
 مسیحیت صهیونیستی

 *رر امفتاودكتراحم

 مقدمه

شناسیی بسییار ضیروری  دشمن، های بسیاری قرار دارد جهان اسالم در معرض دشمنی اکنون که
مُ ُُِبَزَمانِ ُُُِالَْصاِلمُ »فرمایید   می امام صادق است. کسیی کیه بیه اوضیاع  1؛اللَّيَوابِسَُُعلَْيي ََُُُِلََْهج 
ظم رهبری ضمن اشاره بیه ایین حیدیک . مقام مع«شبهات بر او هجوم نیاورد ،اش آگاه باشد زمانه

کنید،  کسیی اسیت کیه بدانید در کجیای دنییا زنیدگی میی ،م بیه زمیانعالِ » فرماید  شریف می
اگیر صیحنه را » 2،«هیای مییالف او کیدام اسیت؟ های مقابیل او هیسیت؟ انگییزه بندی صف

هیونیسیم جریان ص 3«.غافلگیر نیواهیم شد ،بشناسیم، عرصه را بشناسیم، نقشه دشمن را بدانیم
از دشمنان شیناخته شیده اسیالم هسیتند. در ایین نوشیتار دربیاره مسییحیت  ،یهودی و مسیحی

و به راهکارهای  ،به اختصار بحک هستند،صهیونیستی آمریکا که از حامیان رژیم اشغالگر قدس 
 4مقابله با آن اشاره خواهد شد.

مسییحیت کاتولییک و  کاتولییک، ارتیدکس و پروتسیتان اسیت. مسیحیت دارای سه فرقه اصیلی
امیا مسییحیت  ،انید گراییی شیده خاطر نظام سلسله مراتب کلیسایی کمتر دهیار فرقیه هارتدکس ب
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 ،مسییحت صهیونیسیتی دارد.های بسیار زییادی  فرقه ،مرجعیت واحد به خاطر نداشتنپروتستان 
به ظاهر کتیا  ست که ا« گرا انجیل»یا  «اونجلیکاط»های پروتستانی به نام  مربوط به یکی از فرقه

مشروط به بازگشت یهودییان  ،بازگشت عیسی مسیح با این اعتقاد که کید دارند. آنانبمقدس ت
 کیه این باور کنند. تشکیل حکومت یهودیان در سرزمین اشغالی حمایت میاز  ؛به فلسطین است

دی در اییاالت متحیده آمریکیا از نفیوذ و قیدرت زییا ،مسییحیان مقبولییت نیداردبیشتر در میان 
 برخوردار است.

 تعریف مسيحيت صهيونيستی

بعیدها متیرادف کیه  این واژه 1فتح شده است. ای بود که توسط حضرت داود قلعه ،«صیهون»
در مکتوبات مسیحایی بیانگر آرزوی ، برای سرزمین اسرائیل به کار رفته است و نهایتاً  «اورشلیم»

 ،بنیابراین صهیونیسیم 2بیود. داوودبازگشت به سرزمین اسرائیل و تبسییس دوبیاره پادشیاهی 
دنباط محق  ساختن آرزوی بازگشت یهودیان به سرزمین فلسیطین و تشیکیل ه جنبشی است که ب

ییک جنیبش یهیودی اسیت کیه بیا  ،حکومت یهودی در این سرزمین است. این جریان در اصل
جنبه سیاسیی  «تسلتئودور هر»پردازی  با نظریه ،انگیزه دینی و حمایت از یهودیان آواره شروع شد
دولت اشغالگر قیدس،  ،ایاالت متحده آمریکا و پیدا کرد و با حمایت کشور استعمارگر انگلستان

   اسرائیل تشکیل شد.
کیه بازگشیت عیسیی  هسیتند از مسیحیان اونجلیکاط و بنییادگرا ای دسته ،مسیحیت صهیونیستی

از دولیت یهیودی اسیرائیل و  دندانرا منوط به بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین می مسیح
هیای آن  اسیتیس هیود ویل دولیت کیتشی  دهیید از اییان بایحیمسی از نظر آنیاند. نکنحمایت می

ن ییتیا  مقیدس و مبتنیی بیر اکگرای  ندهیر ظاهری و آین استدالط مبتنی بر تفسینند. اکبانی یپشت
ل تحق  ینونی اسرائکشور کر رفته د رفته ،هودیقوم  درباره  یهای عهد عت ییشگویپ  هکاعتقاد است 

 3ابد.ی می
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 گيری مسيحيت صهيونيستی در انگلستان شکل

قوم یهود  ،تا  مقدسکبنا بر وعده ه کرد کن اعتقاد ظهور یه با ایستی اولیونیجنبش مسیحیت صه
گر ینار دکدر  ،نیبه فلسطبا بازگشت گروند و  یت میحیبه مس  سییقبل از بازگشت حضرت ع

ین باور که روزی یهودییان بیه عیسیی ا 1 شوند. میتی ملی برخوردار یاز موجودحی یمس های  ملت
الوقیوع  بییبازگشیت قر  شیوند، بیه عنیوان نشیانه آورند و بیشی از کلیسا می ایمان می مسیح

 2.دانسته شد حیمس
و  3«ادوارد ایروینگ»پردازی و پیشگویی  به نظریه ،های مسیحیت صهیونیستی در انگلستان ریشه

بازگشت یهودیان به فلسطین را در راستای منافع  6«شافتسبریلرد »5 گردد. می بر 4«سون داربینل»
راهبردی سیاست خارجی بریتانیا دانست. از این رو، دولت بریتانیا از جنبش صهیونیسم حماییت 

گیری اسرائیل شد، آرمیان جنیبش صهیونیسیتی تحقی   شکلسبب که  «بالفور»کرد و با اعالمیه 
 7یافت.

 گيری مسيحيت صهيونيستی در ایاالت متحده آمریکا  شکل

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

بعید از پییروزی  ،مسیحیان اونجلیکاط و بنیادگرای آمریکا از 10«ندزییهاط ل»و  9«پت رابرتسون»
در رشید مهمیی نقیش  ،جرییان صهیونیسیت با اعیالم حماییت از ،اسرائیل در جنگ شش روزه

 11ردند.کفا یحی ایسم مسیونیصه
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حماییت اییاالت  ، معتقید اسیتنیستین سیاستمدار افراطیی آمریکیاییبه عنوان « جری فالوط»
بلکه به لحاظ تبمین منافع آمریکاسیت.  ؛به دلیل مصالح اسرائیل نیست متحده آمریکا از اسرائیل

هیای کتیا   او حمایت مسیحیان از اسرائیل را تکلیف مذهبی و آن را در جهت تحق  پیشیگویی
به نقل از یک مسیحی آمریکایی که زندگی در آمریکا را رها  2«کریس هاط سل» 1د.دانمقدس می

مسییحیانی ماننید »گویید   درباره فالوط میی ،اش زندگی کندصلیوطن افلسطین، تا در  بود کرده
هیا و سیرکو  کیردن میردم هسیتند.  کننیده اسیرائیل در گسیترش سیرزمین وط عامل تحرییکلفا

مانند فیالوط تیا آخیر راه بیا آنهیا  ییرومسیحیان تند ،دانند هر کاری کنند یها به خوبی م اسرائیلی
ن میردان محافیل یی از قدرتمنیدتریکی، «جیری فیالوط» نارکدر  «پت رابرتسون» 3«.خواهند بود

ا را بیا ییحی دنیای مسی ونی ماهوارهیزیتلو  هکن شبین و با نفوذتریاول که استیکنی آمریاسی و دیس
 رد. کس یتبسم 1960( در ساط CBNحی )یونی مسیزیوتلویه رادکعنوان شب

جیری »  ی همچیونیادگراییحی بنیاز رهبران مسسر زندگی خبریل تبثیستی به دلیونیمسیحیت صه
تیوان  ه نمییک ستا  ثیری در آمریکا داشتهب، هنان تم1970ان دهه یتا پا «پت رابرتسون»و  «فالوط

 4ل باشید.یدولت اسیرائ  ل به انتقاد علنی دربارهیه ماکافت ینگره را کا سناتور یاستمدار ینفر س یک
قدرت ییافتن  سبب ،ز سوی دیگرهای سیاسی ا های دینی آخرالزمانی از یک سو و حمایت انگیزه

رگرای طرفیدار یتبشی سیازمان  250ش از یبیاکنیون  جریان مسیحیت صهیونیستی در آمریکا شد.
هیا  اند. این سیازمان س شدهیتبس 1985تا  1980ایه در فاصله ساط کها فعالند یکل در آمریاسرائ

 نند. زایل برانگیاسی را به نفع اسرائیغی و سیهای تبل تیاند حما توانسته 

 باورهای مسيحيت صهيونيستی

 قوم برگزیده بودن یهودیان. 1

های  وعده  مهه جدا از هک وند هستندخدا «هدیقوم برگز» ،انیهودیست معتقدند یونیان صهیحیمس
ن خود یدر سرزم ی جاودانی یها فرد و هدف  گاهی منحصربهیسا، دارای رابطه و جایلکداده شده به 

                                                           
 .300و  243؛ ترجمه یاسر فرحزادی؛   به خا ر صهیون. فؤاد شعبان؛ 1

2  . Halsell 

 .115، ترجمه خسرو اسدی،   تدارک جنگ بزرگگریس هاط سل؛  .3
 . 170؛   صهیونیسم مسیحی. استیون سایزر؛ 4
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در حیالی کیه مسییحیان غییر  ؛ساسیتیلکبرتیر از  ،لیه قیوم اسیرائگیایهستند. از نظیر آنیان جا
سیلطنت در     دربارهینی عهد عتیب شیدانند و معتقدند پ قی مییل حقیسا را اسرائیلک ،صهیونیست

مشیروط بیه اطاعیت از  ،ادعای قوم برگزییده و نییز سیرزمین موعیودالبته  1ابد.ی سا تحق  مییلک
 هشید اسرائیل هشیدار داده  بارها به بنی ،ل کتا  مقدس یهودیبر نق دستورات خدا بوده است. بنا

 در حالی کیه اعتیراف 2؛نده خواهند شدکها پرا ان ملتیدر م  در صورت عصیان در برابر خدا، هک
ز عهید بیا ییعقو  و اسیحاق و نیعهد خود با با یادآوری خدا  شود ، سبب میبه گناهان خودآنان 
ها  مانیحی همواره مشروط بودن پیهای مس ستیونیصه 3کند. ادی نیزن را یاین سرزم ،میابراه

 اند. ل نادیده گرفتهیرا به نفع ح  نامشروط اسرائ
 ادعای مالکيت نيل تا فرات برای یهودیان. 2

اشیغالی  انضمام منیاط   یل بهنونی اسرائکمرزهای  معتقدند حییهای مس ستیونیاری از صهیبس
؛ از ایین رو اسیت هیود اختصیا  داده یه خدا به قیوم کت ی اسیها نیمورد مناقشه، بیشی از زم

از رود مصیر تیا رود ». ادعیای کننید اسرائیل را به اشغاط این سیرزمین از طریی  زور تشیوی  می
ان ییهودی ؛ در حیالی کیهردییگ بر میی رانه غربی را درکز یه و نیبیشی از مصر، لبنان، سور «فرات

ن مقیدس یسیرزم  همیه کمال نیز مانیداوود و سل پادشاهی  حتی در دوره ،خیگاه در تار چیه
  اند.  نبوده

 حمایت از تجدید بنای معبد.3 

 یبنیای معبید از نظیر آنیانمسییحیان صهیونیسیت اسیت.  مهم لئاز مساجایگاه معبد سلیمان، 
الوقوع اسیت.  بید بنای آن قریه تجدکبل ؛تا  مقدس دستور داده شده استکنه تنها در  ،هودیی

از نظر نند. ک ت مییاند، فعاالنه حما ردهکن امر اقدام یبه ارسیدن ه در جهت کسانی کاز  رو  نیاز ا
اسیت.  حیسیی مسییع کییبازگشیت نزد  ن نشیانهیتیر مهیم ،آنان تجدید بنای معبد سیلیمان

ن بیرود. آنیان ید از بیییمسیلمانان با مسجدالصییره معتقدندهودی یحی و یهای مس ستیونیصه
گیر یهیا بیار د شوند و قربیانی یس میاهنان تقدکهود بنا خواهد شد، یعبد ن میکنند سوم گمان می

                                                           
 .266. همان،   1
 . 33  26 کتاب مقدس؛ الویان. 2
 .26 42. همان، 3
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   1شود. برقرار می حیسی مسیآمدن ع  عیتا  مقدس و تسرکی یشگویبرای تحق  پ
 باور به جنگ آرماگدون در آخرالزمان. 4

لزمیان الوقوع آخرا بیقر  همواره با اعتقاد به جنگ ،انیهودید بنای معبد یان از تجدیحیت مسیحما
ر ییحی به تعبیهای مس ستیونین رو، صهیوند داشته است. از ایسابقه است، پ خ بشر بییه در تارک
اند کیه در منطقیه فلسیطین  آنان بر این عقیده 3هستند.« مشتاق آرماگدون»قتًا یحق 2،«دان واگنر»

دشیمنان  خواهد گرفت. آنان در این میان خود را جبهه خییر و میان دو جبهه خیر و شر جنگی در
ل یز قیوم اسیرائییمنیی در برابیر خیدا و نیروهیای اهریدر این نبرد ن و معتقدند دانندخود را شر می

خواهید  ان بیازییهودیحا و پادشیاه یعنیوان مسی هنگام به در آن  سییست خواهند خورد. عکش
ر گاه و نقش ممتازی دیان از جایهودیند و کالمقدس سلطنت  تیگشت تا به مدت هزار ساط در ب

 ا برخوردار خواهند شد.یدن

 نفوذ مسيحيت صهيونيستی در دولت آمریکا

و  «جیورج بیوش»، «ریگان»، «کارتر»بسیاری از رؤسای جمهور ایاالت متحده آمریکا از جمله 
در  سیینرانی کییدر  «ارترکمی یج»دارای تفکر مسیحیت صهیونیستی بوده و هستند.  «ترامم»

تیا  کن یتیًا بازگشیت بیه سیرزمیل نهایشیور اسیرائک» فت گل یشور اسرائکدرباره  ،1978ساط 
هیود، یری ملیت ییگ لکش، از آن رانده شدند... شیش از صدها ساط پیب ان یهودیه کمقدس است 

مصیالحه گیذار  و پایهها حامی صهیونیست به عنوان وی 4.«مقدس است  تا کی یشگویتحق  پ
فلسیطین صیلح نیه، »بیا عنیوان  شکتابدر  اش از پایان دوره ریاست جمهوری بعد ،کمم دیوید

های دوگانه آمریکا در زمینه صیلح از سیاست، و های سران اسرائیل اشاره به عهدشکنی 5«تبعی 
 6کند.انتقاد می
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ه زمیان آرماگیدون کیرد کی د میکیتب 1،اساس قرائت خود از کتا  مقدس نیز بر «گانیرونالد ر»
وپی قیرار ییبیی و اتیاری همچیون لکیورهای تبهشک زودی مورد حمله   ل بهینزدیک است و اسرائ

 شورهای دشمن درک  ل در اثر حملهینده، اسرائیاگر روزی در آاو در پاسخ به اینکه خواهد گرفت. 
ن ییه از اکیم ییا ل قیوط دادهیاسیرائ ما به » گفت ند؟ کد بیا هه بایکرد، آمریمعرض نابودی قرار بگ

بیه عنیوان  ویانتییا   2.«میهست  ت و سرنوشتیلفه، مسئویم ... ما دارای وظینکشور حفاظت ک
برخیی از  گونیه کیه ؛ آنحیت صهیونیسیتی شیدیر آرمان مسیشبرد هشمگیباعک پ ،جمهور سیئر

 .  ه شدسپرد  ستیونیاسی به هند تن از مسیحیان صهیمناصب مهم س

د را اسالف خو  موضع سرسیتانه نیز پسر «جورج بوِش »و  «نتونیلکل یب»پدر،  «جورج بوش»   
ا حیداقل نظیرات ییدهنیدگان  نظیرات رأی ،اسیتمدارانیسم ادامه دادنید. سیونیت از صهیدر حما

هیا در  ن گیروهیقدرتمنیدتر ،سیتیونیهیای فشیار صه نند و گیروهک س میکهای فشار را منع گروه
ردنید، در کافیت یگیان درید را از ریاخ سیفکبون یه ترکحی یسه نفر از رهبران مس هستند.ا یکآمر

از ا یکیاسیت خیارجی آمریسطرفیداری ننیده ک نیانید تضیم پنجاه ساط گذشیته توانسیته یا ههل
   باشند.ست یونیصه

 صهيونيستی با اسرائيلمسيحيت ارتباط 

  ت از برنامیهییحما ،انییهودیل مهیاجرت یتسیه ،لیت از اسیرائییحما بیا مسیحیت صهیونیستی
ن یتیبم ،لیتییت اسیرائیپا  عنوان م بهیالمللی اورشل نیی بیاعماط فشار برای شناسا ،سازی کشهر

د وخامت روابط بیا جهیان عیر  و یتشد ،صلح میالفت با روند ،مانیبازسازی معبد سل  بودجه
تیا  «روزولیت». رؤسای جمهور آمریکا، از اند ، همواره با اسرائیل در ارتباط بودهع آرماگدونیتسر

گیروه فشیار  3انید.قیرار داشیتهصهیونیستی آمریکا  ی ثیر فشارهای البی یهودیبتحت ت ،«ترامم»
االت متحده دخالیت یدولتی ا ناری مقامات و منصوبان کل در انتیا ، انتصا  و بریحامی اسرائ

 4دارد.
                                                           

 .38؛ حزقیاط؛ با  کتاب مقدس. 1
؛ محمید 162 – 160؛ ترجمه حمیید بیشینده و قدسییه جیوانمرد؛   نیسم مسیحیصهیو. ر.ک  استیون سایزر؛ 2

 .79؛   الصهیونیه المسیحیهالسماک؛  
 .66؛   یهود و صهیونیسم. احمد کریمیان؛ 3
 .406 – 404؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛   صهیونیسم مسیحی. استیون سایزر؛ 4
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سییازی در  بییا توجیییه نظییامی اییین مرزهییای گسییترده، پییذیرش سیسییی برنامییه شهرکان یحیمسیی
جنبش مهیاجران، المقدس و نیز حمایت اقتصادی از  المقدس شرقی عربی و شهر کهن بیت بیت

 معتقدنیدحی یهیای مسی ستیونیصه 1اند. ایفا کردهل ین اسرائینی سرزمیدر تحق  عنقش بسزایی 
از ایین  ز باشد.ین نید پس از ایان است و بایهودیپارهه یکتیت انحصاری و یپا ،لمقدسا  تیه بک

شیرقی بیه  المقیدس تیینی در بیتیت فلسیطیجاد پایا ای کت مشتریمکشنهاد حایگونه پ با هر  رو
تیالش  هیا آن رد.ییتوانید صیورت گ ای نمیی چ مصیالحهیسم، هییونیشدت میالفند. از نظر صه

شان بیه یها به انتقاط سفارتیانه االت متحده یدولت اویژه  بههای غربی و  ب دولتیکردند با ترغ می
 سیرانجام بیا فشیار. به عنوان پایتیت اسرائیل به رسیمیت شیناخته شیود این شهرالمقدس،  تیب

در و ( 1397اردیبهشیت  24) 2018می  14در تاریخ  ،های صهیونیستی یهودی و مسیحی یالب
النکبیه )روز مصییبت و بیدبیتی(  سییس اسیرائیل کیه فلسیطینیان آن را ییومبهفتادمین سالگرد ت

المقدس انتقیاط یافیت.  سفارت ایاالت متحده آمریکا به بیت «دونالد ترامم»نامند، به دستور  می
انتقیاط »ادعیا کیرد   و« داد ها پیش رخ میی این اتفاق باید ساط»ر سینان خود گفت  د «ترامم»

خیوش خیدمتی  ابرازبرای  وی !«.ترین امید ما برای برقراری صلح در منطقه است بزرگ ،سفارت
همیان بیه خییاط خیام خیود طیرح معاملیه قیرن ییا  ،های یهودی و مسیحی خود به صهیونیست

ییم صهیونیسیتی و ژالمقیدس بیرای ر ده است. اعالم پایتیتی بییتکالهبرداری قرن را مطرح کر
ثر از سیاسیت خیارجی و منیافع ببییش از آنکیه متی ،انتقاط سفارتیانه آمریکا و طرح معامله قرن

هیای آمریکیایی ییا همیان  این کار خواسیته اونجلیکیاط ؛ زیرابعد دینی دارد آمریکا باشد، عمدتاً 
 2کاست.مسیحیان بنیادگرا و صهیونیست آمری

ان کیم  هود در همیانی  ندهیمعبد آ ساخته شدناتی است، یهای یهودی ح ستیونیآنچه از نظر صه
تی و اتفیاقییاز حمابرخیوردار رش یپیذ میورد  هیین نظریتر جیرا است. مانیمعبد سل نظیر  ت سین 

بیشیتر ان مسجد صیره اسیت. کان معبد همان مکه مکن است یا ،لینونی اسرائکشناسان  باستان
 از بیین بیرود. ،که مسجد صیره باید پیش از تجدیید بنیای معبید بیزرگ معتقدندیان سنتی یهود

                                                           
 .425-423. همان،   1
؛ مسیحیت انجیلی بررسقی گسقترش اونجلیکالیسقم در جهقان امقروز معی و مصطفی رستگار؛. محمد مسجد جا2

 183 . 
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ل یانیه هسیتند و همیواره از اسیرائیدشیمن رونید صیلح خاورم ، سیتیونیمسیحیان بنیادگرا و صه
منیافع   واسیطه  آنان نیه تنهیا بیه دانند. میمانند دوقلو  را لیا و اسرائیکملت آمرو  نندک ت مییحما

 ،لیا و اسیرائیکیآمر گر مرتبطنید.یدیکنی همانند به یهای د انیبن   واسطه  ه بهک، بلکترشیصی مش
کننید بیه مسیحیان صهیونیسیت خییاط میی .دانند می ، متحد یکدیگرطانییه جهان شیخود را عل

ه کیانید  سیتی و اسیالمی رفتیهیمونکهای اسیتبدادی  میرژ  تیمکمنی تحت حایای اهریجنگ دن
آنان به همان میزان کیه  ل هستند.یا و اسرائیکحی آمریمس -هودیی یکراتکوهای دم میالف ارزش

ای  شیهیلکهای ضید عیر  و تصیورات   یاعرا  تنفر دارند. تبعبه اسرائیل عالقمند هستند، از 
ش، یاسیت. از نظییر خاورشناسیان، غیر ، آزادانیید  کدر نوشیتارهای آنییان مشیتر ،خاورشناسیان

انیه یه خاورمک شود، در حالی های واقعی پنداشته می ارزش  رشیجو، اهل منط  و قادر به پذ صلح
تنفیر از اعیرا  بیا   در واقیعخواننید.  هیای عیر  را وحشیی میی و حتی گاه ملت نیستگونه  نیا

 1ان همراه است.ینیهای نژادپرستانه نسبت به فلسط نگرش
سیان یکاساسیی و  ار حقوق انسانیکاغلب مسیحیان صهیونیست را به ان ،لیت اسرائیدفاع از امن
ان سوق داده است. نژادپرستی هنان آنان را کیر و کیور کیرده اسیت کیه فلسیطینیان ینیبرای فلسط

پیا را آنیان  داننید.  با کنعانیان مشرک آن زمان یکی می ،هستند مسلمان را که از فرزندان ابراهیم
ل بیر یجانبیه اسیرائ یکی همواره ادعا ه کدر حالی  ؛فراتر گذاشتند و مسلمانان را شیطانی خواندند

ز میالفیت یین بیرای خودمیتیاری نیهای فلسیط و با آرمان  ت شناختهیمناط  اشغالی را به رسم
   2رد.کاعتماد  ،لیشوری در قلب اسرائکان با ینیتوان به فلسط اند. از نظر آنان نمی ردهک

 دشمنی مسيحيت صهيونيستی با مسلمانان 

بیه اشیکاط میتلفیی بیا آن و  دانید میمن اصیلی خیود دین اسالم را دش ،مسیحیت صهیونیستی
 کند  میدشمنی 

 تضعيف و تخریب اسالم. 1

به دنبیاط از بیین بیردن  های اسالمی، افزون بر حمله نظامی و اشغاط سرزمیندشمن صهیونیستی 

                                                           
 .450 – 447؛ ترجمه حمید بیشنده و قدسیه جوانمرد؛   صهیونیسم مسیحی. استیون سایزر؛ 1
 .459. همان،   2
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ییک امیت، هنیگ نیابودی ترین سالح برای  قویزیرا  1است؛اعتقادات دینی و شریعت اسالمی 
بیه آسییب زدن و تشیکیک در میورد اسیالم روی . از ایین رو ان اعتقادی آنان استانداختن بر بنی

ههیره اسیالم را خیرا  کننید تیا راه بیر دعیوت  ، با ابزار تبلیغات گسترده کوشند آنان می 2آوردند.
شبهاتی را ، ارتجاعی و ضد  تمدن یدین به عنواناسالم ضمن معرفی اسالمی بسته شود. همچنین 

اعمیاط  بیه انجیام مسیلمانان تحرییککننید و بیرای  مطیرح میی پیامبر اکیرماسالم و  ربارهد
حماییت  3کننید. اهانیت میی به وسیله کاریکاتور و مانند آن بیه پییامبر اسیالم ،آمیز خشونت

 4آنان است.اقدامات  دیگراز گسترده از جریان مسیحیت تبشیری، 
 تضعيف کشورهای اسالمی. 2

ایجاد تفرقه در جهان اسالم است تیا از  ،یهودی و مسیحیهای  تهای صهیونیس یکی از سیاست
همیواره روابیط  و برای ایین کیار، قدرت عظیم اتحاد بیش از یک میلیارد مسلمان جلوگیری کنند

شیوند؛ ماننید هیا  استحکام روابط سیاسی و اقتصیادی مییان آنکنند تا مانع  میمیان آنها را کنترط 
 گانیه ایران و امارات متحده درباره جزایر سیه ،ربستان سعودیهای میان ایران و عدامن زدن به تنش

از آنجا که اییران قیدرت بزرگیی در برابیر اسیرائیل  و میان مصر و سایر کشورهای اسالمی آفریقا.
کشییورهای حاشیییه ماننیید کشییورهای اسییالمی دیگییر میییان ایییران و  کوشییند میهمییواره  ،اسییت
تواننید کشیورهای اسیالمی را تا جایی که می کنند ها تالش می آن 5فارس تنش ایجاد کنند. خلیج

هیای  از فتنیهی به عنوان یکیی ایجاد تفرقه و نزاع میان شیعه و سناز این رو، از  6.دهار تجزیه کنند
 8کنند. بیشترین استفاده را می تعصب مذهبی و اختالفات مذاهبیو  7قدیمی

                                                           
 .331. همان،   1
 .416؛   الصهیونیًه النصرانیهً . محمد بن عبدالعزیز العلی؛ 2
 .234-233مان،   . ه3
به قلم نگارنده، توسط نهاد مقام معظیم رهبیری در امیور دانشیجویان ایرانیی « مسیحیت تبشیری». به زودی کتا  4

 خارج از کشور منتشر خواهد شد.
 . 348 – 347؛   عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم. علی جدید بنا ؛ 5
 .267-266؛   انیهً الصهیونیًه النصر. محمد بن عبدالعزیز العلی؛ 6
 .267؛   عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم. علی جدید بنا ؛ 7
 .238. همان،   8
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خصو  کشورهای محور مقاومت مثل  قدرت یافتن کشورهای اسالمی، بهها برای اینکه مانع  آن
هیای  از هیچ گونه تالشیی بیرای تغیییر حکومیت، فعالییت شوند،الله لبنان  ایران، سوریه و حز 

اندازی جنیگ مثیل  های اقتصادی و راه جاسوسی تا حمله نظامی مستقیم یا غیر مستقیم و تحریم
های  ، از دیگیر برنامیهاسیالمیکنند. ترور دانشیمندان  جنگ ایران و عراق و مانند آن فروگذار نمی

فهرسیتی از دانشیمندان مصیری و لبنیانی را کیه از  «عاطف محمد نجیب المطیعی» آنان است.
اند، در کتا  خود آورده است. در کشور عزیزمیان اییران  طرف جریان صهیونیستی به قتل رسیده

و مسییحیت  صهیونیسیم یهیودی ،ای اشیاره کیرد. در ایین جرییان توان به شیهدای هسیته نیز می
 1صهیونیستی همداستان هستند.

 هراسیاسالم. 3

در دسیتور کیار مسییحیان بنییادگرا و صهیونیسیت را انزجیار از اسیالم  ،«2001سپتامبر »حادثه 
دین تروریسیم اسیت و  ،اسالم» گوید  میاسالم درباره  «بت روبرتسون»کشیش  داد.آمریکا قرار 

هیای  ها هسته آن»گوید   نیز میمسلمانان آمریکا  رهدربا .«سیطره بر جهان است ،هدف مسلمانان
دین شیطان »اسالم را  «فرانکلین گراهام». «کنند تروریستی را برای نابودی آمریکا سازماندهی می

ها بیود  این موضعگیری 2کند. اسالم را دین تزویر معرفی می «گری فالوط»نامد و  می« در شرارت
سیه کشیور از جملیه  ،سیپتامبر 11ز حادثه تروریستی هند ماه پس ا «جورج بوش»سبب شد که 

 هراسیی از طریی  ایجیاد اسالمنامیید. مسییحیت صهیونیسیتی بیا ایران و عراق را محور شرارت 
با اسیتفاده  ها آن ها ارائه کند. تصویر نادرستی از مسلمانان به غربی کوشد میهای میتلف،  رسانه

 د نکن هراسی را ترویج می اسالم ،از موارد ذیل
ای دارای سیالح هسیته هیه برخیی کشیورها گیرا  ای اسـممیایجاد هراس از بمب هسـتهالف( 
اند. مسیحیان صهیونیستی از آن را به دین ربط دادهاست که فقط در مورد جهان اسالم  ، اماهستند

ید مسیلمانان  کنند ، تالش میای اسالمیمطرح کردن بمب هسته مسیحیان معتیدط را نییز بیر ض 

                                                           
 .420-419؛   الصهیونیًه النصرانیهً . محمد بن عبدالعزیز العلی؛ 1
؛ محسن قنبری آالن ؛ 1462-159؛   های مسیحی در آمریکاجایگاه صهیونیستپور؛ . ر.ک  حسین صلواتی2

 .152؛   ی سیاسی جنبش صهیونیسم مسیحی و انگاره موعودگراییبنیادها
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 های نظامی بیشتری به کشور اسرائیل کنند.کمک ،کنند و به این بهانهتحریک 
های خود نسیبت در مقاالت و نوشته ،های اخیردر دورهها  آن  ایجاد هراس از اسمم سیاسی ب(

د مسیلمانان صیرفًا نخواهمی ؛ زیرادهندبه دست یافتن جهان اسالم به قدرت سیاسی هشدار می
فقیط بیه واجباتشیان  ،که به نماز و روزه و حیج و زکیات اکتفیا کننید یک دین عبادی داشته باشند

کننید تیالش مییهیا  آنگری و مانند آن داشته باشیند. بپردازند یا برای خودشان اجتماعات صوفی
   .را در جوامع اسالمی مطرح کنند «اسالم عبادی آری، اسالم سیاسی خیر» شعار

بنییادگرایی  ،نویسینده آمریکیایی «فرانسیس فوکیو یامیا»  ای ایجاد هراس از اسمم به هر بهانه ج(
 بیه عنیوانهیای افراطیی  برخی گروهبا معرفی کند. تبلیغات غربی  اسالمی را فاشیستی قلمداد می

کل جهان اسالم را به عنوان بنیادگرایی اسیالمی میورد هجمیه قیرار در واقع  ،نماینده جهان اسالم
هیا  آنی اسالم با دموکراسی، آبادی و برابری سازگاری ندارد. کنند که بنیادگرای دهند و اعالم می می
 1.دولت اسرائیل است کند، را رعایت میخواهند بگویند تنها دولتی که در شرق حقوق بشر  می

سپتامبر را به مسیلمانان نسیبت دادنید و  11حوادث  ،ایمسیحیان صهیونیستی با تبلیغات گسترده
بیه عنیوان  ،به او داده بودنید« سلطان وحشت»که لقب را دن ههره خشن افرادی مثل اسامه بن ال

تروریسیت، افیرادی میردم آمریکیا مسیلمانان را  ،تبلیغیات آنیانبیا نماینده اسالم معرفی کردند. 
بیه وسییله آن از میواردی کیه یکیی  2و شناخت درستی از اسالم ندارند. دانند میافراطی، بنیادگرا 

یران اتمی است. دشمن صهیونیستی یهودی و مسیحی برای مسبله ا ،شودهراسی مطرح می اسالم
دستیابی ایران به بمب اتمی را بهانیه مقابلیه قیرار داده  ،جلوگیری از پیشرفت و نفوذ ایران اسالمی

ای است. با توجه به اینکه مسیحیان صهیونیستی جنگ آرماگیدون در آخرالزمیان را جنیگ هسیته
ای معرفی کنند تا بهانه بیشتری برای دشیمنی ارای قدرت هستهدانند، اصرار دارند که ایران را دمی

 3با ایران اسالمی داشته باشند.

 چگونگی مواجهه مسلمانان با مسيحيت صهيونيستی

 حفظ و تقویت وحدت جهان اسالم. 1

گییری جرییان نسیبت بیه عوامیل سیاسیی شیکلبا کسب اطالعات و آگیاهی باید جهان اسالم 
                                                           

 .204-192؛   المنظمات الصهیونیة المسیحیه و خطرها علی المسلمین. احمد تهامی سلطان؛ 1
 .302؛ ترجمه یاسر فرحزادی؛    به خا ر صهیون. ر.ک  فؤاد شعبان؛ 2
 . همان.3
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را  افکنانیههای تفرقهها و دسیسهفتنه بارهدرخود مصالح و بصیرت قدرت تشییص  ،صهیونیستی
هیا کیه همیان سیاسیت  افکنیی صهیونیسیت مسلمانان باید نسبت به سیاست تفرقه افزایش دهد.

ای  قدیمی استعمارگر پیر یعنی انگلستان است، هوشیار باشند تا در دام منازعات سیاسی و منطقیه
و با یکدیگر وحدت داشیته باشیند؛  ای شیعه و سنی نیفتند زعات فرقهطلبانه و نیز در دام منا تجزیه

ِه َجِميًعكا َو » فرمایید  هنانکه قرآن نیز می َتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ َْ ُقكوا َوا َواَل » فرمایید  و نییز می 1«اَل َتَفرَّ
 ْْ ُُ وا َفَتْفََُّلوا َوَتْذَ َب ِريُح َُ . مقیام «از بیین نیرود نزاع نکنید تا سست نشوید و قدرت شما 2 َتَناَز

سیم  مهلیک  ،هیای مسیلمان تفرقه و اختالف میان ملیت» فرماید  ین زمینه میامعظم رهبری در 
 3.«از این باید اجتنا  کنیم .است

 تقویت قدرت نظامی. 2

 َو »باال بردن توان نظامی و قیدرت مبیارزه و جهیاد در راه خداسیت   ،از جمله وظایف مسلمانان
ْْ َم اَ  وا َلُه ُد  َِ ْْ ُك ُدَو  ََ ِه َو  ُدَو  الل  ََ ة ... ُتْرِ ُبوَن ِبِه  ْْ ِمْن ُقَو   ،هر نیرویی در قدرت داریید 4 ا اْسَتَنْعُت

. «برای مقابله با دشمنان آماده سازید... تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خیویش را بترسیانید
تی خییاط هجیوم بیه ای باشید کیه دشیمنان صهیونیسی باید به گونه ،قدرت نظامی کشور اسالمی

قیدرت نظیامی بیرای کشیوری کیه میورد تهدیید »فرمایید  سرشان نزند. مقام معظم رهبری میی
 5.«هاست ترین واجب یکی از واجب ،هاست قدرت

 آوری جامعه اسالمی باال بردن ميزان تاب. 3

ر آوری جامعیه د میزان مقاومت و تا  ،در مقابله با دشمنان سرسیت صهیونیستیترین نکته  مهم
هیای اعتقیادی، سیاسیی،  آوری جامعیه در عرصیه حفظ و ارتقای میزان تیا  است.حد  مطلو  

بایید از تعلییم و تربییت اسیالمی و  ،اعتقادی و فرهنگیاز نظر فرهنگی و اقتصادی اهمیت دارد. 

                                                           
 .103عمران   . آط1
 .46. انفاط  2
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باید شور و نشاط انقالبی مردم بیرای  ،سیاسی و اجتماعی، و از نظر تحکیم باورهای دینی مراقبت
باید یاد و خاطره مجاهیدت هیای بنابراین های سیاسی و اجتماعی حفظ شود.  در صحنهحضور 

 ها زنده نگه داشته شود.  شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی
هیای  های یهودی و مسیحی و از کمینگاه های صهیونیست توطئهضربه زدن از راه اقتصاد، از دیگر 

، تنگناهای اقتصادی ایجاد کنند و با فشار بر مردم ،نهظالما های شیوه کوشند با . آنان میآنان است
د. نظام اسالمی باید کارآمیدی خیود را نشیان دهید و بیا اعتمادسیازی، نبه شورش بکشان آنان را

اجازه ندهد جامعیه  رج از کشور،خا ه نبودن بهاز اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و وابست گیری بهره
 شود. های اقتصادی  اسالمی گرفتار بحران
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