
 
 

1 
 
 

 بسم اهلل الرحمان الرحیم

 فلسطین قبل از ظهور

 به مناسبت روز جهانی قدس:
فلسطین قبل از ظهور / زمان جنگ شیعه با رژیم صهیونیستی / نابودی اسرائیل قبل یا بعد از ظهور؟ / انتقام نسل کشی 

 و شکست یهود صهیونیسم« پوریم»در عید « ایرانیان باستان»

  لید خبر
وقایع خاورمیانه بویژه حوادث فلسطین، سرانجام به کدامین مسیر منتهی خواهد  این است که اصلی بسیاری از ناظران و تحلیل گران سیاسی پرسش

الله لبنان( با اسرائیل، جنگ سرنوشت ساز روی خواهد داد؟ ضمن اینکه نابودی اسرائیل و مجازات  شد؟ و آیا بین محور مقاومت شیعی )ایران، حزب
 قرار گرفته است. «آینده پژوهی»هودیان فاسد در فلسطین، محل گفتگوی صاحبنظران علم ی

 تصویر

 

 کلیدواژه
، زمان جنگ مهدویت، خاورمیانه قبل از ظهور، سوریه قبل از ظهور، مارقه الروم، جنگ با اسرائیل قبل از ظهور، فلسطین قبل از ظهور، نابودی اسرائیل

 جنگ سوم حزب الله لبنان با اسرائیل، سقوط اسرائیل شیعه با اسرائیل،

 علت حمایت ابدی آمریکا از اسرائیل :در فلسطین «مارقه الروم» حضور تحلیل سیاسی
دولت آمریکا با اتخاد راهبردهای نظامی و و تاکنون داند  می «مذهبی–سیاسی»ای  یل را فریضهئتاسیس یک دولت یهودی و حمایت از اسراآمریکا 

:به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر اسرائیل، وتوی است از جمله نموده در راستای حمایت از اسرائیل اجراهایی را  میانه، طرحری مختلف در خاو سیاس
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و انتقال فناوری های پیشرفته نظامی  قطعنامه های سازمان ملل، حمایت از ایجاد جنگ علیه کشورهای همسایه، اعطای حق شهرک سازی در فلسطین،
 1.آید اسرائیل به شمار میرژیم از در دوره ترامپ های دولت آمریکا  حمایت از پایتختی قدس برای رژیم اسرائیل و الحاق جوالن از جمله حمایتخیرا نیز ا

 اخت و با ذکرپرد میخواه کایآمر  یخارج استیکالن س یر یگ میدر تصم یآخرالزمان یو به نقش باورها یابتدا به نقش مطالعات مذهب ،پژوهش نیدر ا
 یمذهب نشیب انیم یپاسخ داده خواهد شد:اساسًا چه ارتباط مهم، پرسش نیاشاره و آنگاه به ا ،از برجام کایدر خروج آمر  کیدئولوژ ینگاه ا ریتاث همثال ب

 لیاسرائ میچون و چرا از رژ  یب تیو حما نیدر موضوع فلسط ژهیبو ایدر غرب آس متحده االتیا یاتخاذ  یها استیو س ها یو استراتژ ییکایدولتمردان آمر 
 وجود دارد؟

 تاثیر مطالعات مذهبی صهونیست مسیحی در سیاست خارجی آمریکا

و دیدگاه های به نظرات  یغالبا متک یاسالم یکشورها خیآداب و تار  د،یشناخت عقا یبرا یغرب استمدارانیس، الملل نیو ب یاسیدر عرصه روابط س
و مباحث نقل قولهایی که در سالیان اخیر از زبان سیاستمداران غربی در مورد عقاید اسالمی و از جمله مهدویت و حتی هستند  یمستشرقان غربمطالعات 

 غربی است.مستشرقان  متاثر از تحقیقات، شود آخرالزمان بیان می
تصمیم گیری های سیاست خارجی آمریکا مشاهده به عنوان نمونه در حوادث و تحوالت فتنه شام و جنگ سوریه میتوان نمود عینی این نوع نگرش را در 

)شخصیت انجیلی  روزنبرگ با اکآمری نگرهک سناتورهای از تن چند دیدار به نمود، منتشر( Mother Jones" )جونز مادر" معروف سایتوب هک خبری در. 2نمود
 در آنها عینی نمودبررسی  و آخرالزمان مورد در مقدس تابک پیشگوییهای از سناتورها اطالع دیدارها این هدف. است شده اشاره ،و مفسر کتاب مقدس(

 :است شده عنوان حاضر، حال
. بنشینند گفتگو به «جهان پایان» مورد در تا آمد نگرهک محل به -نشده فاش او نام هک- نگرهک اعضای از یکی با دیدار برای روزنبرگ جوئل

 از ولی باشد اسرائیل و ایران بین احتمالی جنگ مورد در جلسه موضوع ردمک می رکف من" :است نوشته خود وبسایت در مورد این در روزنبرگ
 با صحبتم طول در من: "دهد می ادامه او،" در کتاب مقدس، چیست؟ اشعیا تابک 17 باب عبارات مورد در شما نظر هک شد پرسیده من

نابودی  با آن طی و نماید می خاورمیانه در جنگی به اشاره هک پیشگویی در کتاب مقدس، پرداختیم؛" دمشق درباره وحی" به ،هاسناتور 
 خیر نهایی "جنگ به مسیحیت ادبیات میشود )آرماگدون، در ترکنزدی جنگ هسته ای آرماگدون، به گام چند جهان سوریه، پایتخت دمشق،

 است( مسیح مجدد بازگشت از پیش پایانی قطعه از حاکی و شود می اطالق شر" و

 :نویسد می دامها در گزارش این
 به نظامی حمله مورد در گیری تصمیم زمان شدن کنزدی با همزمان. نیست موضوع این در دیدار تنها نگرهگان کنمایند  با روزنبرگ دیدار البته

 یوحنا اتاشفکم تابک در هک- آخرالزمان در مسیح بازگشت با سوریه جریانات دارند اعتقاد شیشانک و نویسندگان بسیاری نگره،ک در سوریه
 3.است مرتبط -شده رکذ

 مهدی» خطر هک نیدک انتخابرا  جمهوری رییس: »نیز دارد متحده ایاالت آتی جمهور رییس انتخاب برای ویژه ای توصیه ،اکآمری مردم به روزنبرگ
 4.«ندک کدر  را مسلمانان «باوری

المللی برجام، نیز  توان در نمونه بارز آن یعنی خروج آمریکا از معاهده بین یپژوه و مستشرقین غربی در تصمیمات سیاسی را م رگه های غلبه متفکران دین
بر خروج رئیس جمهور آمریکا، ترامپ از برجام تاکید شده است. اخیرا در گزارش "کورتز" به  مقدس از کتاب یآخرالزمان ریتفس ریتأثکه تحت  5جستجو کرد

                                                             
 .62ش  ،یا فصلنامه مطالعات منطقه انه،یدر خاورم کایمتحده آمر  االتیا یراهبردها نیدر تدو ستیونیصه انیحیمس یآخرالزمان یها نشیب ریتاث یبررس ،یقربان.  1

 (لینکمهدویت )، وبسایت غرب و کایآمر  استمدارانیس ماتیتصم شهیر  انه،یبه حوادث خاورم ینگاه آخرالزمان.  2

3  .  Why End-Times Buffs Are Freaking Out About Syria (link) 

4  .  What the next US president will need to know about Iran and Islamic State (link) 

 (لینکوبسایت رجانیوز ) ،رانیا یبا برنامه هسته ا کایمخالفت آمر  یراز اصل« آرماگدون اتیاله».  5

http://westandmahdism.ir/fa/Content/_/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.motherjones.com/politics/2013/09/syria-joel-rosenberg-damascus-countdown-magog/
https://www.jpost.com/Opinion/What-the-next-US-president-will-need-to-know-about-Iran-and-Islamic-State-440672
http://rajanews.com/node/238461
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 یخارج استیسبین المللی برجام، تصریح شده است و بیان میکند ترامپ به خروج از توافق و معاهده  قلم "هدر تیمونز"، تاثیر مطالعات کنگره در تشویق
  1.استقبال از آخرالزمان است یبرا مسیحیان صهیونیستبه برنامه  هیشب اریترامپ بس

 نویسد: گرایانه در آمریکا را شرح داده و چنین می این گزارش در ابتدا تاثیر مبانی دین
میالدی،  1800اما این ایده از سال  توسط بسیاری از مسیحیان، دانشمنداِن کتاب مقدس و الهیات رد شده است، "غاز آخرالزمانآ"ایدۀ 

 ای ییگرا اعتقاد به عروج، هزاره. هرچند های بسیاری منتشر و پیگیری شده است مریکا بوده است و توسط گروهآبخشی از تاریخ 
و جهان ناگزیر از  رود ینم شیصلح پ یدر راستا خیتار این است که آنها  دگاهید یاصل ۀانه هستند اما هستتنوع چندگ یدارا یزشناسیرستاخ
و مجازات  ،نیساکنان زم یۀو بق کنند یعروج م یقیحق انیحیو مس خواهد شد حیمسکه منجربه بازگشت  است "یجنگ آخرالزمان"وقوع 
یافته واقعی نجات  ،انیحیآنها معتقدند که مس ۀاتفاق نظر ندارند، اما هم دادهایرو بیرتدر مورد تهرچند . معتقدان به عروج شوند یمکشته 

 خواهند بود.

 نویسد: کند و در ادامه می سپس به تاثیر این نگرش در دیپلماسی خارجی آمریکا اشاره می
خدا را  ۀمعتقدند که ترامپ برنام کیاونجل انیحیمس. سیاست خارجی ترامپ بسیار شبیه برنامۀ عروج مسیحیان برای آغاز آخرالزمان است

 المقدس باز یهودیان به بیت سبب شدها با کورش کبیر مقایسه شده است؛ پادشاهی ایرانی که  ترامپ در محافل اونجلیک .کند یاجرا م
که او  ستین نیمپ را دوست دارند ادونالد ترا یحیمس یها کیاونجل نکهیا لیدل .ه استاین مقایسه اشاره کردبه گردند. بنیامین نتانیاهو نیز 

انتقال سفارت ، دونالد ترامپ یجمهور  استیاز ر  شیتا پ .دانند یو ابزار خداوند م لهیاست که او را وس لیدل نیبلکه به ا دانند، یرا مقدس م
 (Rapture) حیبه عروج مس بود که کیاونجل انیحیمس یصدا دیکه دونالد ترامپ شن ییصداانجام نشده بود. اما  المقدس مریکا به بیتآ

  است. حیمس ۀظهور دوبار  دیکل هود،یبه مردمان  المقدس تیمعتقد به عروج، بازگشت ب انیحیمس یبرا زیرا معتقدند.

 د:کن و تاثیر باورهای آخرالزمانی در خروج آمریکا از برجام را چنین توصیف می 2«مطالعات مرکز پژوهش های مجلس کنگره آمریکا»و آنگاه تاثیر 
مذهب  ۀآخرالزمان و فلسف هدر آن دربار  شود یو گفته م ندیآ یمقدس گردهم م خواندن کتاب یبرا یهفتگ یگروه مطالعات کی دیدر کاخ سف

خارج شد، کاخ کنگره  المللی آمریکا و غرب با ایران( )توافق و معادهده بین که ترامپ از برجام یدر روز و  کنند یبحث م یخیتار   کیاونجل
 3.کرد را رد یطلب صلح یرفتن به سو  «است کننده هیتوج ،کتاب مقدس در زمان جنگ»مطالعاتش را منتشر کرد و با عنوان  نیآخر 

 در کنار ترامپ« ها مثلث شوم صهیونیست مسیحی»سیاست خاورمیانه ای آمریکا و معمای 

وعده خروج  که با : چرا دونالد ترامپاست نیرا به خود مشغول کرده، ا و تحلیل گران سیاسی از ناظران یار یکه ذهن بس یسوالبعد از بیان مقدمه فوق، 
حمایت از پایتختی قدس برای رژیم اما اکنون با  رفت؟ دیگرفت و به کاخ سف یرا یتصاداق لیدادن به مسا تیو اولو ایغرب آس لیاز مسا ییکایآمر  نظامیان

شیعی در اولویت  و محور مقاومت رانیبا ا یو دشمن متمرکز شده ایو شرارت در غرب آس ینیآفر  بر فتنه و طراحی نقشه معامله قرن، اسرائیل و الحاق جوالن
 قرارگرفته است؟

به  یده در شکل یجد  یبررس یچه که جا آن دیاما شا، 4شود یذکر م یمختلف لی، دال دولت های آمریکا در حمایت از اسرائیل کردیرو ییچرا دربارهالبته 
 نفرت یاست که حول ترامپ شکل گرفته و منبع اصل یمثلث شوم یدارد، بررس یخارج استیدر حوزه س ژهیبه ودوره ترامپ  در دیکاخ سف یها استیس

( و جرد آمریکا خارجه ری)وز  پمپئو کی(، ماترامپ)معاون  پنس کیگرفته از ما مثلث که شکل نیمحور مقاومت است. ا و «رانیا»کور با  یو دشمن یپراکن
 کیدئولوژ یبا نگاه ا دیکاخ سف یها استیس ختنیرا در آم ی( است، نقش اساسی و طراح معامله قرنخارج استیامپ و مشاور ارشد در س)داماد تر  کوشنر

 دارند. یستیونیصه یافراط
                                                             

 (لینک) 7737، وبسایت دین آنالین، کد خبر: ت کنگره درباره آخرالزمان در خروج ترامپ از برجاممطالعا ریتأث.  1

2  .  The Bible on When War is Justifiable, PART 1(link) 

3  .  Trump’s foreign policy looks a lot like Rapture Christians’ plan to welcome the apocalypse (link) 

 .42. جمشیدی، الگوی حاکم بر مناسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی، فصلنامه آفاق امنیت، ش  4

http://dinonline.com/doc/report/fa/7737/
https://capmin.org/the-bible-on-when-war-is-justifiable-part-1/
https://qz.com/1270516/jerusalem-embassy-trumps-foreign-policy-looks-like-rapture-christians-plan-to-trigger-apocalypse/
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 پمپئو، وزیرخارجه آمریکا در قامت کشیش متعصب مسیحی

پرده از اعتقادات  «یحیمس یشبکه خبر »، در مصاحبه با خبرنگاران ( حضور داشتمیالمقدس )اورشل تیکه در ب ی، زمان201۹در ماه مارس  پمپئو
هدف باشد که مانند  نیزمان، با ا نیممکن است که صعود ترامپ در ا ایآ»که  دیخبرنگار از او پرس یوقت .میداردخود بر یستیونیصه-یحیمتعصبانه مس

دونالد »و چنین بیان کرد:  1ندیب یم را« دست خدا در صعود ترامپ»پئو جواب داد:و پم« کمک کند؟ رانیا ینجات از دشمن یبرا لیی، به اسرا«ملکه استر»
 2.«نجات دهد رانیرا از شر ا لیتا اسرائ استترامپ را خدا فرستاده 

https://twitter.com/i/status/1244949348456312833 

 حمایت از اسرائیلوزیر خارجه آمریکا: انتخاب ترامپ توسط خدواند در 

 

 نجات دهد رانیرا از شر ا لیتا اسرائ استدونالد ترامپ را خدا فرستاده مایک پمپئو: 

اندازه  نیپمپئو ا کینبوده که به مانند ما کایدر آمر  یا رخارجهیوز  چیه ر،یاخ یدهه ها در»درباره پمپئو نوشت: یدر مقاله انیز  مزیتا ورکیوین روزنامه
 یخارج استیبحث دامن زده که س نیبه ا یا ندهیمساله، به طور فزا نی. ادیبگو یحیمسمذهبی  یو باورها یخارج استیزمان از سآشکار و مشتاق، هم

 3«.خورده است رهگ یستیاوانجل تیحیتا چه اندازه با مس آمریکا متحده االتیا

                                                             
1  .  Pompeo agrees it's possible God raised Trump to protect Israel from Iranian aggression (Link) 

  (لینک). بی بی سی فارسی  2

3  .  The Rapture and the Real World: Mike Pompeo Blends Beliefs and Policy (Link) 

https://twitter.com/i/status/1244949348456312833
https://twitter.com/i/status/1244949348456312833
https://edition.cnn.com/2019/03/22/politics/mike-pompeo-donald-trump-israel-golan-heights/index.html
https://www.bbc.com/persian/world-47672397
https://www.nytimes.com/2019/03/30/us/politics/pompeo-christian-policy.html
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 با کایآمر  یخارج استیسشدید  منتشر کرد که در آن به آمیختگی 2020 هیژانو 7 خیبه تار  ی مفصلیدر گزارشنیز  «یمانثل نگتنواش» ییکایآمر  تیوبسا
  1در دوران ترامپ اشاره کرده است. یستیونیصه تیحیمسایدولوژی 

 

 پمپئو وزیر خارجه آمریکا و بازدید از اسرائیل

 نیداد، ا میما به نبردها ادامه خواه»انزاس گفت:در ک تایچیو یسایدر کل« خدا و کشور ییگردهما» انی، در جر 2015ژوئن  28در  سال ها قبل نیز پمپئو
و  زانیم« بر دولت ترامپ یستی: سلطه اوانجلحیمس یآورده برا»با عنوان  یدر مقاله ا نیروزنامه گارد سندهینو 2«.زیتا روز رستاخ ... است انیپا یمبارزه ب کی

 یتایچیو یسایپمپئو در کل 2015سال  بیعج یسخنران یادآور یبا  این نشریه مقاله نویس کرد. حیرا در دولت ترامپ تشر  یستیونیصه تیحیعمق نفوذ مس
و چنین می نویسد:  کرد فیآور توص جانیمعنادار و ه اریاو بس ستیونیصه-یحیمستمعان مس یواژه را برا نیا ،«زیرستاخ»کانزاس و به کار بردن واژه 

 یحیمس که مومنان یهنگام ح،یو شر، و رجعت دوباره مس ریخ نیب ییبود، نبرد نها ندهیآنان به آ یآخرالزمان دگاهید ادآوری «زیرستاخ»پمپئو،  نیمستمع یبرا»
آن لحظه  یاساس یشرط ها شیاز پ یکی کا،یآمر  ستیاوانجل انیحیاز مس یار یبس یبرا مردم به جهنم خواهند رفت. یکنند و باق یبه بهشت صعود م

 یرستگار »است که به عنوان  یا دهیعق نیتا رود اردن است. ا نیالنهر  نیاز ب تشکیل ارض موعود بزرگ لییدر اسرا انیهودی(، جمع شدن زی)رستاخ موعود
  3«.دارد آمریکا متحده االتیا یخارج استیس یبرا یو بالقوه ا یواقع اریبس تبعات نیو ا شود یشناخته م یستیونیصه تیحیمس ای «یهزاره ا شیپ

  

                                                             
1  .  Pompeo Aligns U.S. Foreign Policy With Christian Zionists (Link) 

2  .  Did Mike Pompeo Say ‘We Will Continue to Fight These Battles Until the Rapture’ (Link)؛ The Evangelicals Who Pray for War With Iran 

(Link) 

3  .  ‘Brought to Jesus’: the evangelical grip on the Trump administration (Link) 

https://washingtonmonthly.com/2020/01/07/pompeo-aligns-u-s-foreign-policy-with-the-christian-zionists/
https://www.snopes.com/fact-check/pompeo-fight-battles-rapture/
https://newrepublic.com/article/156166/pence-pompeo-evanglicals-war-iran-christian-zionism
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/11/trump-administration-evangelical-influence-support
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 هیئت دولت آمریکا در CUFIمایک پنس، نماینده سازمان 

در  کیدئولوژ یبه شدت ا یها برنامه شبردیاو در پ کیو شر  اری. ستیدر دولت ترامپ ن یستیونیصه تیحیقدرتمند و پرنفوذ مس ندهیاما پمپئو تنها نما
 .ستین کایآمر  یجمهور  استی، معاون ر «پنس کیما»جز  ی(، کسایدر غرب آس ژهی)به و یخارج استیس

رئیس جمهور آمریکا، از مسیحیان انجیلی به شمار میرود و اعتقاد دارد ترامپ باعت تقویت مذهب و ایمان در آمریکا شده است. س معاون اول مایک پن
را به مردم یهود  )سرزمین فلسطین( خداوند اسرائیل وحمایت از اسرائیل برپایه بخشهایی از کتاب مقدس است وی از شخصیت هایی است که معتقد است: 

  1.ده استاختصاص دا
)سازمان مسیحیان متحد برای  CUFIسازمان   ساالنه ییپنس در گردهما کیما د،ی، تنها چندماه بعد از آغاز به کار ترامپ در کاخ سف2017در سال 

کردن منطقه و  ثبات یب یبرا رانیا یها تالش کایرا در مرکز توجه خود گذاشته است. آمر  رانیاترامپ، »داد: نانیبه حاضران اطم نگتن،یدر واشاسرائیل( 
نوع سالح  چیبه ه رانیا یابیخود قول داد که در دولت ترامپ اجازه دست نیدر ادامه به مستمع او. را تحمل نخواهد کرد لییاسرا تیبه خطر انداختن امن

  2«.داده نخواهد شد یا هسته
جنگ با  یکه برا ییها ستیاوانجل»با عنوان  یا در مقاله کیپابلیور ین هینشر  تیدر وبسا« سارا پازنر» ،ترور و شهادت سردار سلیمانی دادیرو یدر پو نیز 

دو،  نیسوق دادند. ا یمانیقاسم سل )شهادت( کشتن یبودند که ترامپ را به سو  یها، پمپئو و پنس دو مقام ارشد  طبق گزارش»نوشت:« کنند یدعا م رانیا
و  دیق یب تیبه خاطر حما CUFIسازمان هستند. مان مسیحیان متحد برای اسرائیل( )ساز «CUFI» یمتعصب و از متحدان اصل یها ستیاوانجلاز 

 یتالش مداوم برا نیو همچ یدر کرانه باختر  شتریساخت و ساز هر چه ب یبرا حاکمیت رژیم صهیونیستی قکه شامل ح -شودیشناخته م لییشرط از اسرا
 لییاسرا یبرا یاتیرا خطر ح رانیا ،خود غاتیدر تبل سیسازمان از بدو تاس نیشود. ا یم نیدولت مستقل فلسط یر یگ احتمال شکلهرگونه بردن  نیاز ب
  3«.کرده است میترس

 

 CUFIدر سازمان معاون ترامپ سخنرانی مایک پنس 

                                                             
 (لینک) . بی بی سی فارسی 1

2  .  Remarks by Vice President Pence at an Israel Independence Day Commemoration Event (Link) 

3  .  The Evangelicals Who Pray for War With Iran (Link)؛ Evangelicals Love Donald Trump for Many Reasons, But One of Them Is 

Especially Terrifying؛ (Link) 

https://www.bbc.com/persian/world-features-44139109
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-israel-independence-day-commemoration-event/
https://newrepublic.com/article/156166/pence-pompeo-evanglicals-war-iran-christian-zionism
https://www.motherjones.com/politics/2020/01/evangelicals-are-anticipating-the-end-of-the-world-and-trump-is-listening/
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 John) «ین َهججا»معروف به نام  ستیمبلغ اوانجل کینیز خود  «لییاسرا یمتحد برا انیحیمس» CUFIسازمان  ریموسس و مدالزم به ذکر است، 
Hagee .یکه با همدست ارشاهیخشا یهودیدهد، همسر یارجاع م« ملکه استر»خود، همواره به  یرانیضدا غاتیدر تبل یجهنکته شگفت اینکه، جان ( است 

 از مهم یکیماجرا را در  نیا ها ستیونیرا گرفت. صهدر ایران باستان  ارشاهیخشا ریو از جمله هامان، وز  یرانیها هزار ا دستور قتل ده ،یُمردخا شیعمو
مفصل و با  ،1است یان باستانرانیانسل کشی  دیکه در واقع ع را میهمواره جشن پور  نیز ی. جان هجرندیگ یجشن م Purim «میپور » دیعخود،  ادیاع نیتر 

 .ردیگیو هواداران خود جشن م روانیبا پ اریزرق و برق بس

 

 CUFI جان هجی و مایک پنس در گردهمایی سالیانه

در وی دارد، این است که و هیات حاکمه آمریکا  پنسمایک ، به عنوان کسی که تاثیر فکری عمیقی روی پمپئو و «هجیجان »اما نکته بسیار مهم درباره 
 ،ی او، این حمله ه نوشتهکه در آن، نیروهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله نظامی می کنند. ب ه استسناریویی را ترسیم کردخود،  کتابی
  2.خواهد داد سوق بین خیر و شر، آرماگدونجنگ را در منطقه غرب آسیا به راه می اندازد که جهان را به سوی  آتشی

                                                             
پادشاه خشایار به همسری با نفوذ در دربار، در دوران ایران باستان است. استر، دختری یهودی که از دست دشمنان خویش ان جشن نجات یهودیبنابر اعتقادات یهود،  «پوریم. » 1

رقص  میپور  جشنتوسط قوم یهود در دوران باستان انجام شد: « هولوکاست ایرانیان»و موجب قتل هامان وزیر دربار گردید و با نقشه عموی خویش مردخای، در واقع ایران درآمد 
 (لینک) 148648: کد خبر وز،یمشرق ن یخبرگزار  ان،یرانیدر هولوکاست ا هودی

2  .  The Evangelicals Who Pray for War With Iran: Mike Pence and Mike Pompeo, who urged Trump to kill Qassem Soleimani, are ardent 

proponents of Christian Zionism (Link)؛ Donald J. Trump Keeps His Promise (Link) 

http://mshrgh.ir/148648
http://www.informationclearinghouse.info/۵۲۸۵۷.htm
https://www.jhm.org/Articles/2018-07-01-donald-j-trump-keeps-his-promise
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 با ترامپ در کاخ سفید مبلغ انجیلی دفاع از اسرائیل دیدار جان هجی

در » :مینویسدداشت. هجی در وبسایت خود اساسی ایفا کرده نقش نیز یو به اورشلیم آو در اقناع ترامپ به تصمیم انتقال پایتخت آمریکا از تلجان هجی، 
گردد و تخت سلطنت خود را بر کوه معبد  جا باز می جمهور گفت که اورشلیم جایی است که مسیح از آن مراسم شامی که در کاخ سفید برقرار بود، به رییس
است که  یدولت نیاول ،ترامپ در صد سال گذشته یدولت آقاالزم به ذکر است  1«.ل حکمرانی خواهد کردقرار خواهد داد و به مدت هزار سال در آرامش کام

 2.است  داده لیتشک)با رویکرد عهد عتیق و تفاسیر موردعالقه یهودیان( در کابینه  یخوان لیانج گروه وی، نهیکاب یاعضا

 

 طرفداران جنگ با ایران در کاخ سفید

                                                             
1  .  Donald J. Trump Keeps His Promise (Link) 

 (لینکفارسی ). یورو نیوز  2

https://www.jhm.org/Articles/2018-07-01-donald-j-trump-keeps-his-promise
https://per.euronews.com/2019/03/23/zarif-torah-distorted-persian-king-saved-jews-pompeo-god-trump-israel
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 ودی ترامپ و مجری معامله قرنجرد کوشنر، داماد یه

تر هم  ترامپ، اگر بیشتر از پمپئو و پنس نباشد، کمبر دارد که تاثیر فکری او  نیزهای متعصب حاکم بر کاخ سفید، یک ضلع سومی  اما تیم صهیونیست
 .داماد یهودی ترامپ Jared Kushner جرد کوشنر :نیست

خاندان  نیخارجه اسبق فرانسه هم از هم ریو وز « پزشکان بدون مرز»برنارد کوشنر، موسس سازمان )که « کوشنر»معروف  یهودیجرد کوشنر، از خاندان 
فرقه  کی. جرد کوشنر که عضو استیمتحده در غرب آس االتیا یها استیدر س دیکاخ سف ید یو فرد کل و همسر ایوانیکا ترامپ 1ترامپاست(، داماد 

 است. و معامله قرن به قدس کایآمر  تختیانتقال پا یاصل ی، مجر (Chabad« )خاباد»به نام  یستیابالو ک یستیونیصه

 

  ( در فلسطین)اروشلیم المقدس مقابل دیوار ندبه در بیتداماد ترامپ کوشنر 

  2منشر شده است. وانکایجرد کوشنر داماد ترامپ و همسرش ا یهودیشدید  از اعتقاداتاتی نیز گزارش

                                                             
1  .  Ivanka Trump Weds Jared Kushner (link) 

2  .  Four species in hand, Ivanka Trump and Kushner head to synagogue (Link) 

https://www.nytimes.com/2009/10/25/fashion/weddings/25TRUMP.html
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/236395
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 کنیسه یهودیان دختر ترامپ با کوشنر در جشن

گوست  22نیویورکر در مقاله خود )نشریه نویس  مقاله پدر و مادر جرد، چارلز و سریل کوشنر، فرزندان خود را در یک محیط متعصب  :(، می نویسد2016آ
که روز مقدس یهودیان ها  )شنبه Shabbat« شبات»)غذای حالل در آیین یهودی( و روز  Kashrut« کوشر»یهودی بزرگ کردند که در آن آداب غذای 

  3و بدین سان موافقت خانواده کوشنر با این ازدواج میّسر شد. 2دختر ترامپ نیز رسما تغییر دین داد ؛1است( به شدت رعایت می شد
رینی گوش شی»اکنون ایوانیکا ترامپ به سنت قدیمی یهودیان، عید پوریم )به شکرانه نسل کشی ایرانیان باستان( را جشن میگیرد و روش ساخت 

 4)وزیر دربار ایرانیان باستان( را به فرزندان خود میآموزد.« هامان

                                                             
1  .  Ivanka and Jared’s Power Play: How the patrician couple came to have an outsized influence on a populist Presidential campaign (link) 

2  .  Ivanka Trump The Quiet Power Behind the Trump Throne (link)؛ Presbyterian-raised Ivanka converted to Judaism to marry Jared Kushner 

(link) 

3  .  Who Is Jared Kushner? 24 Things You Need to Know About Donald Trump's Son-in-Law (link) 

4  .  'After-school fun!' Ivanka Trump shares cute photo of herself making traditional pastries with Arabella and Joseph for Jewish holiday 

Purim (link) 

https://www.newyorker.com/magazine/2016/08/22/ivanka-trump-and-jared-kushners-power-play
https://www.politico.com/magazine/story/2015/10/ivanka-trump-donald-trump-2016-213248
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4303108/Ivanka-Trump-bakes-children-Purim.html
https://www.cosmopolitan.com/politics/a8293534/who-is-jared-kushner-trump-administration/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4303108/Ivanka-Trump-bakes-children-Purim.html
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 به فرزندان« گوش هامان»ایوانیکا ترامپ و تعلیم شیرینی 

 هولوکاست و نسل کشی ایرانیان باستان در عید پوریم یهود

 زیبای در دوران ایران باستان است. استر، دختردشمنان خویش از دست جشن نجات یهودیان بنابر اعتقادات یهود،  «پوریم»الزم به ذکر است عید 
و موجب قتل هامان وزیر دربار گردید و با نقشه عموی خویش مردخای رهبر یهودیان، در پادشاه ایران درآمد خشایار به همسری با نفوذ در دربار، یهودی که 

 1رقم میخورد.« جریان نفوذ»یل توسط قوم یهود در دوران باستان به دل« هولوکاست ایرانیان»واقع 
همانطور ، های رانیا»و میگوید: 2را یادآوری میکند به رئیس جمهور سابق آمریکا، بخش های از این کتاب (Esther) «کتاب استر»نتانیاهو هنگام هدیه 

 3.«، اکنون نیز درصدد نابودی اسرائیل هستندما را نابود کنند خواستندی مزمان آن که 
  

                                                             
 (لینک) 148648: خبرکد  وز،یمشرق ن یخبرگزار  ان،یرانیدر هولوکاست ا هودیرقص  میجشن پور .  1

2  .  By Invoking Purim, Netanyahu Calls for a Preemptive Strike on Iran (link) 

3  .  Netanyahu's gift to Obama: tale of a Persian plot, an ancient Hebrew tome about a Persian plot to annihilate Jews (link) 

http://mshrgh.ir/148648
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-netanyahu-s-misleading-invocation-of-the-purim-story-1.5332841
https://www.reuters.com/article/us-usa-israel-gift/netanyahus-gift-to-obama-tale-of-a-persian-plot-idUSTRE82500O20120306
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و نتیجه قیام ایرانیان  3و برخی نیز آن را واقعی 2و آن را افسانه قلمداد میکنند 1موجود در تورات خدشه شده است« کتاب استر»لت تاریخی هرچند در اصا
گونه که باشد، ؛ اما واقعیت هر 5توسط قوم یهود میدانند« کشتار نژاد آریایی»و پوریم را  4علیه فساد یهودیان مخفی و نفوذی در دربار سلطنتی ایران باستان

البته هرچند سعی میشود با واقعی جلوه دادن جشن پوریم و انکار  6قرن ها است که یهودیان از جشن پوریم درصدد بهره برداری سیاسی و مذهبی هستند
خود عهد قدیم )کتاب عتیق( راویت  اما 7توسط یهود، از آن به عنوان پیوند برای دوستی بین ایرانیان و یهود سوء استفاده شود« ایرانیان باستان»نسل کشی 

و نیز به تصریح کتاب استر در تورات با این نقشه  8دیگری دارد. زیرا به تصریح تورات فعلی، استر هویت یهودی خویش را در نزد پادشاه ایران مخفی ساخت
هزار ایرانی دیگر  75ی یهود را در دل داشته است، پس چرا . حال اگر هامان وزیر دربار، دشمن9هزار ایرانی را فراهم ساخت 75موجبات حداقل قتل بیش از 

 بیگناه نیز به قتل رسیدند؟ 

https://t.me/fars_plus/59404 

 ه مکانهاجنگ و نابودی دشمن در همه زمانها و هم« پوریم»: پیام مهم لییاسرا تیخاخام اعظم دادگاه ربان ،مییبار ح دیوید

قرار گرفته است. ضمن اینکه با  11و پمپئو وزیر خارجه آمریکا 10همچون نتانیاهو لیاسرائ میمورد استناد مقامات ارشد رژ واقعه کتاب استر  نکهیمهمتر ا
 12استناد به این واقعه، ایرانیان امروز را نیز تهدید به جنگ، نابودی و کشتاری مشابه در ایرانیان باستان میکنند.

                                                             
1  .  “Esther” in The Universal Jewish Encyclopaedia, V. 4, p. 170؛ Encyclopaedia Iranica (link)؛ Encyclopaedia Britannica (link) 

 (لینکی، پایگاه صهیونیسم پژوهی خیبر، )ساختگ یداستان ای یخیاتفاق تار  م؛یپور  دیع(؛ لینک، ). ریشه های تاریخی جشن پوریم، سایت تاریخ ما 2

 .۹03 – 8۹7، ص 1باستان، ج رانیا خیتار  ا،یرنیپ.  3

 (لینکپژوهه دین، ). نقد و بررسی کتاب تاریخ جامع یهودیان ایران، سایت  4

5  .  Randall, B. L., "Landmark Speeches Of National Socialism", College Station: Texas A&amp;M University Press (2008), p. 91. 

 .108-107. سویدان، دائرۀ المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم، ص  6

تمام دشمنان را با  انیهودی»باستان اشاره شده است:  انیرانیدر کتاب استر صراحتا به قتل و کشتار احالیکه  ؛ در(لینکباستان، رادیو فردا ). پوریم عید یهودیان و سپاس از ایران  7
 .«دندیدرهم کوب یو کشتار و نابود ریشمش غیت

 2/11کتاب استر،. عهد عتیق،  8

 ۹/16کتاب استر، . عهد عتیق،  9

10  .  Netanyahu's gift to Obama: tale of a Persian plot, an ancient Hebrew tome about a Persian plot to annihilate Jews (link) 

 (لینکشده است )بی بی سی فارسی، انتخاب ملکه استر، برای کمک به مردم یهود از خطر ایران  دونالد ترامپ مثل. پمپو وزیر خارجه آمریکا:  11

، دیتکرار کن رانیا یبرنامه هسته ا یرا برا «میپور »تجربه (؛ لینکوزیر رژیم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و تهدید ایران به جنگ با یادآوری واقعه ملکه استر در کتاب تورات ). نخست  12
 (لینکخبرگزاری فارس )

https://t.me/fars_plus/59404
https://t.me/fars_plus/59404
http://www.iranicaonline.org/articles/esther-book-of
https://www.britannica.com/topic/Purim
https://tarikhema.org/ancient/23482/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://khbn.ir/HmB
http://www.pajohe.ir/articles/categories/boltan_tarikhi/827/
https://www.radiofarda.com/a/f35_Purim/1507389.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-israel-gift/netanyahus-gift-to-obama-tale-of-a-persian-plot-idUSTRE82500O20120306
https://www.bbc.com/persian/world-47672397
https://twitter.com/israelipm_farsi/status/1108993951141376001
http://fna.ir/dfk9mo
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 وئیت نتانیاهو و تهدید ایران به جنگ با یادآوری قتل هامان وزیر ایرانیان باستان توسط یهودت

و حتی مطابق فتوای برخی از خاخام های  1ضمن اینکه قرن ها طبق حوادث کتاب استر، جشن پوریم در سراسر جهان توسط یهودیان برگزار میشود
« استر»، همانگونه که طبق نوشته تورات فعلی، 2سم به منظور نفوذ و جاسوسی، مجاز اعالم شده استدر دین یهود صهیونی« فاحشه گری حالل»اسرائیلی 

بین یهودیان معتقد به آئین حضرت موسی با یهود صهیونیسم، تفاوت  معاصر،سعی شده است در ایران )البته  دختر زیبای یهودی در دربار ایران نفوذ کرد
 3قائل شد(

 

 (17قرن ، کتوری: ژان ونقاش) شد انیهودیبا  یدشمن لیخواستار مجازات هامان بدلیهودی، وی  دختر شام استر افتیض

                                                             
 (لینکبی سی فارسی ). مراسم جشن پوریم در اسرائیل، بی  1

2  .  Israeli Rabbi: Honey-pot Sex Is Kosher for Female Mossad Agents (link) 

( + دانلود فیلم لینک(؛ ساخت مستند پوریم، پایگاه اطالع رسانی سیما )لینکو بررسی فیلم، شبکه آی فیلم ) ( + نقدOne Night with the King. فیلم یک شب با پادشاه ) 3
 (لینکزنامه کیهان )(؛ گفتگو با کارگردان مستند پوریم، رو لینکمستند پوریم )

https://www.bbc.com/persian/world/2012/03/120309_l72_isr_purim_vid
https://www.haaretz.com/jewish/1.5121341
https://www.ifilmtv.com/News/Content/71016/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://www.iribtv.ir/portal/NewsView/9008
https://www.filimo.com/m/jVJlk/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://kayhan.ir/fa/news/108775/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85
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تنها نمونه ای از تالش یهودیان بر روند تاثیرگذاری کالن بوده است؛ اکنون نیز جریان نفوذ یهود با حضور در تصمیم « ایران باستان»حلقه نفوذ یهود در 
 را در دستور کار قرار داده است؛ الزم به ذکر است« شبکه جهانی صهیونیسم»ورهای مختلف، پیشبرد اهداف گیری های کالن سیاست خارجی در کش

 نیا نیینوبت به تب نیچند زی. رهبر معظم انقالب نردیگ یرا دربرم «رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی»تر از   گسترده یا  رهیدا «ستیونیصه»شمول واژه 
 فرمودند: ۹4بهمن سال  28 اناتیدر ب شانیااز جمله  اند کرده یمعرف« اشغالگر قدس میرژ »را فراتر از  «زمیونیصه یکه جهانشب»اند و  مفهوم پرداخته

تسّلط دارند؛  یغرب یاست که بر دولتها و بر قدرتها یستیونیصه تیّ خطرناک و دور از انسان  هستند؛ در رأس آنها شبکه ییپروا یما دشمنان ب دشمنان»
ــ که تّجارند،  تاستکبار اس  از مجموعه یا گوشه کی یستیونیصه میخود رژ  ؛یستیونیصه میــ نه رژ  یستیونیصه  . شبکهها ییکایر آمر بخصوص ب

مسّلطند،  کایاز کشورها مسّلطند، بر دولت آمر  یار یمتأّسفانه بر بس نهاست،یدست ا ایدن یبانکها نهاست،یدست ا ایدن غاتیتبل ند،یایدن کی  درجه یدارها پول
 1«کنند یآنها عمل م لیبرطبِق مو  مسّلطند ییاروپا یاز کشورها یار یبس استیمسّلطند، بر س کایآمر  استیبر س

اجهه نمونه بارز آن حضور داماد یهودی و دختر یهودی شده ترامپ در هیئت حاکمه کاخ سفید است که نقش منفی در سیاست خارجی دولت آمریکا در مو 
با  دارند. الزم به ذکر است بنابر گزارشاتی، جرد کوشنر یهودی، اولین بار ایده کاندیداتوری ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را« ایران امروز»با 

 2مطرح کرده است. -سرمایه دار صهیونیست و صاحب امپراتوری رسانه ای مرداک-رابرت مرداک )روپرت مردوخ( 

 

 و داماد ترامپ ست و صاحب امپراتوری رسانه ایسرمایه دار صهیونیروپرت مردوخ 

 لییسازش اعراب و اسراو  «و معامله قرن انهیصلح خاورم»را به عنوان مسوول پرونده موسوم به « رد کوشنرج» خویشداماد  ،که ترامپ 2017 سالاز 
 است. قرار گرفته ستیونیصه یهودی نیدر دستان ا ورمیانه،در خا ترامپ یخارج استیس دیکه کل دندیرس جهینت نیاز کارشناسان به ا یار یمنصوب کرد، بس

                                                             
 (لینک) ای خامنهسیدعلی   الله  رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت  پایگاه اطالع . 1

2  .  The life of Jared Kushner: How a rich kid from New Jersey went from buying buildings with his dad and owning a newspaper to advising 

the president of the United States (link) 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32331
https://www.businessinsider.com/who-is-jared-kushner-۲۰۱۸-۱
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 سهیکنجلسات هفتگی در  ویحضور اسنادی نیز وجود دارد که اساس پایبندی شدید جرد کوشنر به تعلیمات صهیونیستی را نشان میدهد و تصاویری از 
  1منتشر شده است. نگتنخاباد در واش یستیکابال ید یفرقه حس

 

 در واشنگتن  «خاباد»کنیسه فرقه حسیدی کابالیستی  حضور جرد کوشنر در

 

 گتنندر واش «خاباد»نیایش هفتگی کنیسه کوشنر در جلسه 

است و به  ید یارتدوکس حس انیهودیهستند که متعلق به نحله  نگتنیدر واش یمشهور  سهیعضو کن ،ترامپ وانکایا شیهودیو همسر نو جرد کوشنر
از  یار یاست. بس «ییکاباال »هستند که اساس اعتقادات آن تصوف  ستیونیصه انیهودیاز  یا فرقه اه ید یشهرت دارد. حس« SHUL» سهیکن
 .شوند یرفت و آمد دارند، در آن حاضر م کایکه به آمر  یلییاسرا یو وزرا ییکایآمر  ستیونیصه استمدارانیس

هستند و « آخرالزمانی»و « موعودگرا»این است که به شدت  ،تعلق دارد به آنداماد ترامپ « جرد کوشنر»نکته مهم دیگر درباره فرقه های کابالیستی که 
 .، حکومت هزاره در آخرالزمان باورمند هستند«بازسازی معبد سوم سلیمان»، «آرماگدون»، «دجال»به مفاهیمی چون 

                                                             
1  .  ‘Jared Kushner’ at Tisha B’Av Services in Washington DC’s Chabad Synagogue (Link) 

http://jewishbreakingnews.com/2017/07/31/photo-jared-kushner-tisha-bav-services-washington-dc-chabad-synagogue/
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ان، باوری کامال متفاوت از مسیحیت است، چرا که اما باید به این نکته توجه داشت که تفسیر کابالیست های یهودی از بازگشت مسیح و دجال و آخرالزم
هیچ تقدسی ندارد و آن ها به دنبال پروژه اصلی خود، یعنی  حضرت عیسی، یهود مسیح را نپذیرفتند. در واقع، در آیین کاباالحضرت یهودیان هیچ گاه 

 هستند. فلسطین  سرزمینبه مرکزیت   «ارض موعود»تحقق آرمان های صهیونیزم در و حاکمیت هزاره یهودی 

 

 جرد کوشنر داماد ترامپ، حلقه وصل بین مسیحیت و یهود در آمریکا

با نفوذ توانستند القائات منحرف و شیطانی خود را در زمینه برگزیده بودن یهود و ماموریت حلقه یهودی اطراف ترامپ همچون  البته، همین حلقه ها
را شکل دهند که به مدد ابزارهای تبلیغاتی و مالی یهودیان، روز به روز « مسیحیت صهیونیست»نام  ای به مسیحیت کنند و نحلهدین تاریخی یهود وارد 

 1د.)ع( می دانن عیسیحضرت ، یهودیان را قاتلین واقعی بویژه کاتولیک هااین درحالی است که مسیحیان  .اقبال بیشتری در میان مسیحیان پیدا می کند
که بخش اعظم دنیای مسیحیت )بویژه حضور کاتولیک های متعصب به آئین حضرت مسیح( در این قاره زندگی « دیوان دادگستری اروپا»اخیرا نیز 

 نمود. "لیعبارت "ساخت اسرائ نیگز یجارا " یاشغال ین هایعبارت "ساخت سرزممیکنند، در حکمی شجاعانه، 

https://t.me/akharinkhabar/193277 

 ا اروپاتحادیه  یدادگسترحکم شجاعانه دیوان 

ی بیت که بخش شرق ی قرار گرفت در حال میرژ  نیا اریدر اخت ت المقدسیب ی، بخش غرب1۹48 ی درستیونیصه میرژ  لیاز زمان تشکالزم به ذکر است 
 ماکنا نیا تیاردن قرار گرفت و همچنان تول تیر یو مسسلمانان است، تحت مد انیحیمس ان،یهودی یمقدس برا یکه شامل اکثر اماکن مذهب المقدس

همراه  ت المقدسیب یشرق بخش، ست هایونیتوسط صه 1۹67در سال  لیدر جنگ شش روزه اعراب و اسرائاما  پادشاه اردن است. عبدالله دوم تحت نظر
 یاراض فیمصداق تعر  همچنانبخش را  نیا ستری اروپاو دیوان داگ سازمان ملل متحدجامعه جهانی، اما  .رود اردن غصب شد یکرانه باختر  یبا اراض

                                                             
 (لینک) 8064۹0: نیوز، کد خبر. جرد کوشنر عامل اصلی انتقال سفارت و مجری معامله قرن، خبرگزاری مشرق  1

https://t.me/akharinkhabar/193277
https://t.me/akharinkhabar/193277
http://mshrgh.ir/806490
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شده اعالم  یرقانونیغ ن المللیبخش از شهر را از لحاظ حقوق ب نیدر ا نینشی هودی یشهرک ها جادیاز جمله ا لیو دخل و تصرف اسرائ دندانی م یاشغال
 است.

 

 شهرک سازی غیر قانونی یهودیان در فلسطین

نقض ، ترامپ یاز سو  لییاسرا تختیبه عنوان پا (میاورشلبیت المقدس )شناختن  تیاعالم به رسمسفارت آمریکا از تل آویو و و البته ناگفته نماند انتقال 
و رویای ارض موعود  بزرگ تر لییاسرا» دییتادر واقع  و های لییاسرا یاز شهرک ساز  تیحما و نامشروع یسازمان ملل و دفاع از اشغالگر  2334قطعنامه 

 2.است انهیخاورمو تجزیه  کردن «زهیبالکان» یبرا کایآمر  یرجخا استیس نفکیجزء ال  طرح نیااما متاسفانه  1است «یهود

                                                             
1  .  “Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East (link) 

 (لینک) 805761مشرق نیوز، کد خبر: ، خبرگزاری «بزرگ تر لیاسرائ»قق طرح تح یبرا یقدس گام یتختیپا.  2

https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
http://mshrgh.ir/805761
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 یهود و اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات« ارض موعود»نقشه رویای موهوم 

را به دنبال « مکه، کوفه و قدس»در مثلث  کشورها گرید هیتجز  ینو یکه دوم 1شود یمحسوب م انهیخاورم ونیزاسیعراق کانون بالکانو در این میان، 
 3هموارتر خواهد شد.« صهیونیست مسیحی»و بدین سان راه برای تحقق اندیشه های  2خواهد داشت

 

                                                             
ا خاورمیانه از عراق می گذرد )ر.ک: از دکترین گالیوریسم ت «خاورمیانه جدید»استراتژیست های آمریکا در اهمیت تجزیه عراق عنوان می کند: راه از معروف ترین « دیک چنی. » 1

 (.لینک، 2506۹6مشرق نیوز، کد خبر: خبرگزاری اسالم، 

 .164عراق، ص  ندهیچشم انداز آ ،یخسرو .  2

 (.لینک) وبسایت رجانیوز سناریوی آینده عراق قبل از ظهور و تشکیل اقلیم سنی در تالش برای تجزیه عراق،.  3

http://mshrgh.ir/250696
http://rajanews.com/node/331858
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 نقشه آمریکا و اسرائیل برای تجزیه کشورهای خاورمیانه

 جمع بندی

تجزیه خاورمیانه و اجرای نقشه بالکانیزه کردن ، برای آمریکا با نفوذ در هیئت حاکمه« اوانجلیست-یهودی»طبیعی است که این اتحاد بنابراین 
 ایران شیعی و محور مقاومتدشمن اصلی را در جهان، ( )مسیح بن داوود« حماشی»حکومت هزارساله  کشورهای اطراف رژیم اسرائیل و سرانجام برپایی

مبانی این بیان گردید طور که  دارد و هماننیز اعتقادی و ایدئولوژیک   ریشهاسی، عالوه بر دلیل سیمی داند. از این رو، ضدیت و نفرت آنان از ایران،  شیعی
 برمیگردد. عید پوریمدر باستان کشتار ایرانیان قتل هامان وزیر دربار و استر و مردخای و ملکه از اسالم و داستان  قبلبه دوران  دشمنی

http://mshrgh.ir/835575 

 را به قتل رساندیم « ایران باستان»تورات خوانی نتانیاهو در کنگره آمریکا: هامان وزیر دربار 

  گران و کارشناسان سیاسی در خود ایاالت متحده بر آن تاکید دارند، این است که ترامپ عمال تحت سلطه چه که بسیاری از تحلیل هر صورت، آندر 
و نمی  میداند های افراطی در آمریکا های مالی، سیاسی و تبلیغاتی صهیونیست خود را بدهکار حمایتوی است. و مسیحیت انجیلی   صهیونیستیهودیان 

های محافل ایدئولوژیک  و ترامپ برای ابقای در قدرت، راه دیگری جز تن دادن به خواسته تواند مسیر دیگری را در سیاست خارجی خود انتخاب کند
 .ایاالت متحده نداردصهیونیست در 

 

 ترامپ در کنار دیوار ندبه مورد ادعای اسرائیلی ها

ها  که از نظر آن شده است فیتعر  «یب میت»به نام  یمفهوم ف،یمحمد جواد ظر وزیر محترم خارجه کشور و در راس آن  یپلماسیدستگاه دحال در فضای 
شروع  «یب»آنان با حرف  ینام خانوادگ ایشود که اول نام  یمرا شامل  «اهوینتان نیامین و بنبولتون، بن سلما»مثلث  نیاست. ا رانیبا ا یدشمن یمثلث اصل

 رانیبا ا یدشمن «یمثلث واقع»از  یابیارز  نیدر ا ست،ین دیکاخ سف یمل تیمشاور امن گریکه جان بولتون از گردونه خارج شده و دنیاز ا یشود. جدا یم
 ارزیابی وواقعا جای تامل دارد ، تحلیل در دستگاه دیپلماسی گونهاینو  .کمتر صحبت میشود ،دارد کیدئولوژ یا به شدت تیکه ماه« پنس، پمپو، کوشنر»

 1.در پی دارد نیزکننده را  های گمراه خروجیاحتمال های ناقص، 

                                                             
 (لینک) 1035554، کد خبر: ، خبرگزاری مشرق نیوزدهد یاکره مفرمان مذ یجنگ طیچگونه در شرا ورکیویحلقه ن« عامل ستمیس».  1

http://mshrgh.ir/835575
http://mshrgh.ir/835575
http://mshrgh.ir/1035554
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(، کایخارجه آمر  ری: مثلث پمپئو )وز یاصل میقع تو در وا اما در رتبه دوم قرار دارد بی ارتباط نیستهرچند  1فیظر  یآقا یمورد ادعا B یب میتبنابراین 
( میالمقدس )اورشل تیبه ب کایمعامله قرن و انتقال سفارت آمر  یقدم در راستا نیاول که ترامپ( است یهودیپنس )معاون ترامپ( و کوشنر )داماد  کیما

و بالکانیسم خاورمیانه  مانیاز معبد سوم سل ییو رونما یصمسجد االق بیتخر  ،جنگ آرماگدون جادیانجام شد و در ادامه در صدد اتوسط این مثلث 
  2هستند.

 قبل از ظهور نقش کشورهای غربی در فتنه شام
بیان گردید بویژه به  کایآمر  یخارج استیکالن س یر یگ میدر تصممسئولین کاخ سفید  یآخرالزمان مذهبی و ینقش باورها« تحلیل سیاسی»در بخش 

اشاره  ایدر غرب آس متحده االتیا خارجی یها استیو س ها یاستراتژ در و تاثیر نفوذ البی صهیونیست مسیحی ییکایآمر  دولتمردان نگاه ایدئولوژیک
 گردید.

آمریکا و برخی کشورهای غربی تحت سلطه و چون و چرا  یب تیحماسرانجام پاسخ داده خواهد شد: مهم، پرسش نیا به« تحلیل حدیثی»حال از نگاه 
به کدامین مسیر، منتهی خواهد شد؟ و در صورت وقوع جنگ محور مقاومت شیعی با اسرائیل، واکنش  لیاسرائ میاز رژ « ی صهیونیسمشبکه جهان»نفوذ 

 ؟آمریکا چگونه خواهد بود؟ آیا شواهدی از حضور نظامی غربی ها در دفاع از یهود صهیونیست ساکن فلسطین اشغالی در احادیث، گزارش شده است
، نظامیان غربی با حمله گسترده نظامی و جنگ وسیع با حکومت دمشق در تحوالت فتنه شام، حضور خواهند داشت؟ پاسخ به این آیا قبل از ظهور

به خود مشغول ساخته و در صدد جواب به آن برآمدند: آیا غربی ها وارد جنگ مستقیم و سالها را  یاسیس انگر یتحلپرسش مهم، اذهان عمومی و بسیاری از 
  حکومت سوریه به هدف سقوط حاکمیت دمشق قبل از ظهور خواهند شد یا خیر؟ گسترده با

و در بحبوبه هیاهوی رسانه ای مبنی بر حمله قریب الوقوع  ۹5از نگاه تحلیل حدیثی، پاسخ به این سوال منفی است کما اینکه در مقاله ای در سال 
لکن شواهدی وجود دارد که غربی ها در ماه های پایانی فتنه شام به منظور  3ره شدکشورهای غربی به منظور سقوط حکومت سوریه، به این موضوع اشا

 وارد تحوالت خاورمیانه خواهند شد. -دفاع از رژیم اسرائیل که وارد جنگ با محور مقاومت شیعی شده و در نهایت ضعف و فروپاشی قرار گرفته است

                                                             
 (لینکترامپ ) Bدرباره تیم . توییت آقای ظریف وزیر خارجه ایران  1

 (لینک) 1057274خبر: ی، خبرگزاری مشرق نیوز، کد عیمپ توسط مثلث ضدشترا کیدئولوژ یا ییمغزشو.  2

 (.لینکظهور، نظامیان غربی وارد سوریه میشوند، وب سایت رجانیوز )آیا پیش از .  3

https://twitter.com/JZarif/status/1129427785594875904
http://mshrgh.ir/1057274
http://rajanews.com/node/253835
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 جنگ شیعه با اسرائیل قبل از ظهور؟تحلیل حدیثی زمان 

در آن دخیل نیز  5ها رومیو  4یهود ،3، ترک ها2و عجمعرب که قدرت های منطقه ای و بین المللی اعم از  1شام« طوالنی». در شطرنج پیچیده فتنه 1
 شام دارد. فتنه طوالنیکه حاکی از تضاد منافع و تنازع بلوک شرق و غرب در حوادث هستند 

در « فتنه سفیانی»سال نیز  2سال خواهد بود و سپس حدود  10بعد از « بضع سنین»بتدایی سوره روم در ، طبق آیات ا«فتنه شام». در اشاراتی پایان 2
و تحوالت میدانی فتنه شام به گونه ای رقم خواهد خورد که نظامیان غربی فقط در ماه های پایانی و منتهی به خروج  6سوریه به طول خواهد انجامید

ْمَلة َسُیْقِبُل خواهند شد:  -یهودیان اسرائیل در دفاع از-سفیانی، وارد فلسطین  ی َیْنِزُلوا الرَّ وِم َحتَّ ُة الرُّ
َ
 (280ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان َماِرق

رای ب )آمریکا( ها یاز غرب یورود بخش ی به منزلهانیعالمت قبل از خروج سف نیآخر و  7، آخرین نشانه فتنه شام قبل از ظهور«مارقۀ الروم». بنابراین 3
از اسامی « منطقه رمله»الزم به ذکر است،  است. نیالمقدس( در فلسط تیب کیدر منطقه رمله )نزد یصحنه تحوالت فتنه شام با حضور نظام ری دراثرگذا

ملة: مدینة8ین البیت المقدس ثمانیة عشر یوما: هي کورة من فلسطین بینها و بۀالرملقدیمی برای مناطقی در نزدیکی بیت المقدس است ) تقع وسط  ؛ الرَّ
 9(.ین إلی الجنوب الشرقي من تل أبیبفلسط
شیعی . و حضور نظامیان غربی در منطقه شام، بیانگر این است که موجودیت اسرائیل به خطر افتاده و یهودیان صهیونیست در جنگ با محور مقاومت 4

 ند شد. آنچنان تضعیف شده اند که دست به دامان همپیمانان نظامی خویش )آمریکا و ...( خواه
نیز شده اند و گرفتار هرج و مرج. اما با این توصیف، بخشی از غربی ها )مارقۀ الروم، آمریکا( در دفاع از « هرج الروم». البته غربی ها قبل از آن، دچار 5

 زن قوا خواهند داشت.اسرائیل وارد تحوالت میدانی جنگ در ماه های پایانی فتنه شام خواهد شد و با حضور نظامی در فلسطین، سعی در توا
و در روایات، هویت مجازات کنندگان یهود، با سه  10. طبق احادیث ذیل آیات ابتدایی سوره اسراء، جنگ شیعه با یهود اسرائیل قبل از ظهور خواهد بود6

 11معرفی شده اند.« ایرانیان شیعی»مرتبه قسم جالله امام معصوم، 

                                                             
1  

َ
ی  ْظَهُر ی . ال اِم ِفْتَنٌة  ْشَمَل یاْلَقاِئُم َحتَّ اَس ِبالشَّ منطقه شام آنچنان طوالنی میشود و هرگاه به دنبال راه حلی برای آن : قبل از ظهور قائم، فتنه در ِجُدوَنهُ یَفاَل اْلَمْخَرَج ِمْنَها  ْطُلُبوَن یالنَّ

 (368، 5الهداة، ج  إثبات ،ی؛ حر عامل27۹ بة،یالغ ،ینعمانهستند، پیدا نخواهد شد )

 ی. صاف221 ف االستار عن وجه الغائب، ص کش ،ی)محدث نور  ، فال یزالون یختلفون الی أّن یصیر األمر إلی رجل من ولد أبي سفیاناإلختالف بین أمراء العرب و العجم.  2
 .(167، ص 2منتخب األثر في اإلمام الثاني عشر، ج  ،یگانیگلپا

ْوُت ِمْن َناِحَیِة ِدَمْشَق ِباْلَفْتح.  3 ْرِك ... و َسُیْقِبُل   َو َیِجیُئُکُم الصَّ  .(1157، ص 3الخرائج و الجرائح، ج  ،ی. راوند 280ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان ِإْخَواُن التُّ

د )قمی، 8سفیانی، مورد حمایت یهود است: ِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )سوره اسراء، آیه .  4 ْفَیاِنيِّ ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ  (14، ص 2، ج تفسیر القمی(، َیْعِني ِإْن ُعْدُتْم }الیهود{ ِبالسُّ

ْوُت ِمْن َناِحَیِة ِدَمْشَق ِبا.  5 وِم ... و َسُتْقِبُل   ْلَفْتحَو َیِجیُئُکُم الصَّ ُة الرُّ
َ
سفیانی، مورد حمایت غربی ها  ؛(1157، ص 3الخرائج و الجرائح، ج  ،ی. راوند 280ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان َماِرق

وِم ُمْنَتِصرًا  ْفَیاِنيُّ ِمْن ِباَلِد الرُّ  .(463، ص الغیبۀ،  َو ُهَو َصاِحُب اْلَقْوِم )طوسی ِفي ُعُنِقِه َصِلیٌب است: ُیْقِبُل السُّ

فْ .  6 ِل ُخُروِجِه ِإَلی آِخِرِه َخْمَسَة َعَشَر َشْهرًا )نعمان ِمَن اْلَمْحُتوِم  یانِ یالسُّ وَّ
َ
 (300 ص بة،یالغ ،ی... َو ِمْن أ

 (لینکسوریه قبل از ظهور ). ترتیب حوادث فتنه شام  7

 .6۹، ص 3البلدان، ج معجم  ،یحمو .  8

 .122، ص 7ج  ،یدانشنامه امام مهد  ، یشهر  یر .  9

ْبَل ُخُروِج اْلَقاِئِم )کل.  10
َ
ُه ق  (63ص  ارات،یکامل الز  ه،ی. ابن قولو206، ص 8ج  ،یالکاف ،ینیقْوٌم َیْبَعُثُهُم اللَّ

ِه ... َفُقْلَنا ُجِعْلَنا ِفَداَك مَ .  11 ِبي َعْبِداللَّ
َ
مَّ )مجلسُکْنُت ِعْنَد أ

ُ
ْهُل ق

َ
ِه أ اٍت ُهْم َو اللَّ ِء َفَقاَل َثاَلَث َمرَّ

َ
 (216، ص 57بحاراألنوار، ج  ،یْن َهُؤال

http://rajanews.com/node/315059
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الغیبه نعمانی، بعد از دو مرحله تالش برای مطالبه حق توسط ایرانیان در مصاف با دشمن، که راه به  در« انقالب قوم مشرق». از طرفی در توصیف 7
َوَضُعوا ه )آنگاه ایرانیان بعد از مایوس شدن از اخذ حق خویش، وارد فاز نظامی شد 1(َیْطُلُبوَن اْلَحقَّ َفاَل ُیْعَطْوَنُه ُثمَّ َیْطُلُبوَنُه َفاَل ُیْعَطْوَنهُ جایی نخواهد برد )

  3و هرچند تقابل و درگیری با دشمن و حمله به منافع یکدیگر وجود خواهد داشت. 2(ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم 
آیات « تاویل»و البته پیروز این جنگ طبق  4خواهد بود« مارقۀ الروم»و قبل « هرج الروم». لکن زمان جنگ اصلی و گسترده شیعه با اسرائیل، بعد 8
و این پیروزی بر دشمن در هنگامه ظهور، موجب فرح و شادی مومنین  5ایی سوره روم، محور مقاومت شیعی )ایران، حزب الله لبنان و ...( خواهد بودابتد

ِه خواهد شد:    6.ِعْنَد ِقَیاِم اْلَقاِئم (5)سوره روم، آیه  َیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصِر اللَّ
سال به طول بیانجامد، فقط در ماه های پایانی سال دهم از فتنه شام، شاهد حضور گسترده  10اگر فتنه شام قبل از ظهور حدود به عنوان مثال،  

جنگ با  نظامیان غربی )مارقۀ الروم( در فلسطین برای دفاع از یهود صهیونیست خواهیم بود که رژیم اسرائیل دچار ضعف، انحطاط و فروپاشی ناشی از
 مت شیعی شده اند.محور مقاو

 بشارت امام خامنه ای به نقل از سید حسن نصراهلل بر نابودی اسرائیل

ینی از نابودی اسرائیل و مجازات یهودیان فاسد در فلسطین، محل گفتگوی صاحبنظران علم آینده پژوهی قرار گرفته است. جناب آقای سید عبدالله حس
که با موافقت ها و  7دنمنتشر کرد مطابق قواعد و اعجاز عددی قرآن را را «2022در سال  لیسقوط اسرائ» انی با عنو کتاب، ژوهانسبورگفعالین مرکز اسالمی 

 8مخالفت هایی روبرو گردید.
 شیها پ مدت میپردازد و بیان میکند: لیاسرائ یدرباره وعده نابود یحسن نصرالله با رهبر معظم انقالب اسالم دیس داریاز د یا خاطره حیبه تشر  وی 
که مورد  یاز مباحث یکی داریفراهم شد. در آن د میالله لبنان برا حزب رکلیحسن نصرالله دب دیسفر، فرصت مالقات با س نیداشتم و در ا لبنانبه  یسفر 

مختلف به  یها نبهقرآن از ج یاضیبر اساس محاسبات ر  لیزوال اسرائ ینیب شیکه در مورد پ یدر طول مدتو  بود. لیبحث قرار گرفت، موضوع زوال اسرائ
 ."نهاستیزودتر از ا یرهبر معظم انقالب اسالم ینیب شیفرمود "پ شانیاام،  ضی... بعد از اتمام عرا کردم یاشاره م یقمر  یهجر  1444سال 

                                                             
 (273)نعمانی، الغیبۀ، ص  َیْطُلُبوَن اْلَحقَّ َفاَل ُیْعَطْوَنُه ُثمَّ َیْطُلُبوَنُه َفاَل ُیْعَطْوَنهُ .  1

 (لینک) یوزمراحل قیام انقالب ایران تا ظهور، وبسایت رجان.  2

 (273)نعمانی، الغیبۀ، ص  َوَضُعوا ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم .  3

 (لینک) 13۹1جالل الدین علی الصغیر، اسئلۀ مهدویۀ، سوال .  4

وُم في الم ُغِلَبِت .  5 ْرِض َو ُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلُبوَن في  الرُّ
َ
ْدَنی اأْل

َ
 (4 -1)سوره روم، آیه  ِبْضِع ِسنیَن   أ

گاه یبرا. 335، ص 4البرهان، ج  ریتفس ،یبحران.  6  .31-1۹ص  ن،یدر سوره روم بشارت فتح فلسط یتامل ،ییدآقای: پورسشتریب یآ

 (لینک(؛ خبرگزاری کتاب ایپنا )نکلی) ایکنا. خبرگزاری قرآنی  7

پیش از این، مولف فلسطینی بسام جرار نیز با اعجاز عددی قرآن، نابودی  (؛ البتهلینک(؛ پاسخ به نقد رسول جعفریان )لینکخبرآنالین )نابود میشود؟،  2022. اسرائیل در سال  8
  (لینک، شبکه الجزیرۀ، 2022اسرائیل را بیان کرده بود که با موج موافقت ها و مخالفان ها در جهان عرب مواجه گردید )برای نمونه بنگرید: هل ستزول اسرائیل عام 

http://rajanews.com/node/334458
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 د،ینگران نباش»بودند:  که در آن فرموده دیبهجت به دستم رس الله تیاز مرحوم آ یامیپ لیحمله اسرائ هیاول یحسن نصرالله فرمود: "همان روزها دیس
از رهبر معظم انقالب آورد. رهبر معظم  یمفصل و کتب یامیآمد و پ یمانینداده بودند. اما چند روز بعد سردار سل یحیتوض گریو د« شد دیخواه روزیشما پ
 دینکش یشد. طول میخواه لیتبد یا منطقه یظامقدرت ن کیفرموده بودند ما به  یکه حت میشو یم روزیتنها بشارت داده بودند ما پ صفحه نه کیدر  بانقال
 خودش را جشن گرفت". یروز یالله پ شد و حزب روزیمحور مقاومت پ میدیکه د

 سال: 18کمتر از  لیاسرائ یبر نابود مبنی روزه 33بعد از جنگ  حسن نصرالله دیبه س یرهبر  بشارت
 نیکار ما ا ی. مبنامیطرح آماده کرد 20رابطه حدود  نیرا آغاز و در ا لیاسرائ ینابود هپروژ ،روزه33"ما بعد از جنگ  :فرمود ادامه داد و حسن نصرالله دیس

زوال  یرا برا ییاه زمان خواهد برد، لذا طرح شتریب یلیخ یاشغال نیاز فلسط لیاخراج اسرائ نیکه از لبنان اخراج شود، بنابرا دیسال کش 18 لیبود که اسرائ
همه اتفاق نظر داشتند که پروژه  باً یانجام شد و تقر  نیروت یها . دوباره همان مالقاتمیآمد رانیها به ا طرح نیو با ا میده کردآما ندهیسال آ 30در  لیاسرائ

 ماتیطرح و تصم 20 نیوتاب در مورد ا مالقات من با آب نی. در امیخدمت رهبر معظم انقالب مشرف شد نکهیدارد تا ا ازین یشتر یزمان ب لیزوال اسرائ
 یالزم را برا یخوب است که آمادگ یلیخوب است، خ یلیها خ طرح نیخب، ا»بنده فرمودند:  ضیاذشده صحبت کردم. رهبر معظم انقالب بعد از عرااتخ

زوال »تاب نابود خواهد شد"؛ مولف ک نهایزودتر از ا لیرائفرمودند اس تیو با قاطع« است ادیسال هم ز  18 لیزوال اسرائ یاما برا م،یداشته باش یهر کار 
 لیاز زوال اسرائ دیا دست آورده که شما به یخیقبل از تار  دیفرمود: "شما بدان شانیکه ا کندیم انیحسن نصرالله ب دیبه نقل از س «2022در سال  لیاسرائ
 .(دیرس انیبه پا یالدیم 2006روزه در سال  33دارد" )الزم به ذکر است جنگ  تیحکا

https://bit.ly/3cO8AMr 

 ان شاء اهلل در قدس و مسجد االقصی نماز میخوانمحسن نصراهلل:  دیس
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 ،داشتم شانیکه با ا یدر مالقات زیخود رهبر معظم انقالب ن اتفاقاً : کندیاشاره منیز  یبا مقام معظم رهبر  داریاز د شیمولف کتاب به نقل خاطره خو سپس
رهبری . یالدیم 2022مصادف با  یقمر  یهجر  1444شاءالله در سال  محاسبات ان نیعرض کردم بر اساس ا...  کردم میتقد شانیرا به اکتابم  یوقت

 1.«فتدیب )فروپاشی اسرائیل( اتفاق نهایزودتر از ا میدوار یما ام» :فرمودند
پایان  در آینده به منزله جنگ احتمالیهرگونه »الزم به ذکر است سید حسن نصرالله، رهبر مقاومت منطقه شام نیز اخیرا به صراحت بیان فرمودند: 

 2«.دسلطه و حضور آمریکا در منطقه خواهد بوپایان  و اسرائیل

/17https://t.me/mahdavit110 

 خواهد شد لیاسرائ یمنجر به نابود یحسن نصراهلل: هر جنگ دیس

 تحلیل حدیثی بشارت امام خامنه ای بر نابودی اسرائیل

از آغاز سال(  10از بعد )« بضع سنین»بعد از  روم سوره ییابتدا اتیآتاویل  طبقزیرا بیان گردید  3همین سخنان را تایید میکند زین «یثیحد»محاسبات 
 )نزدیکی فلسطین( رقم خواهد خورد. « ادنی االرض»در ( هودیها و  یبر روم )غرب یعیش انیرانیا یروز یپ در جنگ بین فارس ها و دشمنان، مفتنه شا

قبل است و البته  نیفلسط )حضور آمریکا در دفاع از یهود اسرائیلی( و لشکرکشی نظامی به «الروم ۀمارق»حضور  ،یانیعالمت قبل از سف نیآخر  یطرف از
 .رخ خواهد داد «هرج الروم»از آن، 

به  وخواهد بود  (لیدر دفاع از اسرائ کایالروم آمر  ۀو قبل مارقه الروم )حضور مارق )جنگ جهانی( بعد هرج الروم :لیبا اسرائ عهیزمان جنگ ش نیبنابرا
ِه ِعْنَد ِقَیاِم اْلَقاِئم: د شدخواهمیدان جنگ  روزیپ عهیش ،«نیبضع سن» بعد ازسوره روم  ییابتدا اتیآ و تاویل حیتصر    4.َیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصِر اللَّ

 :نمود ریتقر  توانیهم م گرید یبه گونه اعبارات فوق را 
 شده است عهیخواهد بود که وارد جنگ با ش نیدر فلسط ستیونیصه هودیدفاع از  یالروم براۀ که حضور مارق میدانیم .1
سال( از آغاز فتنه شام است که البته منجر به  10از  بعد) نی(: در بضع سنلیبا اسرائ عهیالروم )زمان جنگ ش ۀکه زمان وقوع مارق میت کردثاب زی. و ن2

ِه )سوره روم: آ عهیش یروز یپ .( و بعد از 335، ص 4البرهان، ج  ریتفس ،یراناْلَقاِئم )بح ( ِعْنَد ِقَیاِم 5-4 هیبر روم خواهد شد: َیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصِر اللَّ
 سال طول خواهد کشید. 2که کمتر از  شودیآغاز م یانیآن، فتنه سف

 10 بضع سنین )بعد از شروع شده باشد + 2012-2011آغاز فتنه شام قبل از ظهور از سال  میبه ذهن خوانندگان اگر فرض کن بیتقر  یبراصرفا  .3
 های از اتمام سالاگر قبل  و 5سید مقاومت )سید حسن نصرالله( فرمودند: هر جنگ آینده، به منزله پایان اسرائیل است ( بنابراین همانگونه کهسال

، جنگی توسط اسرائیل و آمریکا علیه شیعه صورت گیرد، قطعا پیروز این جنگ، ایران و محور مقاومت شیعی خواهد بود و ساعت شنی نابودی 2020-2021
 هد شد.اسرائیل آغاز خوا

 6.الروم ۀمارقحمله اخوان الترک، الشام، هرج الروم،  ۀاست: خسف دمشق، مارق نگونهیحوادث فتنه شام ا بیاست ترت ینیقیثابت و  نیهمچن .4

                                                             
 (لینک، خبرگزاری تسنیم )لیاسرائ یزمان نابود هنصرالله با رهبر انقالب دربار  دحسنیاز مالقات س یا خاطره.  1

 (لینکمشرق نیوز )خبرگزاری خواهد بود، . سیدحسن نصرالله: هرگونه جنگ به منزله پایان اسرائیل  2

 (نکیل)اسرائیل قبل از ظهور . تحلیل حدیثی زمان جنگ شیعه با  3

 .335، ص 4ج  رهان،الب ریتفس ،یحران. ب 4

 (لینکمشرق نیوز )خبرگزاری ، . سیدحسن نصرالله: هرگونه جنگ به منزله پایان اسرائیل خواهد بود 5

ٌة َتْم   ُتْخَسف.  6
َ
ْیَمِن َو َماِرق

َ
ی اْلَجاِبَیَة َو َتْسُقُط َطاِئَفٌة ِمْن َمْسِجِد ِدَمْشَق اأْل اِم ُتَسمَّ َری الشَّ

ُ
ْرَیٌة ِمْن ق

َ
وِم َو َسُیْقِبُل ِإْخ ق ْرِك َو َیْعُقُبَها َهْرُج الرُّ ی َیْنِزُلوا اْلَجِزیَرَة َو ُرُق ِمْن َناِحَیِة التُّ ْرِك َحتَّ َواُن التُّ

ْمَلة ی َیْنِزُلوا الرَّ وِم َحتَّ ُة الرُّ
َ
 (280)نعمانی، الغیبۀ، ص  َسُیْقِبُل َماِرق

https://t.me/mahdavit110/17
https://t.me/mahdavit110/17
https://tn.ai/1721170
http://mshrgh.ir/991415
http://rajanews.com/node/335899
http://mshrgh.ir/991415
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به ه با اسرائیل جنگ شیعقبل از  احتمال دارد( و حمله اخوان الترک هرج الروم ،الشام ۀمارق ،)خسف دمشق یعنی مارقه الرومحوادث قبل از  نیبنابرا. 5
 .وندندیوقوع بپ

 

 : جنگ با دشمن در نزدیکی فلسطین "یقوموا و ال یدفعونها إال إلى صاحبکم"مرحله 

و بعد از  1به تفصیل بیان گردید: ایرانیان بعد از دو مرحله مطالبه حق، آنگاه وارد مرحله تقابل نظامی با دشمن خواهند شد« ایران قبل از ظهور»در مقاله 
ی َیُقوُمواساز با دشمنان رخ خواهد داد ) یک سری حوادث، آنگاه قیام و جنگ فراگیر و نهایی و سرنوشتوقوع  ْتاَلُهْم ُشَهَداءو  َحتَّ

َ
( که البته فاصله اندکی با ق

ْمر) زمان ظهور خواهد داشت
َ
 (.اَلْسَتْبَقْیُت َنْفِسي ِلَصاِحِب َهَذا اأْل

و جنگ سیوف، عملیاتی خواهد شد؟ واضح و مبرهن است، از آنجا شوند  ، وارد فاز نظامی میها در کدام میدان یاینکه: ایرانسوال اساسی و بسیار مهم 
)دشمن اصلی « سفیانی»(، از اینرو جنگ با همپیمانان سیاسی و نظامی اَل َیْدَفُعوَنَها ِإالَّ ِإَلی َصاِحِبُکمکه ایرانیان، هدف زمینه سازی ظهور را بر عهده دارند )

 " در دستور کار خواهد بود.5، عبری4، غربی3یعنی عملیات نظامی بر علیه دشمنان در محور مثلث "عربی 2مام عصر(ا

                                                             
 (لینک، وبسایت رجانیوز )ایران قبل از ظهور.  1

ْفَیاِنيُّ ُیَقاِتُل .  2  .(346، ص األخبارصدوق، معانی )  اْلَقاِئمالسُّ

ْتِل ُغاَلٍم کنند:  . سفیانی همپیمان خاندان آل فالن در عربستان است؛ آل بنی فالن قبل از ظهور بر عربستان حکومت می 3
َ
 ُبدَّ ِمْن ق

َ
. َجْیُش آِل َبِني ُفاَلنَیْقُتُلُه  ... ِباْلَمِدیَنِة َیا ُزَراَرُة ال

ةَ َفَیْبَتِدُر اْلَحَسِنيُّ ِإَلی اْلُخُروِج َفَیِثُب َعَلْیِه ؛ و سفیانی همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان است:  .(337، ص 1ج  ،یالکاف ،ینیکل) ْهُل َمکَّ
َ
ِسِه ِإَلی َفَیْقُتُلوَنُه َو  أ

ْ
َیْبَعُثوَن ِبَرأ

اِميِّ  اِميُّ ِعْنَد َذِلَك  الشَّ (. این هماهنگی بین نظامیان آل بنی فالن و سفیانی در به شهادت رساندن سید حسنی، .225ص  ،8ج  ،یالکاف ،ینیلک) َلی اْلَمِدیَنةَجْیشًا إِ ... َو َیْبَعُث الشَّ
در منطقه شام دارد  از ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم دمشق .( و حاکی234ظهور، ص  یحتم یها در نشانه یتامل ،یتیآ.ک: باشد )ر نفس زکیه قبل از ظهور می

ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان کند ولی در منطقه بیداء بین مکه و مدینه، خسف خواهد شد که متعاقب شهادت نفس زکیه، سفیانی لشکر نظامی خود از منطقه شام را به مدینه اعزام می
280.). 

ْفَیاِنيُّ ِمْن ِباَلِد ال یغرب تیمورد حما ،یانیسف.  4 وِم ُمْنَتِصرًا ها است: ُیْقِبُل السُّ  .(463 ص ،ۀبیالغ ، طوسیَو ُهَو َصاِحُب اْلَقْوِم ) ِفي ُعُنِقِه َصِلیٌب رُّ

د. )هودی(، َیْعِني ِإْن ُعْدُتْم }ال8 هیِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )سوره اسراء، آ: است هودی تیمورد حما ،یانیسف.  5 ْفَیاِنيِّ ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ  (.14، ص 2 ج ،یالقم ریتفس ،یمق{ ِبالسُّ

http://rajanews.com/node/334458
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مشمول حمله ایران قبل از ظهور به منظور سقوط و فروپاشی حکومت نخواهد شد. زیرا  -1حکومت آل فالن در مکه و مدینه عربستان –لکن محور عربی
اند اما باقی خواهند  هرچند در اثر اختالفات، ضعیف شده-ز قبل از ظهور، مکه و مدینه تحت اختیار حکومت بنی فالن است رو  15طبق احادیث معتبر تا 

 و در واقع، مکه و مدینه بعد از ظهور و توسط امام مهدی آزاد خواهد شد. -2ماند
ق آیات سوره اسراء و احادیث متعدد، یهودیان مفسد در فلسطین عبری، متعین است. از طرفی، طب -از اینرو، جنگ ایران با دشمن و در محور غربی

ساز مشرق، آزادی فلسطین  ، مضافا بر اینکه از اهداف و آرمان های قوم زمینه3تجمع دارند و ایرانیان شیعی، طرف جنگ با یهود قبل از ظهور خواهند بود
، محور شیعی به رهبری ایران در جنگ با اسرائیل قبل از 5َفُیْنَصُرون"  قرینه "َفُیَقاِتُلون بنابراین جنگ با دشمن در فلسطین خواهد بود و به 4معرفی شده است.

 6ظهور پیروز خواهد شد.
اند  شدهدچار اضمحالل هرج الروم  واقعهها در اثر  یغرب. زیرا هرچند زمان این جنگ، بعد از واقعه "هرج الروم" و قبل از حضور "مارقۀ الروم" خواهد بود

طبق احادیث کماکان شاهد لشکرکشی بخشی از حامیان غربی یهود )مارقۀ الروم( به تحوالت خاورمیانه در جهت کمک به یهودیان ساکن فلسطین لکن 
 .شود و بیانگر این است که موجودیت اسرائیل در معرض سقوط و نابودی قرار گرفته است که اینچنین دست به دامان حامیان غربی خویش می 7خواهیم بود

                                                             
ْتِل ُغاَلٍم کنند:  . آل بنی فالن قبل از ظهور بر مکه و مدینه در عربستان حکومت می 1

َ
 ُبدَّ ِمْن ق

َ
؛  .(337، ص 1 ج ،یالکاف ،ینیکل. )َجْیُش آِل َبِني ُفاَلنَیْقُتُلُه  ... ِباْلَمِدیَنِة َیا ُزَراَرُة ال

ْهُل َمکَّ َفَیِثُب َعَلْیِه 
َ
اِميِّ َفَیْقُتُلوَنُه َو  ةَ أ ِسِه ِإَلی الشَّ

ْ
اِميُّ ِعْنَد َذِلَك  َیْبَعُثوَن ِبَرأ  (.225ص  ،8ج  ،یالکاف ،ینیکل) َجْیشًا ِإَلی اْلَمِدیَنة... َو َیْبَعُث الشَّ

ْخِبُرُکْم .  2
ُ
 أ

َ
 ال

َ
  ِبآِخِر ُمْلِك َبِني ُفاَلٍن أ

َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن ق

َ
ْلَنا َبَلی َیا أ

ُ
ْتُل َنْفٍس َحَراٍم ِفي َیْوٍم َحَراٍم ق

َ
َسَمَة َما َلُهْم ُمْلٌك َبْعَدُه َغْیُر  ِفي َبَلٍد َحَراٍم اَل ق  النَّ

َ
َة َو َبَرأ ِذي َفَلَق اْلَحبَّ َرْیٍش َو الَّ

ُ
ْوٍم ِمْن ق

َ
َعْن ق

 .(258ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان َخْمَس َعْشَرَة َلْیَلةً 

َضْینا ِإلی.  3
َ
یاَبِني إِ   َو ق ٍس َشِدیٍد َفجاُسوا ِخالَل الدِّ

ْ
وِلي َبأ

ُ
والُهما ... َبَعْثنا َعَلْیُکْم ِعبادًا َلنا أ

ُ
ْبَل ُخُروِج اْلَقاِئِم َفاَل 5-4 هیِر )سوره اسراء، آْسراِئیَل ... َفِإذا جاَء َوْعُد أ

َ
ُه ق ْوٌم َیْبَعُثُهُم اللَّ

َ
.( ق

تَ  ِل َیَدُعوَن َوْترًا آلِ
َ
 ق

َّ
ٍد ِإال قبل از  نیانقالب مشرق زم ثیعبارت "قتالهم شهداء" در حد نهی.( که به قر 63ص  ارات،یکامل الز  ه،ی. ابن قولو206، ص 8ج  ،یالکاف ،ینی)کل  ُلوهُمَحمَّ

 هودی گانمجازات کنند  یرانیا تی"اهل قم" به عنوان هو یمعرف ثیحد مهیبه ضم زی.( و ن273ص  ،ۀبیالغ ،یظهور )نعمان
َ
ِء : ُکْنُت ِعْنَد أ

َ
ِه ... َفُقْلَنا ُجِعْلَنا ِفَداَك َمْن َهُؤال ِبي َعْبِد اللَّ

. )مجلس مَّ
ُ
ْهُل ق

َ
ِه أ اٍت ُهْم َو اللَّ گاه یرخ خواهد داد )برا ،یعیش انیرانیقبل از ظهور توسط ا هودی.(، مشخص است که عقوبت 216، ص 57بحاراألنوار، ج  ،یَفَقاَل َثاَلَث َمرَّ  یآ

در عصر ظهور، فصلنامه پژوهش  انیرانینقش ا ،ییدآقای. پورس67-65، ص 42در عصر ظهور، فصلنامه مشرق موعود، ش  هودیمواجهه امام زمان با قوم  ،ییدآقای: پورسشتریب
 .(26، ص 25ش  ،یمهدو  یها

ْبَل ُخُروِج اْلَقاِئِم )کلو اهل سنت ذکر ش عهیش نیقیساز ظهور است که در منابع فر  نهیمشرق زم اتیاز اهداف را نیفلسط یآرمان آزاد.  4
َ
ُه ق ج  ،یالکاف ،ینیده است: قْوٌم َیْبَعُثُهُم اللَّ

ِه 63ص  ارات،یکامل الز  ه،ی. ابن قولو206، ص 8 اٍت ُهْم َو اللَّ ِء َفَقاَل َثاَلَث َمرَّ
َ

ِه ... َفُقْلَنا ُجِعْلَنا ِفَداَك َمْن َهُؤال ِبي َعْبِد اللَّ
َ
 .(؛ ُکْنُت ِعْنَد أ

ُ
ْهُل ق

َ
، ص 57بحاراألنوار، ج  ،یمَّ )مجلس أ

سود در  اتیرا ثیاحاد یثیلحدفقه ا یسند  یشده است )معارف، بررس حیتصر  یمشرق از خراسان، قبل از ظهور امام مهد  اهیس یبه خروج پرچم ها زی.(؛ در منابع اهل سنت ن216
، 1۹ط هجر، ج  یۀو النها یۀالبدا ر،ی. ابن کث54-51ص  ت،یمهدو دهیو اهل سنت در عق عهیاشتراکات ش ،ی. جعفر 62-57، ص 46منابع اهل سنت، فصلنامه مشرق موعود، ش 

ْفَیانِ  ثی.( و از جمله آن در احاد532إبراز الوهم المکنون من کالم ابن خلدون، ص  ،یمغرب ی. غمار 62ص  ْصَحاَب السُّ
َ
ْخَری َسْوَداُء ... َیْهِزُموَن أ

ُ
يِّ اهل سنت: َتْخُرُج ِمْن ُخَراَساَن أ

ُئ ِلْلَمْهِديِّ ُسْلَطاَنه )دان ی َیْنِزَل َبْیَت اْلَمْقِدِس ُیَوطِّ ها َشي ُج .(؛ َتخُر 314فرائد فوائد الفکر، ص  ،ی. حنبل261، ص 1، ج  الفتن یف ۀالسنن الوارد ،یَحتَّ ٌء  ِمن ُخراساَن رایاٌت سوٌد ال َیُردُّ
 ر،ی. ابن کث261، ص 14، ج  کنزالعّمال ،یهند  ی. متق383، ص 14، ج  . ابن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل245، ص 4ج  ،یسنن الترمذ ،یُتنَصَب ِبِإیلیاء )ترمذ  َحّتی
ق مشر  اتیرا ثیاهل سنت، سند حد ونی.(؛ از نگاه رجال2۹3، ص 1معجم البلدان، ج  ،ی)حمو  نیفلسط یت المقدس فی: اسم مدینة باءیلی.(؛ ا55، ص 10ج  ،یۀو النها یۀالبدا

َثَنا ِرْشِد یُن ْبُن َسْعٍد )ضعیف الح فیحسن" توص ثیکنند،"حد یم ینظام یشرو یپ نیالمقدس فلسط تیساز که تا ب نهیزم َتْیَبُة )ثقة ثبت(، َحدَّ
ُ
َثَنا ق (، َعْن ُیوُنَس دیثشده است: َحدَّ

ْهِريِّ )الفقیه الحافظ متفق علی جاللته وإتقانه( ِبي ُهَرْیَرَة )صحاب)ثقة(، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّ
َ
ِبیَصَة ْبِن ُذَؤْیٍب )تابعي ثقة(، َعْن أ

َ
لالوقاف، نرم افزار جوامع  ۀالعام ۀ( نک: )االدار ی، َعْن ق

 الکلم(

 .464، ص 4ج  ن،یحیالصح یالمستدرک عل ،یشابور یحاکم ن  .540، ص 5.ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 442ص  ، ۀدالئل اإلمام ،یطبر .  5

 .30-28، ص 25ش  ،یمهدو  یدر عصر ظهور، فصلنامه پژوهش ها انیرانینقش ا ،ییدآقای. پورس31-1۹ص  ن،یدر سوره روم بشارت فتح فلسط یتامل ،ییدآقایسنک: پور .  6

ْمَلة )نعماناست: َو َسُیْقِبُل َمارِ  لیاسرائ میرژ  هودیدفاع از  یبرا انهیبه خاورم یغرب انیاز نظام یبخش یاز حوادث قبل از ظهور، لشکرکش.  7 ی َیْنِزُلوا الرَّ وِم َحتَّ ُة الرُّ
َ
ص  ،ۀبیالغ ،یق

 نیالمقدس( در فلسط تیب کیدر منطقه رمله )نزد یها به صحنه تحوالت فتنه شام با حضور نظام یاز غرب یورود بخش ،یانیعالمت قبل از خروج سف نی.(؛ در واقع آخر 280
ملة: مدینة تقع وسط 6۹، ص 3معجم البلدان، ج  ،یك داود و سلیمان، بینها و بین البیت المقدس ثمانیة عشر یوما )حمو : هي کورة من فلسطین و کانت دار ملۀاست. الرمل .(؛ الرَّ
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 سقوط و نابودی اسرائیل قبل یا بعد از ظهور؟

 :استدر سوره اسراء قرآنی   اسرائیل در حقیقت، تالش برای تحقق وعده رژیم نابودی برایتالش البته 
َضْینا ِإلی

َ
ا َکبیراً   َبني  َو ق َتْیِن َو َلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ ْرِض َمرَّ

َ
ولي ِإْسرائیَل ِفي اْلِکتاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأْل

ُ
والُهما َبَعْثنا َعَلْیُکْم ِعبادًا َلنا أ

ُ
ٍس َشدیٍد   َفِإذا جاَء َوْعُد أ

ْ
َبأ

یاِر َو کاَن َوْعدًا َمْفُعوالً  ْکَثَر َنفیراً  َفجاُسوا ِخالَل الدِّ
َ
ْمواٍل َو َبنیَن َو َجَعْلناُکْم أ

َ
ْمَدْدناُکْم ِبأ

َ
َة َعَلْیِهْم َو أ ْنُفِسُکْم َو  ِإْن  ُثمَّ َرَدْدنا َلُکُم اْلَکرَّ

َ
ْحَسْنُتْم أِل

َ
ْحَسْنُتْم أ

َ
أ

َل  وَّ
َ
ُتْم َفَلها َفِإذا جاَء َوْعُد اآلِْخَرِة ِلَیُسوُؤا ُوُجوَهُکْم َو ِلَیْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َکما َدَخُلوُه أ

ْ
َسأ

َ
ُروا ما َعَلْوا َتْتبیراً ِإْن أ ٍة َو ِلُیَتبِّ  1. َمرَّ

هنگامی که نخستین وعده فرا  .جویی بزرگی خواهید نمود دیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتریاعالم کر اما به بنی اسرائیل در کتاب 
ها را  ، خانه(رسد، گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر ضّد شما میانگیزیم )تا شما را سخت در هم کوبند؛ حتی برای به دست آوردن مجرمان

کنیم؛ و شما را به وسیله داراییها و فرزندانی کمک خواهیم کرد؛ و  سپس شما را بر آنها چیره می. قطعی ای است کنند؛ و این وعده جستجو می
که  ی. و هنگامدیکن یباز هم به خود م دیکن یو اگر بد  د؛یکن یم یکیبه خودتان ن د،یکن یکیاگر ن .دهیم می شما را بیشتر قرارو حامیان نفرات 

 ی( میو داخل مسجد )االقص شود؛ یظاهر م تانین بر شما سخت خواهد گرفت که( آثار غم و اندوه در صورتهاوعده دوم فرا رسد، )آنچنان دشم
 .کوبند یدر هم م رند،یگ یسلطه خود م ریهمان گونه که بار اول وارد شدند؛ و آنچه را ز  شوند

جبهه  یجهان تیسال است حما 70 بیش از است که لیو اسرائ یستیونیصه میرژ  لی( تشکاالرض یف) یجهان اسیدر مقیکی از مصادیق بارز فساد یهود 
سلمان فارسی قوم  انیعیتوسط ش یهود قبل از ظهور مجازاتبیان گردید که طبق احادیث را با خود دارد و  یلیانج تیحیو مس کایاز جمله آمر  استکبار
و بندگان مخلص  عهیش دیبا ستیونیهص هودیو مجازات کنندگان قوم مفسد  )حزب الله لبنان و ...( خواهد بودهمپیمانان محور مقاومت شیعی و  ایرانیان

یارِ ) نیز خواهند شد نیفلسط وارد( باشند که ِعبادًا َلنا) خدا است که با  نیا نشانگر زیندر فلسطین  )آمریکا( حضور مارقه الرومو از طرفی  ؛(َفجاُسوا ِخالَل الدِّ
 قبل از ظهور قرار گرفته است. یضعف و فروپاش تیدر نها لیاسرائ ،یان فاسددهویو مجازات  لیبا اسرائ عهیجنگ ش قوعو
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 چرا قدس برای یهود و اسرائیل مهم است؟طائب: 

بتدایی سوره اسراء در اثر جنگ با ایران و محور مقاومت شیعی در بنابراین رژیم اسرائیل و یهودیان صهیونیست ساکن فلسطین اشغالی، طبق آیات ا
نی را که مورد معرض فروپاشی و سقوط قبل از ظهور قرار میگیرند. اما جبهه استکبار برای جلوگیری از نابودی کامل اسرائیل، آخرین مهره خویش یعنی سفیا

سال بر مسند قدرت باقی نمی ماند و  2لط خواهد ساخت. البته سفیانی نیز بیشتر از است بر دمشق و منطقه شام مس« غربی، عبری و عربی»حمایت مثلث 
از سرانجام با شکست سفیانی و ورود سپاه قدس امام مهدی به بیت المقدس و نزول حضرت عیسی و اقتدای ایشان به امام عصر، آزادی فلسطین بعد 

خواهد  یبعد از ظهور توسط امام مهد  (َفِإذا جاَء َوْعُد اآلِْخَرةِ )و نهایی یهود  مجازات فساد دوم ثیاحاد حیبه تصر  ستین یشکالبته و ظهور رقم خواهد خورد. 
 است. ناپذیر  و وعده خداوند تخلف بود

  

                                                                                                                                                                                                                                              
 نرویاز ا.(؛ 118-117، ص 2ج  ،یاسالم یکشورها یخیتار  یای. قره چانلو، جغراف122، ص 7ج  ،یدانشنامه امام مهد  ، یشهر  یمن تل أبیب )ر  قيفلسطین إلی الجنوب الشر 

شده است: َتْنِزُل  حیتصر  یانیقبل از خروج سف نیدر فلسط یروم انیبه صراحت به حضور نظام ، یطوس ۀبیدر الغ یگر ید ثی. همانطور که در حدباشد یمراد م نیرمله در فلسط
وُم ِفَلْسِطین  (.463ص  ،ۀبیالغ ، ی)طوس  الرُّ

 .7-4. سوره اسراء، آیه  1
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 جمع بندی

خواهد بود اما زمان دقیق سال( از آغاز فتنه شام  10)بعد از « بضع سنین»بنابراین، جنگ شیعه با اسرائیل و ورود شیعه به فلسطین قبل از ظهور بعد از 
آزادی فلسطین، رقم خواهد « مقدمات»آن معلوم نیست و هرچند در این جنگ، پیروزی از آن محور مقاومت شیعی )ایران و حزب الله لبنان و ...( است و 

غربی، عبری و عربی( با رونمایی از لکن یهود و حامیان شان )مثلث  است دهیرس یانیبه مراحل پا لیزوال اسرائ یاست ساعت شن نینشانگر اخورد و 
 سفیانی، تنفس مصنوعی به اسرائیل و رژیم صهیونیستی داده و از اینرو آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل بعد از ظهور خواهد بود. 

 ز ظهور خواهد بود ان شاء الله.در واقع جنگ شیعه با اسرائیل و آغاز فروپاشی اسرائیل قبل از ظهور است اما آزادی فلسطین و فتح نهایی قدس بعد ا
 

 *مصطفی امیری، دانش آموخته حوزه علمیه قم
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