
 

های جاسوسی نظیر سیا و موساد،  هم اینک در این سازمان

اند و تمام  ای برای حضرت مهدی)عج( باز نموده پرونده

های حضرت، یاران، عالئم ظهور، مکان  خصوصیات و ویژگی

های یهود و روایات  ظهور و ... را با استفاده از پیشگویی

( و کتب علمای شیعه لیهم السالمحضرات چهارده معصوم)ع

اند و تنها تصویر آن حضرت کم  آوری نموده سین جمع و

باشد. حجم وسیع بررسی و مطالعات به حدی است که  می

 .شناسی وجود دارد دانشگاه شیعه 4تنها در اسرائیل 

آمادگی اینان تا جایی است که نظامیان آمریکایی با صراحت 

هدف از اشغال عراق را یافتن حضرت مهدی)عج( اعالم 

های به عمل آمده از علما و روحانیون  ازجوئیکرده و در ب

دستگیر شده عراقی از زمان تجاوز آمریکا به این کشور 

اند.  خواستار اعالن جایگاه حضرت و دریافت مژدگانی شده

آنان با این آگاهی که امام زمان در عربستان و درکنار خانه 

(، 1کند در اطراف مسجد الحرام و ابراج البیت) خدا ظهور می

اند و آماده  ک تیراندازانی به طور شبانه روزی مستقر کردهت

باش ظهور حضرت هستند تا بالفاصله بعد از رویت ایشان را 

 .ترور کنند

های اخیر آمریکا و عربستان سعودی در سرکوب  عملیات

شیعیان یمن با گمان به اینکه احتماالً سید یمنی در میان 

اخیر در این  شیعیان انقالبی یمن است سبب کشتارهای

 .کشور شده است

های اطالعاتی آل  همکاری نزدیک موساد و سیا و سرویس

سعود در بازداشت برخی از شیعیان و علما در عربستان و 

بازجویی از آنان برای رسیدن به سرنخی از محل مخفیگاه 

امام زمان در اطراف مکه و مدینه مؤید همین مطلب می 

ید حسن نصر اهلل که باشد و براساس تحقیقات موساد س

گردد همان سید یمانی  اصالت ایشان به کشور یمن باز می

ای نیز که دوران کودکی خود را در  است و سید علی خامنه

مشهد به سر برده است سید خراسانی است. این دو کسانی 

هستند که قبل از ظهور امام زمان )عج( با سپاه خود قیام 

.کنند می
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متر ارتفاع و بلندترین برج  101با  هتلی است ابراج البیت:

عربستان در نزدیکی مسجدالحرام که بزرگترین ساختمان 

شود طوری ساخته شده است که خانه  جهان محسوب می

گیرد. سازندگان این  خدا در زیر سایه این ساختمان قرار می

هتل شرکت مجموعه بن الدن السعودیه )متعلق به خانواده 

د. معماری آن توسط شرکت باشن اسامه بن الدن( می

دارالهندسه و طراحی آن توسط نورمن فاستر انگلیسی 

ابلیسک در سراسر دنیا انجام شده  000سازنده بیش از 

 .است

ین جای تأمل دارد که چرا موضوعی که در جهان امروز در ا

رأس همه مباحث جدی است ذهن جوانترین گروه اجتماعی 

مبحث بزرگ است و  در این جامعه درگیر آن نیست و این

ها از روی موضوعی به این مهمی و بزرگی  چگونه چشم

 0 .چرخیده و متوجه آن نیست

دانشگاه در  752تدریس رشته آخرالزمان شناسی در 

 آمریکا
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های وابسته به کلیسای  سال است که در دانشگاه 130

التحصیل دارند و  شناسی فارغ کاتولیک در رشته آخرالزمان

کالج و دانشگاه در این  052ه آمریکا بیش از در ایاالت متحد

رشته وجود دارد و اگر این موضوع مهمی نیست چرا باید در 

کنیم عاری از مذهب است،  سرزمینی که گاهی گمان می

این تعداد دانشگاه و کالج در رابطه با این رشته وجود داشته 

های هنری،  ها در ایران در رشته بسیاری از دانشگاه اما باشد

 .سینمایی، کارگردانی و بازیگری مشغول به آموزش هستند

 فیلمی در کشور ما با موضوع آخرالزمان ساخته نشده است

درصد  10بیش از  00در آن سوی دریای مدیترانه در دهه 

های هالیوود در خصوص آخرالزمان است  ترین فیلم پرفروش

هایی با چنین موضوعاتی برای سرگرم  و آیا ساخت فیلم

ر کشورمان فیلمی با این موضوع و دولی .مردم است کردن

ایم در  مفهوم نداریم و نسبت به این موضوع غفلت کرده

 .ها درگیر این موضوع است حالی که ذهن

مردم ما زمانی که گرانی، سختی معیشت و بیماری در 

شود، زمانی که دچار خشکسالی  زندگیشان پدیدار می

آخرالزمان است، یعنی آخرالزمان را گویند  شوند می می

3.شناسند چیزی مساوی با بال، آفت و بحران می
 

آخرالزمان تعداد حوادث افزایش و زمان آنها به هم 

 شود نزدیک می

ولی آیا آخرالزمان به معنای بحران است، آخرالزمان به 

معنای بحران، جنگ و آفت نیست، آخرالزمان قسمت 

ه قیامت پیوندد و از نظر ما واپسین از دورانی است که ب
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آخرالزمان از زمان مبعوث شدن پیامبر آغاز و به ظهور 

 .انجامد موعود و سپس قیامت می

دهد و در قرن بیستم  های پر از جنگ رخ می ظهور در سال

های مختلف کشته شدند و هزینه  میلون نفر در جنگ 100

 میلیارد تا یک ترلیون دالر سال 000نظامی جهان امروز 

میلیون دالر در دقیقه است  0است و هزینه جنگ در جهان 

روز جنگ متوقف شود سوء تغذیه از کل جهان  11که اگر 

 .شود رفع می

شفیعی سروستانی اعالم کرد: هزینه ارتش آمریکا در هر روز 

میلیون دالر است و به خاطر اورانیوم  050یک میلیارد و 

ق مردم عراق های غیرمتعارف در عرا مصرف شده در سالح

سال  411هزار و  4های مهلک دچار شدند و  به بیماری

 .رود دیگر تاثیرات اورانیوم از عراق از بین می

اند ولی ما غفلت  دشمنان خود را برای مقابله آماده کرده

کردیم، در زمان ریاست جمهوری بوش زیر نظر رئیس 

 .جمهور، کمیسیونی برای شناسایی امام زمان شکل گرفت

روز قبل موساد و سیا اعالم کردند به  00أکید کرد: وی ت

مطالعات آنها در خصوص  ،دنبال امام زمان هستند

های ما در این  آخرالزمان صدها برابر ماست ولی دانشگاه

زمینه تعطیل هستند و آنها از واقعه ظهور نگران هستند 

 .کنیم ولی ما غفلت می

تال به ایدز میلیون مب 45وجود یک میلیارد نفر گرسنه و 

 ای از آخرالزمان نشانه

ها و حوادث آخرالزمان بیان داشت:  وی با اشاره به نشانه

های آخرالزمان  خشکسالی، زلزله، قحطی و گرسنگی از نشانه

یک میلیارد نفر در دنیا  0000است به طوری که در سال 

 11گرسنه هستند هر سال نیز یک هزار زلزله متوسط، 

 .لرزاند له عظیم کره زمین را میزلزله بزرگ و یک زلز

های مختلف نشانه دیگری  تقوایی و رواج فحشا و بیماری بی

میلیون نفر در دنیا  45است به طوری که در حال حاضر 

میلیون نفر به این تعداد  5مبتال به ایدز هستند و هر سال 

هزار نفر کودک هستند  000میلیون و  5شود که  اضافه می

دهند و در  این جمعیت زنان تشکیل میو نیمی را نیز از 

 0هزار نفر مبتال به ایدز هستند که تاکنون  10کشور ما نیز 

 .نفر جان باختند 101هزار و 

بازی و افزایش  شیوع ایدز از طریق رابطه جنسی، همجنس

 .شود فساد از مسائلی است که در آخرالزمان دیده می

ا افزایش داده و ها معرفت خود ر ما باید برای رهایی از فتنه

هوشیار باشیم تا امام زمان حکومت خود در زمین برپا دارد 

اصحاب کهف، )علیه السالم( و در آن زمان امام حسین

سلمان فارسی به این امام خواهند پیوست و فقط امام 

 .سال بر روی زمین خالفت خواهد کرد 300 (حسین )ع

ایران  وی اعالم کرد: با تشکیل حکومت، سلمان فارسی در

حاکم خواهد شد و حکومت امام زمان در کوفه شکل 

 1.گیرد می
 

  

 
 48، پ 06مشهد مقدس، خیابان امام رضا)ع(، امام رضا )ع( 

 11813033 -11833436تلفن:   
Peyrovan-zahra.com 

Peyrovan.zahra@yahoo.com  

                                                 
1
 . http://snn.ir 

 
 

 

خمشز خنشردشسخز خنشسري شناخت شم رب

شاهيشجخسوي ش

ش

mailto:Peyrovan.zahra@yahoo.com
mailto:Peyrovan.zahra@yahoo.com
http://snn.ir/NewsContent.aspx?NewsID=128914

