       و                     

  /http://mouood.org/content/view/1808/2و                                            
234-                                  http://mouood.org/content/view/3986/2/  

     http://www.mahdinews.com/news.php?id=66و                                     
235-                                  http://mouood.org/content/view/3317/2/  

  و    
       http://www2.irna.com/en/news/view/line-7/8509193329093557.htm           

236-                                  http://mouood.org/content/view/5389/3/  
     /http://mouood.org/content/view/4920/3                                     و       
   /http://mouood.org/content/view/1186/3و                                            
  /http://mouood.org/content/view/2403/3                        و                    

  .تأليف حميد رضا ضابط/هاي جنگ طلب در اياالت متحدة آمريكا تبليغات ديني و سياسي ايوانجليست/مسيحيت صهيونيستي/مقاالت/سايت موعود -237 
  /http://mouood.org/content/view/2403/3:                به آدرس اينترنتي

     http://www.believersweb.org/view.cfm?ID=1112و                                 
  http://www.iraqwar.org/ArmageddonUpdates.htmو                                
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238-                     http://www.iraqwar.org/ArmageddonUpdates.htm   
 239-     

  
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3    

          http://www.porsojoo.com/fa/node/8766و                                             
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bible    و                                                   

240-                     http://www.geocities.com/b_d_muller/jnintro.html  
  و    

    http://www.answering-christianity.com/abdullah_smith/holy_spirit_2.htm   
  و    

     http://www.beconvinced.com/en/article.php?articleid=0114&catid=06&subcatname=Islam%20&%20Christianity  
241-                        http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation  

   http://www.answers.com/topic/book-of-revelationو                               
  و    

    http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3   
242-                 http://www.qodstv.ir/maghalat/maghlat.php?id=481  
243-                   http://www.patmospapers.com/revelatn/rev16.htm    و  

    http://www.bibleexplained.com/revelation/r-seg15-16/r1616-Armageddon.htm  
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف هارون يحيي/داستان حقيقي كاباال/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -244

  http://mouood.org/content/view/2544/3:      /آدرس اينترنتي مقاله
 245-  

http://christianclarityreview.wpblogs.com/2007/05/15/jerry-falwell-another-tool-of-anti-christ-bites-the-dust/  
246-                                   http://mouood.org/content/view/821/3/  

  http://www.hawzah.net/Per/Magazine/MO/018/mo01811.aspو                
247-                                  http://en.wikipedia.org/wiki/Armageddon  

  http://www.answers.com/topic/armageddonو                                        
248-                                  http://mouood.org/content/view/1902/3/  

   http://www.zohoortv.com/html/index.php?name=News&file=article&sid=476و          
249-                                     http://mouood.org/content/view/19/3/ 

250-                                  http://mouood.org/content/view/3193/2/  
   /http://www.alef.ir/content/view/1995                   و                             

  ،    12؛        نسخه ي خطي ابن حماد، صفحات 80، ص 51بحاراالنوار، ج  -251
  . 142و  141، 136، 131، 124، 118                                                

  .331تا  327، صفحات 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : ناشر ملي،   ترجمه ي مهدي حقي،كتاب عصر ظهور،   تأليف علي كوراني عا:به نقل از
  ؛142نسخه ي خطي ابن حماد، ص  -252
  ؛142و  141نسخه ي خطي ابن حماد، صفحات  -253
  .329، صفحه ي 1385شركت  چاپ  و  نشر  امور  بين الملل  وابسته   به   انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، :  مهدي حقي، ناشر كتاب عصر ظهور،   تأليف علي كوراني عاملي،  ترجمه ي -254
  ؛     74خورشيد مغرب، ص  -255

  :، به آدرس اينترنتي»فرهنگ مهدويت « به نقل از سايت اينترنتي 
      http://www.emammahdi.com/farsi/htmls/farhang/farhang10.htm  
256-                                  http://mouood.org/content/view/3193/2/  

   /http://www.alef.ir/content/view/1995و                                                
  .   280و  147، صفحات 1385شركت  چاپ  و  نشر  امور  بين الملل  وابسته   به   انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، :  كوراني عاملي،  ترجمه ي مهدي حقي، ناشركتاب عصر ظهور،   تأليف علي  -257
258-                                  http://mouood.org/content/view/4493/2/  
259-      http://en.wikipedia.org/wiki/7_July_2005_London_bombings  

  http://www.answers.com/topic/7-july-2005-london-bombingsو                
260-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Haggard  

  http://www.answers.com/topic/ted-haggardو                                        
  :   به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرماييد) Jesus Camp(براي مشاهده ي فيلم به صورت آنالين، مي توانيد به سايت اختصاصي  -261 

                                             http://www.jesuscampthemovie.com/ 
262-   

http://www.rahpouyan.com/article/showart.asp?sid=229&aid=172    
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  و    
     http://www.aftab.ir/articles/religion/philosophy/c7c1180436600p1.php  

263-                                  http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Camp  
   http://www.answers.com/topic/jesus-camp-1    و                                  

  :   به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرماييد) Jesus Camp(براي مشاهده ي فيلم به صورت آنالين، مي توانيد به سايت اختصاصي  -264
                                             http://www.jesuscampthemovie.com/ 

265-    
                                   http://en.wikipedia.org/wiki/Becky_Fischer65  
  و    

   http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2003365311_jesuscamp08.html  
266-                       http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_(paranormal)  

   http://www.answers.com/topic/magic?cat=biz-fin               و                 
  .از ابواب ما يكتسب 25وسايل الشيعه، حرّ عاملي، كتاب التجارة، باب ؛      210، ص 76بحار االنوار، ج  -267

     http://sehr-mir.myblog.ir:                                         برگرفته از سايت
268-   http://aftab.ir/articles/art_culture/issue/c5c1187187352p1.php  

                http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-995461و                   
  .به نقل از خبرگزاري از ايسنا

269-                 http://www.symbols.com/encyclopedia/27/2722.html  
  http://members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.htmlو                
  http://www.triumphpro.com/star_of_david.htmو                                    
   http://www.breadonthewaters.com/witchcraft_exposed.htmlو                 
  http://www.exposingsatanism.org/signsymbols.htm    و                         

270-                   http://www.exposingsatanism.org/signsymbols.htm  
  http://www.themystica.com/mystica/articles/b/baphomet.htmlو              
  http://www.spelwerx.com/witchcraft_symbols.htmlو                              
    271-                   http://www.exposingsatanism.org/signsymbols.htm  
  و    

  http://altreligion.about.com/library/glossary/symbols/bldefsbaphomet.htm          
272-      
       http://www.acs.ucalgary.ca/~nurelweb/papers/hayes/witch.html               

  /http://www.mysticsmoon.comو                                                          
  .دمندترجمه ي باران خر/تأليف  هارون يحيي/ داستان  حقيقي  كاباال/ فراماسونري/ مقاالت/ سايت  موعود -273

  http://mouood.org/content/view/2544/3:      /آدرس اينترنتي مقاله
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ از شواليه هاي معبد تا مصر  باستان/ فراماسونري/ مقاالت/ وسايت موعود    

  http://mouood.org/content/view/2509/3:            /آدرس اينترنتي مقاله
274-     

   http://www.pantheon.org/areas/featured/witchcraft/chapter-3.html  
   http://en.wikipedia.org/wiki/Witchcraftو                                                  
275-     

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Philosopher's_Stone    
  و    

       http://www.answers.com/topic/harry-potter-and-the-philosopher-s-stone-1   
276-            http://www.hermetic.com/stavish/rituals/hex-notes.html  

  http://www.cropcircleanswers.com/ccc2001_article.htmو                        
  و    

http://www.inplainsite.org/html/harry_potter_introduction.html#Part4  
277-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus  

  http://www.answers.com/topic/nostradamusو                                       
 278-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus  

      http://www.answers.com/topic/nostradamusو                                       
   http://www.sacred-texts.com/nos/oon/oon08.htmو                                
   http://www.crypticthinking.com/medieval_cabala.htmlو                          
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  و    
   http://www.approvedarticles.com/Article/Nostradamus-Linked-To-The-Kabbalah/1043      

  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/ داستان  حقيقي  كاباال/ فراماسونري/ مقاالت/ سايت  موعود -279
  http://mouood.org/content/view/2544/3:      /آدرس اينترنتي مقاله

  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ از شواليه هاي معبد تا مصر  باستان/ فراماسونري/ مقاالت/ وسايت موعود    
     http://mouood.org/content/view/2509/3:            /آدرس اينترنتي مقاله

280-               http://www.crypticthinking.com/medieval_cabala.html   
      http://www.approvedarticles.com/Article/Nostradamus-Linked-To-The-Kabbalah/1043و       
       http://www.1chapterfree.com/article.cfm?Kabbalah_In_Search_of_the_Revelations_of_Elijah&articleid=137024و            

  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/ داستان  حقيقي  كاباال/ فراماسونري/ مقاالت/ سايت  موعود -281
  http://mouood.org/content/view/2544/3:      /آدرس اينترنتي مقاله

282-   
http://www.1chapterfree.com/article.cfm?Kabbalah_In_Search_of_the_Revelations_of_Elijah&articleid=137024   

  . تأليف رسول نيمروزي  /» )عج( امام مهدى «جهانى  پيشگوئيهاى نوسترآداموس و انقالب / پيشگويي ها/ مقاالت/ سايت  موعود -283
  /http://mouood.org/content/view/486/3:        آدرس اينترنتي مقاله

  و
http://www.bfnews.ir/vdchinkjldiljknlnglggfmhjfdgpfhklhlolnekonglicaphfgbabjbebebkojnonebmnhnooedohbhcnlpekolgbjhbibaaokd
nbenh.html  

  :سه دوبيتي ذكر شده ي نوستراداموس به زبان فرانسوي و انگليسي  در آدرس هاي زير -284
                      http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg02.htm      

  http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg05.htmو                          
   http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg01.htmو                          

  :سي مي توانيد به آدرس هاي اينترنتي زير مراجعه فرماييدبراي مطالعه ي متن همه ي سانتوري هاي نوستراداموس به زبان فرانسوي و انگلي
                                   http://www.sacred-texts.com/nos/index.htm                        

  http://www.crystalinks.com/nostradamus.htmlو                                     
  :وستراداموس به زبان فارسيسه دوبيتي ذكر شده ي ن

  .187و  205و  241، صفحات 1383انتشارات كامكار، چاپ اول، : كتاب تحليلي بر پيشگويي هاي نوستراداموس، تأليف دكتر شرف الدين اعرجي، ترجمه ي عباسعلي براتي، ناشر
285-                                     http://mouood.org/content/view/27/3/   

   /http://mouood.org/content/view/4926/3و                                            
286-         http://aries.phys.yorku.ca/~mmdr/1800/nostradamus.html  

  http://www.nostradamusresearch.org/en/rslt/prediction_expired.htmو       
     http://www.who2.com/nostradamus.htmlو                                            
  http://www.answers.com/topic/nostradamusو                                      
   287-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg06.htm  
  http://www.crystalinks.com/quatrainscentury6.html           و                  

288-           
 http://www.bibliotecapleyades.net/profecias/esp_profecia02.htm    

  http://www.rexresearch.com/nostrjih/nostra~1.htmو                             
   http://en.wikipedia.org/wiki/Cologneو                                                   
  http://www.northvegr.org/lore/germanic/j.phpو                                    
                  http://www.archaeolink.com/cologne_germany_city_profile.htmو            

 289-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg06.htm  
  http://www.crystalinks.com/quatrainscentury6.htmlو                             

  . تأليف رسول نيمروزي  /» )عج( امام مهدى «جهانى  پيشگوئيهاى نوسترآداموس و انقالب / پيشگويي ها/ مقاالت/ سايت  موعود -290
  /http://mouood.org/content/view/486/3:        آدرس اينترنتي مقاله

  و    
http://www.bfnews.ir/vdchinkjldiljknlnglggfmhjfdgpfhklhlolnekonglicaphfgbabjbebebkojnonebmnhnooedohbhcnlpekolgbjhbibaaokd

nbenh.html  
291-                      http://www.nostradamus-repository.org/faq.html   
292-                                         http://afgen.com/nostradamus.html  
293-                  http://www.nostradamus-repository.org/nycfaq.html  
294-                  http://www.nostradamus-repository.org/nycfaq.html  
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   http://www.nostradamus-repository.org/faq.htmlو                                 
295-                  http://www.nostradamus-repository.org/nycfaq.html  

   http://www.nostradamus-repository.org/faq.htmlو                                 
296-                          http://www.sacred-texts.com/nos/100301.htm     

  http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg12.htmو                          
297-                          http://www.sacred-texts.com/nos/100301.htm     
298-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg01.htm  

   http://www.crystalinks.com/quatrainscentury1.htmlو                             
299-                                   http://www.ed-u.com/nostradamus.htm  

  http://www.nostradamus-repository.org/nycfaq.htmlو                            
300-                                   http://www.ed-u.com/nostradamus.htm  

  http://www.nostradamus-repository.org/nycfaq.htmlو                            
301-                                   http://www.ed-u.com/nostradamus.htm  

  http://afgen.com/nostradamus.htmlو                                                   
  http://www.nostradamus-repository.org/nycfaq.htmlو                            

302-                                   http://www.ed-u.com/nostradamus.htm  
  http://afgen.com/nostradamus.htmlو                                                   
  http://www.nostradamus-repository.org/nycfaq.htmlو                            

303-                                   http://www.ed-u.com/nostradamus.htm  
  http://afgen.com/nostradamus.htmlو                                                   

304-                                   http://www.ed-u.com/nostradamus.htm  
  http://afgen.com/nostradamus.htmlو                                                   

305-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg02.htm  
   http://www.crystalinks.com/quatrainscentury2.htmlو                             

306-                                   http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler  
                  http://www.answers.com/topic/adolf-hitler?cat=biz-finو                         

307-         http://aries.phys.yorku.ca/~mmdr/1800/nostradamus.html  
  http://www.answers.com/danube?cat=travelو                                       
  308-                                         http://en.wikipedia.org/wiki/Danube   

   http://www.answers.com/danube?cat=travelو                                       
309-         http://aries.phys.yorku.ca/~mmdr/1800/nostradamus.html   
310-         http://aries.phys.yorku.ca/~mmdr/1800/nostradamus.html  
311-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg01.htm  

  http://www.crystalinks.com/quatrainscentury1.htmlو                             
312-                            http://www.aftabnews.ir/vdchqzn23-nz-.html  
  )به نقل از پايگاه خبري آفتاب(     
  و    

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=333856  
  )به نقل از پايگاه خبري مهر(

  http://www.azaruniv.edu/engelab/engelab.htmو                                    
313-                            http://www.aftabnews.ir/vdchqzn23-nz-.html  
  )به نقل از پايگاه خبري آفتاب(     
  و    

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=333856  
  )به نقل از پايگاه خبري مهر(

  http://www.azaruniv.edu/engelab/engelab.htmو                                    
314-                            http://www.aftabnews.ir/vdchqzn23-nz-.html  
  )به نقل از پايگاه خبري آفتاب(     
  http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=333856       و    

  )به نقل از پايگاه خبري مهر(
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  .112، صفحه ي 1383انتشارات كامكار، چاپ اول، : ف دكتر شرف الدين اعرجي، ترجمه ي عباسعلي براتي، ناشركتاب تحليلي بر پيشگويي هاي نوستراداموس، تألي -315
316-                         http://www.azaruniv.edu/engelab/engelab.htm  

    317-                         http://www.azaruniv.edu/engelab/engelab.htm   
  .112، صفحه ي 1383انتشارات كامكار، چاپ اول، : ب تحليلي بر پيشگويي هاي نوستراداموس، تأليف دكتر شرف الدين اعرجي، ترجمه ي عباسعلي براتي، ناشركتا -318
319-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg01.htm  

  http://www.crystalinks.com/quatrainscentury1.htmlو                             
       http://www.mendhak.com/paranormal/prophecy/show.php?id=2و           
  http://www.dreamscape.com/morgana/nosproph.htmو                          
  .112، صفحه ي 1383انتشارات كامكار، چاپ اول، : مه ي عباسعلي براتي، ناشركتاب تحليلي بر پيشگويي هاي نوستراداموس، تأليف دكتر شرف الدين اعرجي، ترج و    

  .213ص  ،57بحاراالنوار، ج  -320
  .   228و  227، صفحات 1385شركت  چاپ  و  نشر  امور  بين الملل  وابسته   به   انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، :  كتاب عصر ظهور،   تأليف علي كوراني عاملي،  ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -321
322-           http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81  
  .   386ص ،52ر، ج بحاراالنوا -323
324-                          http://www.aref-sheyda.blogfa.com/8502.aspx  
325-        

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87  
326-                           http://en.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein   

  http://www.answers.com/topic/saddam-husseinو                                  
327-              http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Baqir_al-Sadr  

  http://www.answers.com/topic/mohammad-baqir-al-sadrو                      
328-                                          http://en.wikipedia.org/wiki/Sistani  

  http://www.answers.com/topic/grand-ayatollah-ali-al-sistaniو                 
329-            http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Baqir_al-Hakim  

     http://www.answers.com/topic/mohammed-baqir-al-hakimو                   
330-           http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81  
331-     

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87%D9
%94_%D9%82%D9%85  

  و    
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87  

332-                          http://www.porsojoo.com/fa/node/73631/print  
   http://freemasonrywatch.org/francesoafraid.htmlو                                 
  http://www.whale.to/b/communism_q.htmlو                                         

و  254، 253، 237، 236، صفحات 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  -333
255 .  

    .464ص  ،4مستدرك الحاكم، ج  -334
  . 230و  229، صفحات 1385شركت  چاپ  و  نشر  امور  بين الملل  وابسته   به   انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، :  كتاب عصر ظهور،   تأليف علي كوراني عاملي،  ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -335
336-    http://www.irib.ir/occasions/imam/Imams'%20Narrations.htm  

  http://www.imammahdi.com/fhadith/gotohadith.asp?Ihadithnum=122و          
337-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg02.htm         

   http://www.crystalinks.com/quatrainscentury2.htmlو                             
  338-                            http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/34396  

  و    
http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c7c1190631384_imam_zaman_p1.php  

339-                http://www.sacred-texts.com/nos/mrg/nosmrg05.htm   
     http://www.crystalinks.com/quatrainscentury5.htmlو                             

340-                            http://www.porsojoo.com/?q=fa/node/34396  
  http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c7c1190631384_imam_zaman_p1.php         و    

  .   تا آخر فصل 1، آيه ي 1تورات، استر، فصل  -341
مي زيستند و دستشان را به خون عده ي زيادي از ) ع(و پسر عمويش مردخاي است كه چند صد سال پس از حضرت موسي ) همسر يهودي خشايارشاه(سرگذشت استر اين بخش از تورات درباره ي 
  .ايرانيان بي گناه آلوده كردند
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  :نسخه ي  اينترنتي تورات به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زير  مالحظه فرماييد
                           http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm   

  :نسخه ي اينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييد
                                                            http://www.farsibible.com/   

  .  255، ص 1 ، جمهدي موعود -342
  http://www.almaktab.net/Mahdaviat/mahdaviat9.htm:                       به نقل از سايت

  .2و  1، آيات 33، فصل )تثنيه(تورات مثني  -343
  :نسخه ي  اينترنتي تورات به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زير  مالحظه فرماييد

                           http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm   
  :نسخه ي اينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييد

                                                            http://www.farsibible.com/  
  .21تا  17، آيات 21تورات، سفر تكوين، فصل  -344

  :نسخه ي  اينترنتي تورات به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زير  مالحظه فرماييد
                           http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm   

  :نسخه ي اينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييد
                                                            http://www.farsibible.com/  

345-            http://www.hawzah.net/Per/E/do.asp?a=ECBCAD1.HTM  
  http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87و              

346-                                         http://www.ic-el.org/farsi/smat.htm  
  http://morsalat.com/detail_lib_fa/?iLib=112&iData=172&iCat=340&iChannel=24&nChannel=Lib      و    

  :          آدرس اينترنتي اين مطلب، به صورت زير است. »آينده ي روشن « در   سايت »   وحي كودك : ت هيلد ئنبو« برگرفته  از   معرفي   كتاب  -347
http://bfnews.ir/vdchinkjldiljknlnglggfmhjfdgpfhklhlolnekonglicaphfgcabjbbbjbeoknonebmnhnooedohbhcnlpekolgbjhbibaanigfbeil.ht
ml    

، مي توانيد نام مقاله اي را كه به زبان انگليسي درباره ي آن نوشته شده است، در آدرس هاي اينترنتي زير، »وحي كودك : ت هيلد ئنبو« يا »  Nevuat Hayeled«  براي اطمينان از وجود كتاب
  :مالحظه فرماييد

http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cist/2004/00000037/00000001/art00001  
  و    

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713937913~db=all  
  :          آدرس اينترنتي اين مطلب، به صورت زير است. »آينده ي روشن « در   سايت »   وحي كودك : ت هيلد ئنبو« برگرفته  از   معرفي   كتاب  -348

http://bfnews.ir/vdchinkjldiljknlnglggfmhjfdgpfhklhlolnekonglicaphfgcabjbbbjbeoknonebmnhnooedohbhcnlpekolgbjhbibaanigfbeil.ht
ml    

، مي توانيد نام مقاله اي را كه به زبان انگليسي درباره ي آن نوشته شده است، در آدرس هاي اينترنتي زير، »وحي كودك : ت هيلد ئنبو« يا »  Nevuat Hayeled« براي اطمينان از وجود كتاب     
  :الحظه فرماييدم

http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cist/2004/00000037/00000001/art00001  
  و    

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713937913~db=all  
  :          آدرس اينترنتي اين مطلب، به صورت زير است. » آينده ي روشن« در   سايت »   وحي كودك : ت هيلد ئنبو« برگرفته  از   معرفي   كتاب  -349

http://bfnews.ir/vdchinkjldiljknlnglggfmhjfdgpfhklhlolnekonglicaphfgcabjbbbjbeoknonebmnhnooedohbhcnlpekolgbjhbibaanigfbeil.ht
ml    

، مي توانيد نام مقاله اي را كه به زبان انگليسي درباره ي آن نوشته شده است، در آدرس هاي اينترنتي زير، »كودك وحي : ت هيلد ئنبو« يا »  Nevuat Hayeled« براي اطمينان از وجود كتاب     
  :مالحظه فرماييد

http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cist/2004/00000037/00000001/art00001  
  و    

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713937913~db=all  
350-                            http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa_Mosque  

  http://www.answers.com/topic/el-aksaو                                               
351-   

http://www.geocities.com/muslimapocalyptic/story_of_imam_mahdi.htm    
352-                        http://en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Rock   

  http://www.answers.com/topic/dome-of-the-rockو                                 
           http://www.geocities.com/mutmainaa/mosque/dome_rock.htmlو            

353-                                  http://mouood.org/content/view/5240/3/   
  http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/aqsa.htmlو      

354-                                  http://mouood.org/content/view/5240/3/   
         http://sharifnews.com/?20678               و                                             
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355-              http://www.mt.net/~watcher/masontemplemount.html   
  و    

http://www.cephas-library.com/israel/israel_the_rebuilding_of_solomons_temple.html  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_in_Jerusalemو                               
  http://biblia.com/bible/kings15c.htmو                                                   
  http://www.thefamily.org/endtime/feature.php3?cid=1&id=177و             

356-                      http://www.experiencefestival.com/king_solomon             
  http://www.experiencefestival.com/a/SOLOMON/id/193211و                   
                          http://www.heart7.net/magic-dictionary/magdic20.htmlو                        

357-                                        http://biblia.com/bible/kings15c.htm  
         http://www.thefamily.org/endtime/feature.php3?cid=1&id=177و             

  .13تا  1، آيات 11تورات، اول پادشاهان، فصل     -358
  :ر  مالحظه فرماييدنسخه ي  اينترنتي تورات به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زي

                           http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm   
  :نسخه ي اينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييد

                                                      http://www.farsibible.com/  
359-                                  http://mouood.org/content/view/4124/2/  

  /http://mouood.org/content/view/4142/2و                                            
  /http://mouood.org/content/view/4609/2و                                            
  /http://mouood.org/content/view/4294/2                               و             
  /http://mouood.org/content/view/4280/2و                                            

360-                                  http://mouood.org/content/view/4124/2/  
  /http://mouood.org/content/view/4142/2                    و                        
  /http://mouood.org/content/view/4609/2و                                            
  /http://mouood.org/content/view/4294/2و                                            
  /http://mouood.org/content/view/4280/2و                                            

  .تأليف آرش كاوياني/ سومين معبد سليمان/مسيحيت صهيونيستي/مقاالت/سايت موعود -361
             /http://mouood.org/content/view/307/3/1/0:        آدرس اينترنتي مقاله

  http://sharifnews.com/?253                                                    و            
       http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htmو                     

  .تأليف آرش كاوياني/ سومين معبد سليمان/مسيحيت صهيونيستي/مقاالت/سايت موعود -362
             /http://mouood.org/content/view/307/3/1/0        :آدرس اينترنتي مقاله

  http://sharifnews.com/?253و                                                                
       http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htmو                     

  .تأليف آرش كاوياني/ سومين معبد سليمان/مسيحيت صهيونيستي/مقاالت/موعودسايت  -363
             /http://mouood.org/content/view/307/3/1/0:        آدرس اينترنتي مقاله

  http://sharifnews.com/?253و                                                                
       http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htm       و              

364-           http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htm        
365-             http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer.htm           

   http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htmو                     
  .تأليف آرش كاوياني/ سومين معبد سليمان/مسيحيت صهيونيستي/مقاالت/سايت موعود -366

             /http://mouood.org/content/view/307/3/1/0:        آدرس اينترنتي مقاله
  http://sharifnews.com/?253 و                                                               
    http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer.htmو                       

  .تأليف آرش كاوياني/ سومين معبد سليمان/مسيحيت صهيونيستي/مقاالت/سايت موعود -367
             /http://mouood.org/content/view/307/3/1/0:        آدرس اينترنتي مقاله

  http://sharifnews.com/?253و                                                                
     http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htmو                     

368-           http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htm  
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369-           http://members.ozemail.com.au/~adamgosp/heifer2.htm  
  .  تأليف محمد صادق امة طلب/ 1–نظريه پردازي درباره ي آينده ي جهان و جهان آينده/ جهان  آينده  و  آينده ي  جهان/ مقاالت/ سايت  موعود -370

   /http://mouood.org/content/view/1029/3:            آدرس اينترنتي مقاله
  .تأليف سيد مجيد ظهيري/ بررسي تطبيقي مباني دكترين مهدويت و نظريه ي سياسي پايان تاريخ/ و           همايش بين المللي دكترين مهدويت    

  http://www.intizar.org/vdcbp.barrhb5uui.html:      آدرس اينترنتي مقاله
    http://www.aftab.ir/articles/politics/political_science/c1c1181733724_francis_fukuyama_p1.phpو       
  http://www.porsojoo.com/fa/node/73928و                                            

    .مهدي حق وردي طاقانكيأليف ت)/Resident Evil: Extinction(انقراض  :فيلم شيطان مقيم /سينما و رسانه ها/مقاالت/سايت موعود -371
       /http://mouood.org/content/view/5530/3:            آدرس اينترنتي مقاله

                                             /http://mouood.org/content/view/4875/3:            آدرس اينترنتي مقاله.سلطنت آتش /سينما و رسانه ها/ مقاالت/ وسايت موعود    
  /http://mouood.org/content/view/2506/3:            آدرس اينترنتي مقاله  .أليف مهدي جدي نيات/ آخرالزمان بر پرده ي نقره اي /سينما و رسانه ها/ مقاالت/ وسايت موعود    
  .2صفحه ي / أليف اسماعيل شفيعي سروستانيت/ آخرالزمان جهان امروز و پيشگوييهاى /آخرالزمان/ مقاالت/ وسايت موعود    

  /http://mouood.org/content/view/2203/3/1/1:      آدرس اينترنتي مقاله
  . 1صفحه ي / تأليف عليرضا محمدي/ بررسي نقش مذهب در انتخاب مجدد جرج دبليو بوش/ مسيحيت صهيونيستي/ مقاالت/ سايت موعود و    

  /http://mouood.org/content/view/1992/3:            قالهآدرس اينترنتي م
  .2–فيلم سازي ميزگرد مهدويت و /سينما و رسانه ها/ مقاالت/ سايت موعود و    

  /http://mouood.org/content/view/570/3:              آدرس اينترنتي مقاله
  /http://mouood.org/content/view/5263/3:    آدرس اينترنتي مقاله .ترجمه ي زهرا نيرومند/ تأليف جان ولنتايني/ سپتامبر 11هاليوود و  /سينما و رسانه ها/ مقاالت/ سايت موعود و    
  و    

http://www.zerotime.org/fa/index.php?option=com_sptmag&Itemid=0&task=showsptmagresult&mid=&tid=6&id=190  
  )ساعت صفر نشريه ي الكترونيك(

    .أليف مهدي جدي نيات/ آخرالزمان  بر  پرده ي نقره اي /رسانه ها و  سينما / مقاالت/ سايت موعود -372
  /http://mouood.org/content/view/2506/3:            آدرس اينترنتي مقاله

  .2صفحه ي / ف اسماعيل شفيعي سروستانيأليت/ جهان امروز و پيشگوييهاى آخرالزمان /آخرالزمان/ مقاالت/ سايت موعود و    
  /http://mouood.org/content/view/2203/3/1/1:      آدرس اينترنتي مقاله

  . 1صفحه ي / تأليف عليرضا محمدي/ بررسي نقش مذهب در انتخاب مجدد جرج دبليو بوش/ مسيحيت صهيونيستي/ مقاالت/ وسايت موعود    
  /http://mouood.org/content/view/1992/3:            آدرس اينترنتي مقاله

  .2–فيلم سازي ميزگرد مهدويت و /سينما و رسانه ها/ مقاالت/ سايت موعود و    
  /http://mouood.org/content/view/570/3:              آدرس اينترنتي مقاله

  .ترجمه ي زهرا نيرومند/ تأليف جان ولنتايني/ سپتامبر 11هاليوود و  /سينما و رسانه ها/ مقاالت/ سايت موعود و    
  /http://mouood.org/content/view/5263/3:            آدرس اينترنتي مقاله

  .فراماسونري/ صهيونيزم/ پژوهشي يهود، اومانيسم و صهيونيسم بين الملل –سايت علمي  -373
  www.yahood.net/book/baziche/6.htm:                 آدرس اينترنتي مقاله

374-   
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=276206    

  )خبرگزاري مهر(   
  http://www.sobh.org/akhbar/safhe2.asp?id=256و                                  

  )به نقل از خبرگزاري مهر(
375-                       http://en.wikipedia.org/wiki/The_Da_Vinci_Code   

   http://www.answers.com/topic/the-da-vinci-codeو                                 
376-                       http://en.wikipedia.org/wiki/The_Da_Vinci_Code   

   http://www.answers.com/topic/the-da-vinci-codeو                                 
377-      

http://www.channel4.com/culture/microsites/W/weirdworlds/da_vinci_code/leonardo.html    
  http://www.secretsofthecode.com/Bonus_Erickson.cfmو                         
  http://www.book-of-thoth.com/sections-viewarticle-722.htmlو                

378-                   http://www.jaydax.co.uk/lastsupper/lastsupper.htm  
  http://www.abcgallery.com/L/leonardo/leonardo4.htmlو                         

379-                       http://en.wikipedia.org/wiki/The_Da_Vinci_Code                
    http://www.answers.com/topic/the-da-vinci-codeو                                 
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   http://www.jaydax.co.uk/lastsupper/lastsupper.htmو                             
380-                          http://www.answers.com/mary%20magdalene     

   http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Magdalene                    و                  
        http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87و         

381-     
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87  

382-     
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86  

  و    
   http://www.farsicrc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2674&Itemid=12  

  و    
     http://www.knightstemplar-uk.co.uk/The-Knights-Templar-Holy-Grail/118/The-Holy-Grail.html  

383-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  
  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       

384-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  
  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       

385-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  
  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       

386-       http://www.mt.net/~watcher/jamescameronconspiracy.html  
   http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/articles/masonic-33rd.shtmlو         
                http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameronو                                       

را از مقاله حذف كرده است؛ اين در حالي است كه همين دايرة المعارف اينترنتي، قبالً به ) James Cameron(در اثر نفوذ و فشار شبكه ي فراماسونري، ماسون بودن  Wikipediaمتاسفانه (
برداشته شده است و اين تصوير مربوط به  Wikipedia، از )James Cameron(تصوير  اول  متن  مقاله ي  ما  در  رابطه  با  ماسون  بودن .  صورت مستند از ماسون بودن وي پرده برداشته  بود

 James(مطلب خود را درباره ي ماسون بودن  Wikipediaمطالبي درج كرده بود؛ اما در حال حاضر، ) James Cameron(درباره ي ماسون بودن  Wikipediaزماني است كه هنوز 

Cameron (حذف كرده است(.  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Simcha_Jacoboviciو                                    
   http://www.answers.com/topic/simcha-jacoboviciو                                
  http://www.chalcedon.edu/articles/article.php?ArticleID=2706و              

387-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  
  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
  388-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
389-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
390-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2                 و      
391-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
392-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
393-      

http://links.jstor.org/sici?sici=0043-8243(199306)25%3A1%3C18%3AAAGADF%3E2.0.CO%3B2-L  
394-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
395-                                            http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus  

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Magdaleneو                                      
396-   

http://www.nytimes.com/imagepages/2007/02/26/us/27jesus5.html  
  http://www.carm.org/evidence/Jesus_tomb.htmو                                    

  http://www.viewimages.com/Search.aspx?mid=73431973&epmid=1&partner=Googleو       
  http://www.nelc.ucla.edu/Faculty/Schniedewind_files/NWSemitic/Kilamuwa_bw_300dpi.jpgو            
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  http://www.utexas.edu/courses/classicalarch/images2/9DanInscrFragsA_B.jpgو             
   www.sewanee.edu/Theology/mc/mcjudaica/judaicabibnew.htmlو       
   http://www.ancient-hebrew.org/6_06.htmlو                                          
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Danو                                                  

397-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  
  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       

398-     
http://radioworldwide.gospelcom.net/persianspring/whyjissonofgod1.php  

  http://www.iranianchristianradio.com/Eternalplan.htmو                          
399-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
400-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
401-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
402-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
403-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
404-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
405-               http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

  http://www.answers.com/topic/the-lost-tomb-of-jesus-2و                       
  .    براي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه، مي توانيد به كتب ژنتيك، مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي مراجعه فرماييد -406
407-                                  http://mouood.org/content/view/4410/2/  
408-                                  http://mouood.org/content/view/4410/2/  
409-                                     http://en.wikipedia.org/wiki/300_(film)  

       http://www.answers.com/topic/300-2007-epic-film?cat=entertainmentو                 
410-   
      http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=491867  

  )به نقل از خبرگزاري مهر(
  و    

     http://www.aftab.ir/news/2007/oct/01/c1c1191247824_politics_world_andonezi.php  
411-               http://www.zetlandlodge.org/about_freemasonry.html  

    http://www.freemasoninformation.com/famous/famous.htmو                 
  .http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Brosو                                           

412-               http://www.zetlandlodge.org/about_freemasonry.html  
    http://www.freemasoninformation.com/famous/famous.htmو                 
  .http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Brosو                                           

413-                    http://www.thenation.com/doc/20060925/bayoumi   
  http://www.pbs.org/itvs/caughtinthecrossfire/after911.htmlو                  
   http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacksو                    

  .)دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند. (10تا  8، دقايق 300فيلم  -414
415-                                                 http://sharifnews.com/?23584  

  و    
http://www.aftab.ir/news/2007/sep/28/c1c1190981646_politics_world.php  

   http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8251.htmو                      
416-     

 300 (E-Book), Frank Miller, Dark Horse Comics Publisher, Chapter One (Honor), Pages (13-14).  
  .ستقيماً شماره گذاري نشده اند؛ بلكه شماره ي صفحه اي كه در باال ذكر كرديم، صرفاً با شمردن صفحات به دست آمده اندالزم به ذكر است كه صفحات كتاب فوق، م
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  .)دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند. (13تا  9، دقايق 300فيلم  -417
418-   

300 (E-Book), Frank Miller, Dark Horse Comics Publisher, Chapter One (Honor), Pages (13-14). 
  .فحات به دست آمده اندالزم به ذكر است كه صفحات كتاب فوق، مستقيماً شماره گذاري نشده اند؛ بلكه شماره ي صفحه اي كه در باال ذكر كرديم، صرفاً با شمردن ص

419-        
http://www.aftab.ir/news/2007/jan/18/c1c1169120157_politics_world_motaki.php   

  /http://www.4diplomats.org/pe/content/view/179/8و                             
  http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=513414و          
  )به نقل از خبرگزاري مهر(   
  http://dari.irib.ir/news/gozarsh/kk-K73.htmو                                         

420-                            http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm  
   http://www.911truthpeterborough.com/whyquestion.htmlو                     
  http://www.rense.com/general31/thr.htm                         و                  

  .)دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند. (40تا  36، دقايق 300فيلم  -421
422-     

http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/05/22/alqaeda.iran/index.html              
  http://www.csmonitor.com/2003/0728/p01s02-wome.htmlو                   

  .)دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند. (60تا  56، دقايق 300فيلم  -423
424-          http://en.wikipedia.org/wiki/Dialogue_Among_Civilizations  

  http://www.answers.com/topic/dialogue-among-civilizationsو                  
425-     

300 (E-Book), Frank Miller, Dark Horse Comics Publisher, Chapter Four (Combat), Pages (9-10). 
  .دست آمده اندفحات به الزم به ذكر است كه صفحات كتاب فوق، مستقيماً شماره گذاري نشده اند؛ بلكه شماره ي صفحه اي كه در باال ذكر كرديم، صرفاً با شمردن ص

  .خبرگزاري آينده ي روشن به نقل از به سوي ظهور: مرجع/ Mohamadmahdiتأليف / عملكرد ها و فعاليت هاي جهان غرب بر ضد مهدويت/ غرب و منجي گرايي/ مقاالت/ سايت موعود -426
  /http://mouood.org/content/view/1902/3:            آدرس اينترنتي مقاله

و          
http://www.bfnews.ir/vdchinkjldiljknlnglggfmhjfdgpfhklhlolnekonglicaphfgcabjboocnonebmnhnooedohbhcnlpekolgbjhbibaaldpbbdno

.html     
  و    

http://www.zohoortv.com/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=476&mode=thread&order=0&thold=0  
   http://www.porsojoo.com/fa/node/1326                                      و       

 .) دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند. (71تا  70؛ و دقايق 62تا  60، دقايق 300فيلم  -427

؛         نسخه ي  خطي  ابن  277،  ح 415،  ص 1؛   معجم احاديث اإلمام المهدي،  ج 58و  43؛ المالحم و الفتن ابن طاووس صص 362، ص 3؛   سنن ترمذي، ج 464ص  ،4مستدرك الحاكم، ج  -428
  :تفاسير و توضيحات مربوط به اين روايات را مي توانيد در كتاب زير مالحظه فرماييد.  85و  84حماد، صص 

  .239تا  228، صفحات 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : ناشر ور،  تأليف علي كوراني عاملي،  ترجمه ي مهدي حقي،كتاب عصر ظه
؛         نسخه ي  خطي  ابن  277،  ح 415،  ص 1اإلمام المهدي،  ج  ؛   معجم احاديث58و  43؛ المالحم و الفتن ابن طاووس صص 362، ص 3؛   سنن ترمذي، ج 464ص  ،4مستدرك الحاكم، ج  -429

  .  85و  84حماد، صص 
  :تفاسير و توضيحات مربوط به اين روايات را مي توانيد در كتاب زير مالحظه فرماييد

  .239تا  228، صفحات 1385وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم،  شركت چاپ و نشر امور بين الملل: ناشر كتاب عصر ظهور،  تأليف علي كوراني عاملي،  ترجمه ي مهدي حقي،
  .)دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند. (74تا  72، دقايق 300فيلم  -430
431-                                  http://mouood.org/content/view/4777/2/  
432-     

300 (E-Book), Frank Miller, Dark Horse Comics Publisher, Chapter One & Two & Three & Four & Five.  
  .)  دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند. (107تا  104، دقايق 300فيلم  -433
  .)  مربوط به فيلم بدون سانسور هستند دقايق ذكر شده،. (13تا  8، دقايق 300فيلم  :براي نمونه مراجعه كنيد به -434
435-     

http://www.aftab.ir/articles/politics/diplomacy/c1c1138789286p1.php      
               http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=559699و          

  )به نقل از خبرگزاري مهر(
  .)     دقايق ذكر شده، مربوط به فيلم بدون سانسور هستند(. 108تا  105، دقايق 300فيلم  -436
437-      

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85  
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438-                            http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great  
  http://www.answers.com/topic/cyrus-ii-of-persiaو                                  
   http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85و         

  .   تا آخر فصل 1، آيه ي 1تورات، استر، فصل  -439
مي زيستند و دستشان را به خون عده ي زيادي از ) ع(عمويش مردخاي است كه چند صد سال پس از حضرت موسي و پسر ) همسر يهودي خشايارشاه(اين بخش از تورات درباره ي سرگذشت استر 

  .ايرانيان بي گناه آلوده كردند
   http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm                            :نسخه ي  اينترنتي تورات به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زير  مالحظه فرماييد
   /http://www.farsibible.com                                                             :نسخه ي اينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييد

440-                                         http://www.irdc.ir/article.asp?id=49  
441-       

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85  
  .   تا آخر فصل 1، آيه ي 1تورات، استر، فصل  -442

مي زيستند و دستشان را به خون عده ي زيادي از ) ع(پس از حضرت موسي و پسر عمويش مردخاي است كه چند صد سال ) همسر يهودي خشايارشاه(اين بخش از تورات درباره ي سرگذشت استر 
  .ايرانيان بي گناه آلوده كردند

   http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm                            :نسخه ي  اينترنتي تورات به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زير  مالحظه فرماييد
   /http://www.farsibible.com                                                             :ينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييدنسخه ي ا

443-                           http://www.illuminati-news.com/120906a.htm  
444-                          http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_parade            

  http://www.answers.com/topic/gay-pride-paradeو                                 
445-                                                      http://www.interpride.org/  

     http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_parade              و                      
446-                                                     http://www.worldpride.net/  

  http://www.pridetoronto.com/interprideو                                              
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_parade              و                      

447-                          http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_parade            
  http://www.answers.com/topic/gay-pride-paradeو                                 

448-   
        http://en.wikipedia.org/wiki/2006_Jerusalem_gay_pride_parade                 

     http://www.answers.com/topic/2006-jerusalem-gay-pride-paradeو          
  http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=11293و         

449-                          http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_parade            
  http://www.answers.com/topic/gay-pride-paradeو                                 

450-     http://news.bbc.co.uk/1/low/world/middle_east/6135778.stm   
   http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6119512.stmو                           
  http://www.pinknews.co.uk/news/law/2005-4707.htmlو                         
   http://news.bbc.co.uk/1/low/in_pictures/6138016.stmو                          

451-  
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=510557   

  )به نقل از خبرگزاري مهر(
  /http://mouood.org/content/view/5033/2و                                            
            http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_paradeو                                    
  http://www.answers.com/topic/gay-pride-paradeو                                 

452-       http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L21796963.htm  
  http://www.pinknews.co.uk/news/law/2005-4707.htmlو                         

453-               http://www.pinknews.co.uk/news/law/2005-4707.html  
     http://www.fyne.co.uk/index.php?item=517و                                        

454-      
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=510557   

  )به نقل از خبرگزاري مهر(
  /http://mouood.org/content/view/5033/2و                                            
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455-                                  http://mouood.org/content/view/5240/3/   
         http://sharifnews.com/?20678و                                                            

  .28قرآن كريم، سوره ي عنكبوت، آيه ي  -456
                                                   http://en.wikipedia.org/wiki/Sodom_and_Gomorrahو                             
  http://www.answers.com/topic/sodom-and-gomorrahو                           

457-                   http://en.wikipedia.org/wiki/Sodom_and_Gomorrah                                                   
  http://www.answers.com/topic/sodom-and-gomorrahو                           

458-                    http://en.wikipedia.org/wiki/Sodom_%28band%29  
  http://www.answers.com/topic/sodom-bandو                                        

459-                    http://en.wikipedia.org/wiki/Sodom_%28band%29  
  http://www.answers.com/topic/sodom-bandو                                        

460-                   http://en.wikipedia.org/wiki/Sodom_and_Gomorrah                                                   
  http://www.answers.com/topic/sodom-and-gomorrahو                           

  .         83تا  69قرآن كريم، سوره ي هود، آيات  -461
  ).كل دو فصل( 19و  18تورات، سفر تكوين، فصل هاي  و    

   http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm                            :به زبان انگليسي را مي توانيد  در  آدرس   زير  مالحظه فرماييد نسخه ي  اينترنتي تورات
  /http://www.farsibible.com                                                             :نسخه ي اينترنتي تورات  به  زبان فارسي  را  مي توانيد  در  آدرس  زير مالحظه فرماييد

462-              http://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm  
463-                                  http://mouood.org/content/view/4124/2/  

  /http://mouood.org/content/view/4142/2و                                            
  /http://mouood.org/content/view/4609/2و                                            
  /http://mouood.org/content/view/4294/2و                                            
  /http://mouood.org/content/view/4280/2و                                            

464-                      http://www.experiencefestival.com/king_solomon             
  http://www.experiencefestival.com/a/SOLOMON/id/193211و                   
                          http://www.heart7.net/magic-dictionary/magdic20.htmlو                        

465-                          http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory  
  http://www.answers.com/topic/conspiracy-theoryو                                
     http://bjf.id.au/cgi-bin/blosxom.cgi/politics/mideastو                              

466-                     http://www.religion-cults.com/antichrist/mark.htm  
                              http://www.nisbett.com/freemasonry/free03.htmو    

  . 194تا  189، صفحات 1384مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز : ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  -467
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -468   

 http://mouood.org/content/view/2595/3:        /آدرس اينترنتي مقاله

  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف  هارون يحيي/ماسون ها و مصر باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود -469
 http://mouood.org/content/view/2595/3:        /آدرس اينترنتي مقاله

  :مكارم شيرازي  و  استاد فوالدوند  مي باشند  كه مي توان آن ها را در آدرس اينترنتي زير يافتترجمه هاي ذكر شده از قرآن كريم در اين مقاله، برگرفته از ترجمه هاي آيت اهللا العظمي  -470
                                  http://www.hawzah.net/Per/Q/QA/Quran.htm  

471-                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Ashurbanipal  

 http://www.answers.com/topic/ashurbanipal-1                           و         

 http://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadrezzar_IIو                                   

  http://www.answers.com/topic/nebuchadnezzar-ii-of-babylonو                
  .ترجمه ي باران خردمند/تأليف هارون يحيي/داستان حقيقي كاباال/اسونريفرام/مقاالت/سايت موعود -472

  http://mouood.org/content/view/2544/3:            /آدرس اينترنتي مقاله
  .شفيعي سروستاني.ترجمه ي ف/تأليف هارون يحيي/ از شواليه هاي معبد تا مصر  باستان/فراماسونري/مقاالت/سايت موعود و    

  http://mouood.org/content/view/2509/3:            /اينترنتي مقالهآدرس 
  . 382تا  369، صفحات 1، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  و    

  :آدرس اينترنتي نسخه ي الكترونيك و رايگان تفسير نمونه
                                        /http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir  
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473-  
http://www.grandlodge-england.org/masonry/famous-masons.htm  

  و   
   :مقاله ي

   Sir Alexander Fleming, Mason And Discoverer Of Penicillin  Robert Morris, 32°, N.M.J. 
Editorial Staff, TROWEL Magazine 
Masonic Building, 186 Tremont St., Boston, Massachusetts 02111 

 
 www.srmason-sj.org/web/journal-files/Issues/mar02/morris.htm               :به آدرس  اينترنتي

  . 187تا  185، صفحات 1384اد انقالب اسالمي، چاپ سوم، پاييز مركز اسن: ، ترجمه ي جعفر سعيدي، ناشر)هارون يحيي(كتاب مباني فراماسونري، تأليف گروه تحقيقات علمي تركيه  -474
475-         http://www.holygrail-church.fsnet.co.uk/Freemasonry.htm  

  http://www.vtfreemasons.org/care.htmو     
  http://www.masonic.on.ca      و    

476-       http://www.grandlodge-england.org/masonry/famous-masons.htm  
  و   

   :مقاله ي
   Sir Alexander Fleming, Mason And Discoverer Of Penicillin  Robert Morris, 32°, N.M.J. 

Editorial Staff, TROWEL Magazine 
Masonic Building, 186 Tremont St., Boston, Massachusetts 02111 

 
 www.srmason-sj.org/web/journal-files/Issues/mar02/morris.htm         :به آدرس  اينترنتي

477-     
http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/04_quran_va_asrare_afareinesh/03.htm  

  http://www.porsojoo.com/fa/node/23117و                                            
  . 361و  360، صفحات 16، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  -478

  http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir:                                         آدرس اينترنتي نسخه ي الكترونيك و رايگان تفسير نمونه
479-                                       http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius    

  http://www.answers.com/topic/heracliusو                                             
480-                                       http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius    

  http://www.answers.com/topic/heracliusو                                             
481-                                    http://en.wikipedia.org/wiki/True_Cross   

  http://www.answers.com/True%20Crossو                                            
482-     

Miracles Of the QUR'AN (E-Book), Harun Yahya, Al-Attique Publishers, 2001, (Page 69). 
483-   

Miracles Of the QUR'AN (E-Book), Harun Yahya, Al-Attique Publishers, 2001, (Page 69). 
  . 233، صفحه ي 16، تأليف آيت اهللا سيد محمد حسين طباطبايي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير الميزان  -484

  http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir                                          :آدرس اينترنتي نسخه ي الكترونيك و رايگان تفسير الميزان
485-   

Miracles Of the QUR'AN (E-Book), Harun Yahya, Al-Attique Publishers, 2001, (Page 69). 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Heracliusو                                                 
                http://www.answers.com/topic/heracliusو                                             

  .3و  2قرآن كريم، سوره ي روم، آيات  -486
  .، ترجمه ي استاد فوالدوند3و  2قرآن كريم، سوره ي روم، آيات  -487
  . نيز چنين ترجمه اي ديده مي شود... براي نمونه، حتي در ميان ترجمه هاي معتبري چون ترجمه ي آيت اهللا مكارم شيرازي، مرحوم الهي قمشه اي و  -488
  :ي استفاده از چند نمونه از اين مترجم ها، مي توانيد به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرماييدبرا -489

http://www.stars21.com/index.html?lang=en&pname=african   
490-                             http://amoozesharabi.blogfa.com/8506.aspx  
491-                                     http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea   

  http://www.answers.com/topic/dead-sea-scrollsو                                   
   http://hypertextbook.com/facts/2000/SanjeevMenon.shtmlو                   
   http://www.unitedtravelltd.com/deadsea.htmlو                                      

492-                                     http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea   
  http://www.answers.com/topic/dead-sea-scrollsو                                   



 249

   http://hypertextbook.com/facts/2000/SanjeevMenon.shtmlو                   
   http://www.unitedtravelltd.com/deadsea.htmlو                                      

493-      
Miracles Of the QUR'AN (E-Book), Harun Yahya, Al-Attique Publishers, 2001, (Pages 68-71). 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea                                و                
  http://www.answers.com/topic/dead-sea-scrollsو                                   

ن بزرگي چون آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي، آيت اهللا سيد محمد حسين طباطبايي، كه در ترجمه هاي علما و محققا» أدني األرض « براي عبارت » نزديكترين سرزمين « الزم به ذكر است كه ترجمه ي (
قرار » پست ترين سرزمين « در )  بيت المقدس(آمده است، به دليل ضعف اين بزرگواران نيست؛ بلكه به  اين  دليل  است  كه  كشف  اين  نكته  كه  اورشليم ... استاد فوالدوند، مرحوم  الهي قمشه اي و 

  .) قرآني ستوده و مقام شامخ ايشان را ارج مي نهيمدارد، كشف جديدي است كه به ندرت به گوش مسلمانان رسيده است؛ بنابراين ما در اين جا تالش هاي بزرگواران نامبرده را در عرصه ي علوم 
  . 29و  28ات ، صفح12، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم  شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  -494

  .71، صفحه ي 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : ناشر كتاب عصر ظهور،   تأليف علي كوراني عاملي،   ترجمه ي مهدي حقي، و    
  .71، صفحه ي 1385امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم،  شركت چاپ و نشر: كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -495
  .  34تا  30، صفحات 12، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم  شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه  -496

  .73تا  71، صفحات 1385امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، شركت چاپ و نشر : كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشر و    
  . 96، صفحه ي 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -497
  . 96، صفحه ي 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : أليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشركتاب عصر ظهور، ت -498
499-   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%DB%8C
%D8%A8%DB%8C     

        http://en.wikipedia.org/wiki/Crusadesو                                                 
500-   

            http://www.jrbooksonline.com/HTML-docs/The_Rothschilds_Leese.htm   
   http://www.geocities.com/cliff_shack/overview.htmlو                             

501-                         http://www.aviny.com/news/83/09/28/04.aspx  
  http://www.porsojoo.com/fa/node/3482و                                             

  . 97، صفحه ي 1385وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم،   شركت چاپ و نشر امور بين الملل: كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -502
به نقل از تفسير . (71، صفحه ي 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -503

  )عياشي
به  نقل  از  .  (71،  صفحه ي 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير،  چاپ  چهارم،  : كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -504

  ) تفسير نور الثقلين
به  نقل  از  .  (71،  صفحه ي 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير،  چاپ چهارم،  : ناشر كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، -505

  .)  216، ص 57بحاراالنوار، ج 
  .نيز چنين ديده مي شود... براي مثال، در ترجمه هاي بزرگاني چون آيت اهللا مكارم شيرازي، استاد فوالدوند و  -506
  .    304و  303، صفحات 13، تأليف آيت اهللا سيد محمد حسين طباطبايي، جلد )نسخه ي الكترونيك(سير الميزان تف -507

  .313، صفحه ي 12، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(تفسير نمونه      و    
  .    304و  303، صفحات 13مد حسين طباطبايي، جلد ، تأليف آيت اهللا سيد مح)نسخه ي الكترونيك(تفسير الميزان  -508

  .313، صفحه ي 12، تأليف آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي، جلد )نسخه ي الكترونيك(و    تفسير نمونه     
509-     

http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c7c1158756164_hazrat_mahdi_p1.php  
  )  به نقل از خبرگزاري فارس(  

                http://www.morsalat.com/detail_lib_fa/?iLib=110&iData=178&iCat=354&iChannel=24&nChannel=Libو           
            http://www.montazar.net/montazar-far/selecttext.php?ic=661&subid=3و         

به  نقل  از  .  (77و  76، صفحات 1385شركت چاپ و نشر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ  چهارم، : أليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشركتاب عصر ظهور، ت -510
  ) تفسير نور الثقلين

به نقل از .  (77و  76، صفحات 1385ر امور بين الملل  وابسته به انتشارات اميركبير، چاپ  چهارم، شركت چاپ و نش: كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني عاملي، ترجمه ي مهدي حقي، ناشر -511
 .)     476، ص 4مستدرك الحاكم، ج 


