فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

مسیحیت صهیونیستی
دكتراحمرر امفتاو

*

مقدمه

اکنون که جهان اسالم در معرض دشمنیهای بسیاری قرار دارد ،دشمنشناسیی بسییار ضیروری
است .امام صادق

میفرمایید «ال َْص ِالمُُ ِب َز َم ِان ُُِ ََلََ ْهجمُُ َعل َْيي ُُِالل ََّيوا ِبس؛ 1کسیی کیه بیه اوضیاع

زمانهاش آگاه باشد ،شبهات بر او هجوم نیاورد» .مقام معظم رهبری ضمن اشاره بیه ایین حیدیک
عالم بیه زمیان ،کسیی اسیت کیه بدانید در کجیای دنییا زنیدگی مییکنید،
شریف میفرماید « ِ

صفبندیهای مقابیل او هیسیت؟ انگییزههیای مییالف او کیدام اسیت؟»« 2،اگیر صیحنه را
بشناسیم ،عرصه را بشناسیم ،نقشه دشمن را بدانیم ،غافلگیر نیواهیم شد» 3.جریان صهیونیسیم

یهودی و مسیحی ،از دشمنان شیناخته شیده اسیالم هسیتند .در ایین نوشیتار دربیاره مسییحیت
صهیونیستی آمریکا که از حامیان رژیم اشغالگر قدس هستند ،به اختصار بحک ،و به راهکارهای
مقابله با آن اشاره خواهد شد.

4

مسیحیت دارای سه فرقه اصیلی کاتولییک ،ارتیدکس و پروتسیتان اسیت .مسییحیت کاتولییک و
ارتدکس بهخاطر نظام سلسله مراتب کلیسایی کمتر دهیار فرقیهگراییی شیدهانید ،امیا مسییحیت
* دانشآموخته حوزه علمیه قم و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.61

 .2بیانات در جمع اساتید ،فضال و طال حوزه علمیه قم.1379/7/14 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451

 .3بیانات در دیدار مردم کازرون.1387/2/16 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3434

 .4این نوشتار ،خالصهای از کتا «مسیحیت صهیونیستی» است که به زودی به قلم نگارنده توسط پژوهشیگاه امیام
صادق

منتشر خواهد شد.

  208رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

پروتستان به خاطر نداشتن مرجعیت واحد ،فرقههای بسیار زییادی دارد .مسییحت صهیونیسیتی،
مربوط به یکی از فرقههای پروتستانی به نام «اونجلیکاط» یا «انجیلگرا» است که به ظاهر کتیا
مقدس تب کید دارند .آنان با این اعتقاد که بازگشت عیسی مسیح  ،مشروط به بازگشت یهودییان
به فلسطین است؛ از تشکیل حکومت یهودیان در سرزمین اشغالی حمایت میکنند .این باور کیه
در میان بیشتر مسییحیان مقبولییت نیدارد ،در اییاالت متحیده آمریکیا از نفیوذ و قیدرت زییادی
برخوردار است.
تعریف مسيحيت صهيونيستی

فتح شده است 1.این واژه کیه بعیدها متیرادف

«صیهون» ،قلعهای بود که توسط حضرت داود
ً
«اورشلیم» و نهایتا برای سرزمین اسرائیل به کار رفته است ،در مکتوبات مسیحایی بیانگر آرزوی
بازگشت به سرزمین اسرائیل و تبسییس دوبیاره پادشیاهی داوود

بیود 2.بنیابراین صهیونیسیم،

جنبشی است که به دنباط محق ساختن آرزوی بازگشت یهودیان به سرزمین فلسیطین و تشیکیل
حکومت یهودی در این سرزمین است .این جریان در اصل ،ییک جنیبش یهیودی اسیت کیه بیا
انگیزه دینی و حمایت از یهودیان آواره شروع شد ،با نظریهپردازی «تئودور هرتسل» جنبه سیاسیی
پیدا کرد و با حمایت کشور استعمارگر انگلستان و ایاالت متحده آمریکا ،دولت اشغالگر قیدس،
اسرائیل تشکیل شد.
مسیحیت صهیونیستی ،دستهای از مسیحیان اونجلیکاط و بنییادگرا هسیتند کیه بازگشیت عیسیی
را منوط به بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین میدانند و از دولیت یهیودی اسیرائیل

مسیح

حمایت میکنند .از نظر آنیان مسییحیان بایید از اییده تشیکیل دولیت یهیود و سیاسیتهیای آن
پشتیبانی کنند .این استدالط مبتنی بر تفسیر ظاهری و آیندهگرای کتیا مقیدس و مبتنیی بیر ایین
اعتقاد است که پیشگو ییهای عهد عتی درباره قوم یهود ،رفتهرفته در کشور کنونی اسرائیل تحق
مییابد.

3

 .1ر.ک دوم سموئیل .7 5
 .2اسدالله آژیر؛ منجیباوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی؛

.198

 .3ر.ک استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛

.46-42
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شکلگيری مسيحيت صهيونيستی در انگلستان

جنبش مسیحیت صهیونیستی اولیه با این اعتقاد ظهور کرد که بنا بر وعده کتا مقدس ،قوم یهود
قبل از بازگشت حضرت عیسی

به مسیحیت میگروند و با بازگشت به فلسطین ،در کنار دیگر

ملتهای مسیحی از موجودیتی ملی برخوردار میشوند 1 .این باور که روزی یهودییان بیه عیسیی
مسیح

ایمان میآورند و بیشی از کلیسا میشیوند ،بیه عنیوان نشیانه بازگشیت قرییبالوقیوع

مسیح

دانسته شد.

2

ریشههای مسیحیت صهیونیستی در انگلستان ،به نظریهپردازی و پیشگویی «ادوارد ایروینگ» 3و

«نلسون داربی» 4بر میگردد« 5.لرد شافتسبری» 6بازگشت یهودیان به فلسطین را در راستای منافع
راهبردی سیاست خارجی بریتانیا دانست .از این رو ،دولت بریتانیا از جنبش صهیونیسم حماییت
کرد و با اعالمیه «بالفور» که سبب شکلگیری اسرائیل شد ،آرمیان جنیبش صهیونیسیتی تحقی
یافت.

7

شکلگيری مسيحيت صهيونيستی در ایاالت متحده آمریکا

در اوایل قرن بیستم به دنباط تلفات خانمانسوز جنگ جهیانی اوط ،مسییحیت بنییادگرای آمریکیا
درگیر مقابله با جریان الهیات لیبراط بود و تمایلی به حمایت از یهودیان نداشت« .جری فالوط»،

8

«پت رابرتسون» 9و «هاط لیندزی» 10از مسیحیان اونجلیکاط و بنیادگرای آمریکا ،بعید از پییروزی
اسرائیل در جنگ شش روزه ،با اعیالم حماییت از جرییان صهیونیسیت ،نقیش مهمیی در رشید
صهیونیسم مسیحی ایفا کردند.
 .1همان،
 .2همان،

11

.66
 70و .136
3 . Edward Irving
4. Nelson Darby

 .5استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛

.89

 .7ر.ک استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛

6 . Lord Shaftesbury

.112-124

8 . Jerry Falwell
9 . Pat Robertson

 .11استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛

10 . Hal lindsey

 152و .165
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«جری فالوط» به عنوان نیستین سیاستمدار افراطیی آمریکیایی ،معتقید اسیت حماییت اییاالت
متحده آمریکا از اسرائیل به دلیل مصالح اسرائیل نیست؛ بلکه به لحاظ تبمین منافع آمریکاسیت.
او حمایت مسیحیان از اسرائیل را تکلیف مذهبی و آن را در جهت تحق پیشیگوییهیای کتیا

مقدس میداند« 1.کریس هاط سل» 2به نقل از یک مسیحی آمریکایی که زندگی در آمریکا را رها
کرده بود تا در فلسطین ،وطن اصلیاش زندگی کند ،درباره فالوط مییگویید «مسییحیانی ماننید
فالوط عامل تحرییککننیده اسیرائیل در گسیترش سیرزمینهیا و سیرکو کیردن میردم هسیتند.
اسرائیلیها به خوبی میدانند هر کاری کنند ،مسیحیان تندرو یی مانند فیالوط تیا آخیر راه بیا آنهیا
خواهند بود»« 3.پت رابرتسون» در کنار «جیری فیالوط» ،یکیی از قدرتمنیدترین میردان محافیل
سیاسی و دینی آمریکاست که اولین و با نفوذترین شبکه تلو یزیونی ماهوارهای مسییحی دنییا را بیا
عنوان شبکه رادیوتلو یزیونی مسیحی ( )CBNدر ساط 1960م تبسیس کرد.
مسیحیت صهیونیستی به دلیل تبثیر زندگی خبرساز رهبران مسیحی بنییادگرایی همچیون «جیری
فالوط» و «پت رابرتسون» تا پایان دهه 1970م ،هنان تبثیری در آمریکا داشته است که نمییتیوان
یک نفر سیاستمدار یا سناتور کنگره را یافت که مایل به انتقاد علنی درباره دولت اسیرائیل باشید.

4

انگیزههای دینی آخرالزمانی از یک سو و حمایتهای سیاسی از سوی دیگر ،سبب قدرت ییافتن
جریان مسیحیت صهیونیستی در آمریکا شد .اکنیون بییش از  250سیازمان تبشییرگرای طرفیدار
اسرائیل در آمریکا فعالند که در فاصله ساطهای 1980تا  1985تبسیس شدهاند .این سیازمانهیا
توانستهاند حمایتهای تبلیغی و سیاسی را به نفع اسرائیل برانگیزانند.
باورهای مسيحيت صهيونيستی
 .1قوم برگزیده بودن یهودیان

مسیحیان صهیونیست معتقدند یهودیان« ،قوم برگزیده» خداوند هستند که جدا از همه وعدههای
داده شده به کلیسا ،دارای رابطه و جایگاهی منحصربهفرد و هدفهایی جاودانی در سرزمین خود
 .1فؤاد شعبان؛ به خا ر صهیون؛ ترجمه یاسر فرحزادی؛

 243و .300
2 . Halsell

 .3گریس هاط سل؛ تدارک جنگ بزرگ ،ترجمه خسرو اسدی،
 .4استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛

.170

.115
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هستند .از نظیر آنیان جایگیاه قیوم اسیرائیل ،برتیر از کلیساسیت؛ در حیالی کیه مسییحیان غییر
صهیونیست ،کلیسا را اسرائیل حقیقی میدانند و معتقدند پیشبینی عهد عتی درباره سیلطنت در
کلیسا تحق مییابد 1.البته ادعای قوم برگزییده و نییز سیرزمین موعیود ،مشیروط بیه اطاعیت از
دستورات خدا بوده است .بنا بر نقل کتا مقدس یهودی ،بارها به بنیاسرائیل هشیدار داده شیده

که در صورت عصیان در برابر خدا ،در میان ملتها پراکنده خواهند شد؛ 2در حالی کیه اعتیراف
آنان به گناهان خود ،سبب میشود خدا با یادآوری عهد خود با یعقو و اسیحاق و نییز عهید بیا
ابراهیم

 ،این سرزمین را نیز یاد کند 3.صهیونیستهای مسیحی همواره مشروط بودن پیمانها

را به نفع ح نامشروط اسرائیل نادیده گرفتهاند.
 .2ادعای مالکيت نيل تا فرات برای یهودیان

بسیاری از صهیونیستهای مسیحی معتقدند مرزهای کنونی اسرائیل به انضمام منیاط اشیغالی
مورد مناقشه ،بیشی از زمینهایی است که خدا به قیوم یهیود اختصیا

داده اسیت؛ از ایین رو

اسرائیل را به اشغاط این سیرزمین از طریی زور تشیوی میکننید .ادعیای «از رود مصیر تیا رود
فرات» بیشی از مصر ،لبنان ،سوریه و نیز کرانه غربی را در بر مییگییرد؛ در حیالی کیه یهودییان
هیچگاه در تاریخ ،حتی در دوره پادشاهی داوود و سلیمان

نیز مالک همیه سیرزمین مقیدس

نبودهاند.
.3حمایت از تجدید بنای معبد

جایگاه معبد سلیمان ،از مسائل مهم مسییحیان صهیونیسیت اسیت .از نظیر آنیان بنیای معبیدی
یهودی ،نه تنها در کتا مقدس دستور داده شده است؛ بلکه تجدید بنای آن قریبالوقوع اسیت.
از این رو از کسانی که در جهت رسیدن به این امر اقدام کردهاند ،فعاالنه حمایت میکنند .از نظر
آنان تجدید بنای معبد سیلیمان ،مهیمتیرین نشیانه بازگشیت نزدییک عیسیی مسییح

اسیت.

صهیونیستهای مسیحی و یهودی معتقدند مسجدالصییره مسیلمانان بایید از بیین بیرود .آنیان
گمان میکنند سومین معبد یهود بنا خواهد شد ،کاهنان تقدیس میشوند و قربیانیهیا بیار دیگیر
 .1همان،

.266

 .2کتاب مقدس؛ الویان .33 26
 .3همان.42 26 ،
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برای تحق پیشگو یی کتا مقدس و تسریع آمدن عیسی مسیح

برقرار میشود.

1

 .4باور به جنگ آرماگدون در آخرالزمان

حمایت مسیحیان از تجدید بنای معبد یهودیان ،همواره با اعتقاد به جنگ قریبالوقوع آخرالزمیان
که در تاریخ بشر بیسابقه است ،پیوند داشته است .از این رو ،صهیونیستهای مسیحی به تعبییر
ً
«دان واگنر» 2،حقیقتا «مشتاق آرماگدون» هستند 3.آنان بر این عقیدهاند کیه در منطقیه فلسیطین
میان دو جبهه خیر و شر جنگی در خواهد گرفت .آنان در این میان خود را جبهه خییر و دشیمنان
خود را شر میدانند و معتقدند در این نبرد نیروهیای اهریمنیی در برابیر خیدا و نییز قیوم اسیرائیل
شکست خواهند خورد .عیسی

در آن هنگام بهعنیوان مسییحا و پادشیاه یهودییان بیاز خواهید

گشت تا به مدت هزار ساط در بیتالمقدس سلطنت کند و یهودیان از جایگاه و نقش ممتازی در
دنیا برخوردار خواهند شد.
نفوذ مسيحيت صهيونيستی در دولت آمریکا

بسیاری از رؤسای جمهور ایاالت متحده آمریکا از جمله «کارتر»« ،ریگان»« ،جیورج بیوش» و
«ترامم» دارای تفکر مسیحیت صهیونیستی بوده و هستند« .جیمی کارتر» در ییک سیینرانی در
ً
ساط  ،1978درباره کشور اسرائیل گفت «کشیور اسیرائیل نهایتیا بازگشیت بیه سیرزمین کتیا
مقدس است که یهودیان بیش از صدها ساط پیش ،از آن رانده شدند ...شکلگییری ملیت یهیود،
تحق پیشگو یی کتا مقدس است» 4.وی به عنوان حامی صهیونیستها و پایهگیذار مصیالحه
کمم دیوید ،بعد از پایان دوره ریاست جمهوریاش در کتابش بیا عنیوان «فلسیطین صیلح نیه،
تبعی » 5به عهدشکنیهای سران اسرائیل اشاره ،و از سیاستهای دوگانه آمریکا در زمینه صیلح
انتقاد میکند.

6

 .1استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛

.316

 .3استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛

.328 - 326

2. Don Wagner

 .4همان؛

.160
5. Palestine: Peace not Apartheid

 .6جیمی کارتر؛ فلسطین صلح نه ،تبعیض؛ ترجمه مهران قاسمی،

.11 -10
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«رونالد ریگان» نیز بر اساس قرائت خود از کتا مقدس 1،تب کید میکیرد کیه زمیان آرماگیدون
نزدیک است و اسرائیل به زودی مورد حمله کشورهای تبهکیاری همچیون لیبیی و اتییوپی قیرار
خواهد گرفت .او در پاسخ به اینکه اگر روزی در آینده ،اسرائیل در اثر حمله کشورهای دشمن در
معرض نابودی قرار بگیرد ،آمریکا هه باید بکند؟ گفت «ما به اسیرائیل قیوط دادهاییم کیه از ایین
کشور حفاظت کنیم  ...ما دارای وظیفه ،مسئولیت و سرنوشت هستیم» 2.انتییا وی بیه عنیوان
رئیسجمهور ،باعک پیشبرد هشمگیر آرمان مسیحیت صهیونیسیتی شید؛ آنگونیه کیه برخیی از
مناصب مهم سیاسی به هند تن از مسیحیان صهیونیست سپرده شد.
بوش» پسر نیز موضع سرسیتانه اسالف خود را
«جورج بوش» پدر« ،بیل کلینتون» و «جورج ِ

در حمایت از صهیونیسم ادامه دادنید .سیاسیتمداران ،نظیرات رأیدهنیدگان ییا حیداقل نظیرات
گروههای فشار را منعکس میکنند و گیروههیای فشیار صهیونیسیت ،قدرتمنیدترین گیروههیا در
آمریکا هستند .سه نفر از رهبران مسیحی که تریبون کاخ سیفید را از ریگیان دریافیت کردنید ،در
ههل یا پنجاه ساط گذشیته توانسیتهانید تضیمینکننیده طرفیداری سیاسیت خیارجی آمریکیا از
صهیونیست باشند.
ارتباط مسيحيت صهيونيستی با اسرائيل

مسیحیت صهیونیستی بیا حماییت از اسیرائیل ،تسیهیل مهیاجرت یهودییان ،حماییت از برنامیه
شهرکسازی ،اعماط فشار برای شناسایی بینالمللی اورشلیم به عنوان پایتییت اسیرائیل ،تیبمین
بودجه بازسازی معبد سلیمان ،میالفت با روند صلح ،تشدید وخامت روابط بیا جهیان عیر و
تسریع آرماگدون ،همواره با اسرائیل در ارتباط بودهاند .رؤسای جمهور آمریکا ،از «روزولیت» تیا

«ترامم» ،تحت تبثیر فشارهای البی یهودی ی صهیونیستی آمریکا قیرار داشیتهانید 3.گیروه فشیار
حامی اسرائیل در انتیا  ،انتصا و برکناری مقامات و منصوبان دولتی ایاالت متحده دخالیت
دارد.

4

 .1کتاب مقدس؛ حزقیاط؛ با .38
 .2ر.ک استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمیید بیشینده و قدسییه جیوانمرد؛ 162 – 160؛ محمید
السماک؛ الصهیونیه المسیحیه؛ .79
 .3احمد کریمیان؛ یهود و صهیونیسم؛ .66
 .4استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛ .406 – 404
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مسییحیان بییا توجیییه نظییامی اییین مرزهییای گسییترده ،پییذیرش سیسییی برنامییه شهرکسییازی در
بیتالمقدس شرقی عربی و شهر کهن بیتالمقدس و نیز حمایت اقتصادی از جنبش مهیاجران،

نقش بسزایی در تحق عینی سرزمین اسرائیل ایفا کردهاند 1.صهیونیستهیای مسییحی معتقدنید

که بیتالمقدس ،پایتیت انحصاری و یکپارهه یهودیان است و باید پس از این نیز باشد .از ایین
رو با هر گونه پیشنهاد حاکمیت مشترک یا ایجاد پایتیت فلسیطینی در بییتالمقیدس شیرقی بیه
شدت میالفند .از نظر صهیونیسم ،هییچ مصیالحهای نمییتوانید صیورت گییرد .آنهیا تیالش
میکردند با ترغیب دولتهای غربی و بهویژه دولت ایاالت متحده به انتقاط سفارتیانههایشان بیه
بیتالمقدس ،این شهر به عنوان پایتیت اسرائیل به رسیمیت شیناخته شیود .سیرانجام بیا فشیار
البیهای صهیونیستی یهودی و مسیحی ،در تاریخ  14می  24( 2018اردیبهشیت  )1397و در
هفتادمین سالگرد تبسییس اسیرائیل کیه فلسیطینیان آن را ییومالنکبیه (روز مصییبت و بیدبیتی)
مینامند ،به دستور «دونالد ترامم» سفارت ایاالت متحده آمریکا به بیتالمقدس انتقیاط یافیت.
«ترامم» در سینان خود گفت «این اتفاق باید ساطها پیش رخ مییداد» و ادعیا کیرد «انتقیاط
سفارت ،بزرگترین امید ما برای برقراری صلح در منطقه است!» .وی برای ابراز خیوش خیدمتی
خود به صهیونیستهای یهودی و مسیحی ،بیه خییاط خیام خیود طیرح معاملیه قیرن ییا همیان
کالهبرداری قرن را مطرح کرده است .اعالم پایتیتی بییتالمقیدس بیرای رژییم صهیونیسیتی و
انتقاط سفارتیانه آمریکا و طرح معامله قرن ،بییش از آنکیه متیبثر از سیاسیت خیارجی و منیافع
ً
آمریکا باشد ،عمدتا بعد دینی دارد؛ زیرا این کار خواسیته اونجلیکیاطهیای آمریکیایی ییا همیان
مسیحیان بنیادگرا و صهیونیست آمریکاست.

2

آنچه از نظر صهیونیستهای یهودی حیاتی است ،ساخته شدن معبد آینده یهود در همیان مکیان
معبد سلیمان است .رایجترین نظرییه میورد پیذیرش برخیوردار از حماییت سینتی و اتفیاقنظیر
باستانشناسان کنونی اسرائیل ،این است که مکان معبد همان مکان مسجد صیره اسیت .بیشیتر
یهودیان سنتی معتقدند که مسجد صیره باید پیش از تجدیید بنیای معبید بیزرگ ،از بیین بیرود.
 .1همان،

.425-423

 .2محمد مسجد جامعی و مصطفی رستگار؛ مسیحیت انجیلی بررسقی گسقترش اونجلیکالیسقم در جهقان امقروز؛
.183
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مسیحیان بنیادگرا و صهیونیسیت ،دشیمن رونید صیلح خاورمیانیه هسیتند و همیواره از اسیرائیل
حمایت میکنند و ملت آمریکا و اسرائیل را مانند دوقلو میدانند .آنان نیه تنهیا بیه واسیطه منیافع
شیصی مشترک ،بلکه به واسطه بنیانهای دینی همانند به یکدیگر مرتبطنید .آمریکیا و اسیرائیل،
خود را علیه جهان شیطانی ،متحد یکدیگر میدانند .مسیحیان صهیونیسیت خییاط مییکننید بیه
جنگ دنیای اهریمنی تحت حاکمیت رژیمهای اسیتبدادی کمونیسیتی و اسیالمی رفتیهانید کیه
میالف ارزشهای دموکراتیک یهودی -مسیحی آمریکا و اسرائیل هستند .آنان به همان میزان کیه
به اسرائیل عالقمند هستند ،از اعرا تنفر دارند .تبعی های ضید عیر و تصیورات کلیشیهای
خاورشناسیان ،در نوشیتارهای آنییان مشیترک اسیت .از نظییر خاورشناسیان ،غیر  ،آزادانییدیش،
صلحجو ،اهل منط و قادر به پذیرش ارزشهای واقعی پنداشته میشود ،در حالیکه خاورمیانیه
اینگونه نیست و حتی گاه ملتهیای عیر را وحشیی مییخواننید .در واقیع تنفیر از اعیرا بیا
نگرشهای نژادپرستانه نسبت به فلسطینیان همراه است.

1

دفاع از امنیت اسرائیل ،اغلب مسیحیان صهیونیست را به انکار حقوق انسانی اساسیی و یکسیان
برای فلسطینیان سوق داده است .نژادپرستی هنان آنان را کیر و کیور کیرده اسیت کیه فلسیطینیان
مسلمان را که از فرزندان ابراهیم

هستند ،با کنعانیان مشرک آن زمان یکی میداننید .آنیان پیا را

فراتر گذاشتند و مسلمانان را شیطانی خواندند؛ در حالی که همواره ادعای یکجانبیه اسیرائیل بیر
مناط اشغالی را به رسمیت شناخته و با آرمانهای فلسیطین بیرای خودمیتیاری نییز میالفیت
کردهاند .از نظر آنان نمیتوان به فلسطینیان با کشوری در قلب اسرائیل ،اعتماد کرد.

2

دشمنی مسيحيت صهيونيستی با مسلمانان

مسیحیت صهیونیستی ،دین اسالم را دشمن اصیلی خیود میدانید و بیه اشیکاط میتلفیی بیا آن
دشمنی میکند
 .1تضعيف و تخریب اسالم

دشمن صهیونیستی افزون بر حمله نظامی و اشغاط سرزمینهای اسالمی ،به دنبیاط از بیین بیردن
 .1استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛
 .2همان،

.459

.450 – 447
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اعتقادات دینی و شریعت اسالمی است؛ 1زیرا قویترین سالح برای نیابودی ییک امیت ،هنیگ
انداختن بر بنیان اعتقادی آنان است .از ایین رو بیه آسییب زدن و تشیکیک در میورد اسیالم روی

آوردند 2.آنان میکوشند با ابزار تبلیغات گسترده ،ههیره اسیالم را خیرا کننید تیا راه بیر دعیوت
اسالمی بسته شود .همچنین ضمن معرفی اسالم به عنوان دینی ارتجاعی و ضد تمدن ،شبهاتی را
درباره اسالم و پیامبر اکیرم

مطیرح مییکننید و بیرای تحرییک مسیلمانان بیه انجیام اعمیاط
3

خشونتآمیز ،به وسیله کاریکاتور و مانند آن بیه پییامبر اسیالم
گسترده از جریان مسیحیت تبشیری ،از دیگر اقدامات آنان است.

اهانیت مییکننید .حماییت
4

 .2تضعيف کشورهای اسالمی

یکی از سیاستهای صهیونیستهای یهودی و مسیحی ،ایجاد تفرقه در جهان اسالم است تیا از
قدرت عظیم اتحاد بیش از یک میلیارد مسلمان جلوگیری کنند و برای ایین کیار ،همیواره روابیط
میان آنها را کنترط میکنند تا مانع استحکام روابط سیاسی و اقتصیادی مییان آنهیا شیوند؛ ماننید
دامن زدن به تنشهای میان ایران و عربستان سعودی ،ایران و امارات متحده درباره جزایر سیهگانیه
و میان مصر و سایر کشورهای اسالمی آفریقا .از آنجا که اییران قیدرت بزرگیی در برابیر اسیرائیل
اسییت ،همییواره میکوشییند میییان اییران و دیگییر کشییورهای اسییالمی ماننیید کشییورهای حاشیییه
خلیجفارس تنش ایجاد کنند 5.آنها تالش میکنند تا جایی که میتواننید کشیورهای اسیالمی را
دهار تجزیه کنند 6.از این رو ،از ایجاد تفرقه و نزاع میان شیعه و سنی به عنوان یکیی از فتنیههیای

قدیمی 7و تعصب مذهبی و اختالفات مذاهبی بیشترین استفاده را میکنند.
 .1همان.331 ،
الصهیونیه النصرانیه؛ً
ً
 .2محمد بن عبدالعزیز العلی؛
 .3همان،

8

.416

.234-233

 .4به زودی کتا «مسیحیت تبشیری» به قلم نگارنده ،توسط نهاد مقام معظیم رهبیری در امیور دانشیجویان ایرانیی
خارج از کشور منتشر خواهد شد.
.348 – 347

 .5علی جدید بنا ؛ عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم؛
الصهیونیه النصر ً
ً
انیه؛ .267-266
 .6محمد بن عبدالعزیز العلی؛
 .7علی جدید بنا ؛ عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم؛
 .8همان،

.238

.267
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آنها برای اینکه مانع قدرت یافتن کشورهای اسالمی ،بهخصو

کشورهای محور مقاومت مثل

ایران ،سوریه و حز الله لبنان شوند ،از هیچ گونه تالشیی بیرای تغیییر حکومیت ،فعالییتهیای
جاسوسی تا حمله نظامی مستقیم یا غیر مستقیم و تحریمهای اقتصادی و راهاندازی جنیگ مثیل
جنگ ایران و عراق و مانند آن فروگذار نمیکنند .ترور دانشیمندان اسیالمی ،از دیگیر برنامیههای
آنان است« .عاطف محمد نجیب المطیعی» فهرسیتی از دانشیمندان مصیری و لبنیانی را کیه از
طرف جریان صهیونیستی به قتل رسیدهاند ،در کتا خود آورده است .در کشور عزیزمیان اییران
نیز میتوان به شیهدای هسیتهای اشیاره کیرد .در ایین جرییان ،صهیونیسیم یهیودی و مسییحیت
صهیونیستی همداستان هستند.

1

 .3اسالمهراسی

حادثه «سپتامبر  ،»2001انزجیار از اسیالم را در دسیتور کیار مسییحیان بنییادگرا و صهیونیسیت
آمریکا قرار داد .کشیش «بت روبرتسون» درباره اسالم میگوید «اسالم ،دین تروریسیم اسیت و
هدف مسلمانان ،سیطره بر جهان است» .درباره مسلمانان آمریکا نیز میگوید «آنها هستههیای
تروریستی را برای نابودی آمریکا سازماندهی میکنند»« .فرانکلین گراهام» اسالم را «دین شیطان
در شرارت» مینامد و «گری فالوط» اسالم را دین تزویر معرفی میکند 2.این موضعگیریها بیود
که سبب شد «جورج بوش» هند ماه پس از حادثه تروریستی  11سیپتامبر ،سیه کشیور از جملیه
ایران و عراق را محور شرارت نامیید .مسییحیت صهیونیسیتی بیا ایجیاد اسالمهراسیی از طریی
رسانههای میتلف ،میکوشد تصویر نادرستی از مسلمانان به غربیها ارائه کند .آنها با اسیتفاده
از موارد ذیل ،اسالمهراسی را ترویج میکنند
الف) ایجاد هراس از بمب هسـتهای اسـممی اگیر هیه برخیی کشیورها دارای سیالح هسیتهای
هستند ،اما فقط در مورد جهان اسالم است که آن را به دین ربط دادهاند .مسیحیان صهیونیستی از
مطرح کردن بمب هستهای اسالمی ،تالش میکنند مسیحیان معتیدط را نییز بیر ضید مسیلمانان
الصهیونیه النصر ً
ً
انیه؛
 .1محمد بن عبدالعزیز العلی؛

.420-419

 .2ر.ک حسین صلواتیپور؛ جایگاه صهیونیستهای مسیحی در آمریکا؛
بنیادهای سیاسی جنبش صهیونیسم مسیحی و انگاره موعودگرایی؛

.152

1462-159؛ محسن قنبری آالن ؛
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تحریک کنند و به این بهانه ،کمکهای نظامی بیشتری به کشور اسرائیل کنند.
ب) ایجاد هراس از اسمم سیاسی آنها در دورههای اخیر ،در مقاالت و نوشتههای خود نسیبت
ً
به دست یافتن جهان اسالم به قدرت سیاسی هشدار میدهند؛ زیرا میخواهند مسیلمانان صیرفا
یک دین عبادی داشته باشند که به نماز و روزه و حیج و زکیات اکتفیا کننید ،فقیط بیه واجباتشیان
بپردازند یا برای خودشان اجتماعات صوفیگری و مانند آن داشته باشیند .آنهیا تیالش مییکننید
شعار «اسالم عبادی آری ،اسالم سیاسی خیر» را در جوامع اسالمی مطرح کنند.
ج) ایجاد هراس از اسمم به هر بهانهای «فرانسیس فوکیو یامیا» نویسینده آمریکیایی ،بنییادگرایی
اسالمی را فاشیستی قلمداد میکند .تبلیغات غربی با معرفی برخی گروههیای افراطیی بیه عنیوان
نماینده جهان اسالم ،در واقع کل جهان اسالم را به عنوان بنیادگرایی اسیالمی میورد هجمیه قیرار
میدهند و اعالم میکنند که بنیادگرایی اسالم با دموکراسی ،آبادی و برابری سازگاری ندارد .آنهیا
1
میخواهند بگویند تنها دولتی که در شرق حقوق بشر را رعایت میکند ،دولت اسرائیل است.
مسیحیان صهیونیستی با تبلیغات گستردهای ،حوادث  11سپتامبر را به مسیلمانان نسیبت دادنید و
ههره خشن افرادی مثل اسامه بن الدن را که لقب «سلطان وحشت» به او داده بودنید ،بیه عنیوان
نماینده اسالم معرفی کردند .بیا تبلیغیات آنیان ،میردم آمریکیا مسیلمانان را افیرادی تروریسیت،
افراطی ،بنیادگرا میدانند و شناخت درستی از اسالم ندارند 2.یکیی از میواردی کیه بیه وسییله آن
اسالمهراسی مطرح میشود ،مسبله ایران اتمی است .دشمن صهیونیستی یهودی و مسیحی برای
جلوگیری از پیشرفت و نفوذ ایران اسالمی ،دستیابی ایران به بمب اتمی را بهانیه مقابلیه قیرار داده
است .با توجه به اینکه مسیحیان صهیونیستی جنگ آرماگیدون در آخرالزمیان را جنیگ هسیتهای
میدانند ،اصرار دارند که ایران را دارای قدرت هستهای معرفی کنند تا بهانه بیشتری برای دشیمنی
3
با ایران اسالمی داشته باشند.
چگونگی مواجهه مسلمانان با مسيحيت صهيونيستی
 .1حفظ و تقویت وحدت جهان اسالم

جهان اسالم باید با کسب اطالعات و آگیاهی نسیبت بیه عوامیل سیاسیی شیکلگییری جرییان
 .1احمد تهامی سلطان؛ المنظمات الصهیونیة المسیحیه و خطرها علی المسلمین؛
 .2ر.ک فؤاد شعبان؛ به خا ر صهیون؛ ترجمه یاسر فرحزادی؛
 .3همان.
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صهیونیستی ،قدرت تشییص مصالح و بصیرت خود درباره فتنهها و دسیسههای تفرقهافکنانیه را
افزایش دهد .مسلمانان باید نسبت به سیاست تفرقهافکنیی صهیونیسیتهیا کیه همیان سیاسیت
قدیمی استعمارگر پیر یعنی انگلستان است ،هوشیار باشند تا در دام منازعات سیاسی و منطقیهای
تجزیهطلبانه و نیز در دام منازعات فرقهای شیعه و سنی نیفتند و با یکدیگر وحدت داشیته باشیند؛
َ

َ ُ

هنانکه قرآن نیز میفرمایید « َو ْاَ َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل َّالل ِه َج ِم ًيعكا َو ال َتف َّرقكوا» 1و نییز میفرمایید
َ

َ ْ َ

ْ

َ
« َوال

َتن َاز َُوا ف َتفَّ ُلوا َو َتذ َ َب ر ُ
يح ُُ ْْ  2نزاع نکنید تا سست نشوید و قدرت شما از بیین نیرود» .مقیام
ِ

معظم رهبری در این زمینه میفرماید «تفرقه و اختالف میان ملیتهیای مسیلمان ،سیم مهلیک
است .از این باید اجتنا کنیم».
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 .2تقویت قدرت نظامی

از جمله وظایف مسلمانان ،باال بردن توان نظامی و قیدرت مبیارزه و جهیاد در راه خداسیت
ُ

« َو

َاَ ُدوا َل ُه ْْ َما ْاس َت َن ْع ُت ْْ م ْن ق َوة ُ ...ت ْر ُب َ
ون ِب ِه ََ ُد َو الل ِه َو ََ ُد َو ُك ْْ  4هر نیرویی در قدرت داریید،
ِ
ِ
ِ

برای مقابله با دشمنان آماده سازید ...تا به وسیله آن ،دشمن خدا و دشمن خیویش را بترسیانید».

قدرت نظامی کشور اسالمی ،باید به گونهای باشید کیه دشیمنان صهیونیسیتی خییاط هجیوم بیه
سرشان نزند .مقام معظم رهبری مییفرمایید «قیدرت نظیامی بیرای کشیوری کیه میورد تهدیید
قدرتهاست ،یکی از واجبترین واجبهاست».
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 .3باال بردن ميزان تابآوری جامعه اسالمی

مهمترین نکته در مقابله با دشمنان سرسیت صهیونیستی ،میزان مقاومت و تا آوری جامعیه در
حد مطلو است .حفظ و ارتقای میزان تیا آوری جامعیه در عرصیههیای اعتقیادی ،سیاسیی،
فرهنگی و اقتصادی اهمیت دارد .از نظر اعتقادی و فرهنگی ،بایید از تعلییم و تربییت اسیالمی و
 .1آطعمران .103
 .2انفاط .46
 .3بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی.1391/5/29 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20807

 .4انفاط .60
 .5بیانات در دیدار نیروهای حاضر در مانور ذوالفقار.1376/7/5 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2856
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تحکیم باورهای دینی مراقبت ،و از نظر سیاسی و اجتماعی ،باید شور و نشاط انقالبی مردم بیرای
حضور در صحنههای سیاسی و اجتماعی حفظ شود .بنابراین باید یاد و خاطره مجاهیدت هیای
شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانیها زنده نگه داشته شود.
ضربه زدن از راه اقتصاد ،از دیگر توطئههای صهیونیستهای یهودی و مسیحی و از کمینگاههیای
آنان است .آنان میکوشند با شیوههای ظالمانه ،تنگناهای اقتصادی ایجاد کنند و با فشار بر مردم،
آنان را به شورش بکشانند .نظام اسالمی باید کارآمیدی خیود را نشیان دهید و بیا اعتمادسیازی،
بهرهگیری از اقتصاد مقاومتی ،تولید داخلی و وابسته نبودن به خارج از کشور ،اجازه ندهد جامعیه
اسالمی گرفتار بحرانهای اقتصادی شود.
فهرست منابع

 .1آژیر ،اسدالله ،منجیباوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی ،قم دانشگاه ادیان و میذاهب،
1392ش.
 .2تهامی سلطان ،احمد؛ المنظمات الصقهیونیه المسقیحیه و خطرهقا علقی المسقلمین؛ قیاهره،
مکتب التراث االسالمی.
 .3جدید بنا  ،علی؛ عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم؛ قم مؤسسیه امیام خمینیی ،
1385ش.
 .4سایزر ،استیون؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛ قم انتشیارات
طه و مرکز پژوهشهای صدا و سیما1386 ،ش.
 .5السماک ،محمد؛ الصهیونیه المسیحیه؛ بیروت دارالنفائس1413 ،ق.
 .6شعبان ،فؤاد؛ به خاطر صهیون؛ ترجمه یاسر فرحزادی ،تهران نشر ساقی1390 ،ش.
 .7صلواتی پور ،حسین؛ جایگاه صهیونیستهای مسقیحی در آمریکقا؛ تهیران نشیر راه نیکیان،
1390ش.
 .8العلی ،محمد بن عبدالعزیز؛ الصهیونیة النصرانیة؛ ریاض دار کنوز اشبیلیا1430 ،ق.
 .9قنبری آالن  ،محسن؛ بنیادهای سیاسی جنبش صهیونیسم مسیحی و انگاره موعودگرایی؛ قیم
انتشارات مؤسسه امام خمینی 1388 ،ش.
 .10کارتر ،جیمی؛ فلسطین صقلح نقه ،تبعقیض؛ ترجمیه مهیران قاسیمی؛ تهیران نشیر ثالیک،
1386ش.
 .11کتا مقدس ،انجمن کتا مقدس.
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 .12کریمیان ،احمد؛ یهود و صهیونیسم ،قم بوستان کتا 1389 ،ش.
 .13کلینی ،محمد بن یعقو ؛ کافی؛ ها اوط ،قم دار الحدیک1429 ،ق.
 .14مسییجد جییامعی ،محمیید و مصییطفی رسییتگار؛ مسیییحیت انجیلییی بررسییی گسییترش
اونجلیکالیسم در جهان امروز؛ تهران انتشارات اطالعات1398 ،ش.
 .15هاط سل ،گریس؛ تدارک جنگ بزرگ ،ترجمه خسرو اسدی ،بیجا رسا1391 ،ش.
 .16هالط ،رضا؛ مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا؛ ترجمه علی جنتی؛ قم نشیر ادییان،
1386ش.

