
 

 غرب و مهدویت
 

 

1. 

 ! د یلطفا قانع شو

شناخت غرب   د یشود و بگو دایپ یرا دانست؟ حاال اگر کس اتیضرور د ینه، فقط با ای م؟ یشو زدانیهمه چ د یبا اآی

 است چه؟  ی ضرور

 وجود دارد. مثال:  ی قانع کننده ا ل یسوال دال نیا برای

 . است امروز جهان بر  حاکم نگرش  غرب

  ه یرا تغذ  ایدن یالهایها و سر لم یدرصد ف۷۸ یی به تنها وودیدست غرب است. )هال وحشتناکی درصد  با  ها رسانه

 .(کند یم

 ما دارد.  ی مرزها یکی در نزد ی به عنوان پرچم دار غرب حضور کامال فعال کاآمری

 و...  یعت یاستاد شر ،ینیدانستند؛ از جمله امام خم  یشناخت غرب را ضرور ی سه مورد، افراد بزرگ ن ای از تر  مهم

نسبت خود را با آن   توانیملت، نم کی ی و تفکر فلسف شه یبا اند  ییکه بدون آشنا د ی ریرا هم در نظر بگ  نای البته 

 . افتیفرهنگ و تمدن در

 معرفت  مجله 

 

 

2. 

 نکن؛ بشناس!!! د یترد

را مخالف فطرت   نیغرب که از دوره رنسانس د انیاست. جر تمهدوی از ما برداشت تابع غرب، شناخت ضرورت

 بنا نهاد و استعمار کردن را حق خود برشمرد.  یو خود محور  تینفسان ی بشر را بر مبنا اتیبود، ح دهیخود د



بردن ظلم از سراسر عالم است؛ که از دل آن   ن یعدالت و از ب ت، یمعنو یساز یبه دنبال جهان ت یمهدو طرفی  از

 . اوردیسر برم رانیا یچون انقالب اسالم یی انقالب ها

گسترده   غاتیکند و با تبل ی با آن دشمن ند،ی را با منافع خود در تضاد بب تیاست که غرب، مهدو یعیطب نبنابرای

 آن بکاهد. جیاز ترو 

ضرورت خواهد    کیما    یشناخت غرب برا   د یوجود دارد، بدون ترد  تیدر مقابل مهدو  ی حرکت  نیچن  م یربپذی  ما  اگر

 بود. 

 3ی نیامام خم شهیآن در اند  ی فکر  مبانی  و غرب

 

 

3. 

 خط، دو نقطه؛ تضاد!!!  کی

 . شودیم  فی دو حد تعر نی ب ،یما گاه ی خوب و بد... زندگ با،زی و  زشت  گرم، و  سرد

  ی بزرگ باشد، که انقالب   شمند یاند   کیدر جهان حاکم است، چه؟ اگر آن فرد    دگاه یفقط دو د  د یبگو  فردی  اگر  حاال

 بزرگ در جهان معاصر رقم زده باشد چه؟ 

 : دانستیرا مسلط بر عالم م  دگاهیفقط دو د  ینخمی امام

 غرب  تفکر -

 ( ییگرا یو معن د توحی تفکر )  شرق تفکر -

اش   ی دارد. فرهنگ غرب از شرق رفته است؛ فقط ته زیگم کرده... شرق همه چ را  خودش  »شرق : بود معتقد  امام

 (امام فهصحی ) کردند از خودش.« 

 با هم مشترکند.  یدر اصول کل   د ینیبیم  د،یکن  یرا باهم بررس  ی غرب ینظام ها  وقتی 

 . میکنیم انیاصول را ب  ن یا ت،یغرب و مهدو یاز سر  ی بعد  یها ام پی در

 

 

4. 

 ! ؟ییکجا قا دقی

 تفکر است؟! نکه یا ا یمکانه   کیواقعا غرب،  ایسوال درست است؟! آ نای اصال ! کجاست؟ غرب



  ت یموقع کیمنظور از غرب نه  ی . ولکاستیآمر تایو نها ییفکر کنند غرب فقط چند کشور اروپا یعده ا د شای

  ی هم غرب  ل یحساب ژاپن و اسرائ  ن یمکتب با نحوه تفکر خاص خودش است؛ که با ا  کی بلکه    ، یصنعت  ای  ییایجغراف

 است.  ینگرش را قبول داشته باشه غرب نیهر کس هم ا نکه یاند. و جالبتر ا

 مکتب جهان نگر )کم توقع!( و ماده گراست. ک یمکتب،  نای

 ی نیامام خم شهیآن در اند  ی فکر  مبانی  و غرب

 

 

5. 

 کوه المپ انیباستان و خدا ونانی

  ن یبه ا ستیاست. بد ن  د یما الزم و مف ی برا « یکه »غرب شناس  م ید یرس  جه ینت  نیقبل، به ا ی ها ام پی در ! دوستان

 غافل شد.«  د ینبا خیکه »از تار  مینکته هم دقت کن

  نهیغرب در زم رایتواند در شناخت بهتر فرهنگ غرب، کمکمان کند؛ ز ی م ونان،ی یبه تمدن باستان ق یدق نگاهی

  ش یتمدن را با اسطوره ها نیشما هم ا د ی. شاداند یم ونان یتمدن  ی خود را دنباله رو ، یو فرهنگ  یفکر  یها

 تمدن اروپا است. ن یتر یمیباستان، قد  ونانی! د یبشناس 

را الهه )خدا(    رشانیبود که آنها، اساط  ی اعتقاد به حد   نیخود داشتند. ا  رینسبت به اساط  یبیاعتقاد عج  ونانی   مردم

( حکومت  ونانیقله  نیتن بود و در کوه المپ )بلندتر 12و الهه ها  انیخدا نی. تعداد اگرفتند یخود در نظر م 

از ابتدا    ایالهه، شکست خورده بودند    12  ن یدر نبردها از ا  ا ی  که هم داشتند    ی گرید  انیخدا  ان، یونانی. البته  کردند یم

 به اندازه آن ها مهم نبودند. 

 . میکن ی باستان اشاره م ونان ی ی از مکتب ها ی به برخ ی بعد  یها ام پی در

 ونان ی ریاساط نیالمپ نش زدیدوازده ا  ن،یالمعارف زر ره دای

 

 

6. 

 ن یدارو هایبزرگ  پدر

 بود!  امدهین ایبه دن نی دارو  یبودند، وقت  ستینداروی

  یجالب  انی! خداانیاز خدا  یونیخدا، بلکه کلکس  کیآن هم نه    ست؛ین  یباستان خدا داشتند، شک  انیونانیکه    نیا  در

حسود   گفتند، ینبودند؛ دروغ م ی داشتند و اصال اهل تقدس باز ی بشر  یخُلق و خو  د، ینگاه کن یاه ی که از هر زاو

 و...  کردند یم یبودند، شهوت ران 



بود که   عتیطب نیا تیبود. البته در نها شانیریو فنا ناپذ  ادیز یبا بشر، قدرت بدن انیخدا نای عمده تفاوت تنها

 . شد یم ریتقد  می )زئوس( هم تسل انیبزرگِ خدا یو حت زد یحرف آخر را م 

مثل هومر« و نوشتن   یافراد  ی»تقدس انگار اش جه ی موج بزند، نت « یاله ت یوال یِ انگار ستیآنجا که »ن  آری 

 . شودیم سهیو اد اد یلیمانند ا ییهاکتاب

 

 

۷. 

 حرام  نطفه 

قدرتِ    خ،ینقطه از تار  نیشد؛ تا در ا  ونانی ارتش    ی ها  یروز یپ  ی برا  ی لیکار، دل  یدر انتها  انیشدن هخامنشا  فضعی

 نشان داد.  یکه ذات استعمار و استکبار غرب را به خوب ی غرب متولد شود. امپراطور یِ امپراطور

مردان را کشت، به زنانشان تجاوز کرد، اموالشان را به غارت برد    د، یرس   د یبه تخت جمش  ی نمونه »اسکندر وقت  برای

 کرد«   کسانیرا سوزاند و با خاک   بایو در انتها آن شهر ز

 زرشناس ک،یکالس  ونان ی فرود  و  فراز

 61۰ ی ال 6۰۸دورانت، ص    لیباستان، و  ونانی

 

 

۸. 

 تیوال  یبرا  پلی تجاوز؛ 

  یو بحث ها ییکشور گشا ی ها زه یاز مورخان است. جدا از انگ  ی لیسوالِ خ نیرا گرفت؟ ا ا آسی چرا اسکندر

 ( بودند« ونانیبزرگ  لسوف یدست پرورده ارسطو )ف شانینکته جالب و مهم وجود دارد: »ا ک ی ، یاقتصاد

باور بود که با برده گرفتن    نیبسته بود! جامعه غرب بر ا  ر یبود که دست نژادپرست ها را از پشت، زنج  کسی   ارسطو

 دهد.  ی قرار م شانیقی حق گاهیو آنها را در جاگذارد    یها بر آنها منت م یرغربیغ

 حاکم کند. ی رغربیخود را بر همه اقوام غ تیرا آغاز کرد تا وال اآسی به  تجاوز  غرب

 زرشناس  سم، هلنی دوران 

 

 

9. 



 را چه به غرب!  طانشی

سوگند خورده بود   طانیش  نکهیو ا ردیخواست جهان را بگ   یچرا غرب م  نکهیا نیو تنگاتنگ ب م یرابطه مستق کی

  ت یبشر، از هبوط حضرت آدم تا به االن، جنگ و دعوا بر سر وال خیکه انسان را گمراه کند، وجود دارد! تمام تار

 بوده است. )نبرد حق و باطل(

 ( طانیش  ت ی)وال یاله ت یانکار وال ای ی اله تیوال ای

 .ابد یم تیفعال  یبه صورت جد  سم یاست که از دوره هلن طانیظهور و گسترش ش  خ یغرب، تار ختاری

 زرشناس ک،یکالس  ونان ی فرود  و  فراز

 

 

1۰ . 

 ! یستهِلِنی عصر

 د؟ یا دهیحاال اسمش را شن تا

هر چقدر هم که از   شود؛ی دو قله به دامنه توجه نم نی. معموال ب د یحق دار د،یا دهیاسم را تا به حال نشن ن ای اگه

 ارتفاع داشته باشد. ایسطح در

آمدن   د یتا پد  ی درگذشت اسکندر مقدون انیفاصله م  ی عن یباستان،  ونان ی خیاز تار یابه دوره  « یست»هِلِنی عصر

در اوج   ا، یدر اروپا و آس  ونانیو قدرت  ی فرهنگ  ر یدوران تأث ن یدر ا د، ی. جالبه بدونشودی روم گفته م ی امپراطور

 در انواع علوم بودند. یی دوره، در حال رشد و شکوفا  نیها در ا ی ونانی که  ی خود بود؛ به طور

(  یاله تی)نبود و انکار وال طان یش  تیکردن خود و وال ی ( در جهت جهانیآغاز تهاجم غرب )غرب زدگ سم،هلنی

 بود. 

Alexander The Great and the Hellenistic Age 

 

 

11 . 

 است!!! ی مجاز زی وجود ندارد؛ همه چ  تواقعی

 تفکر دارد؟!   نیدر هم شهی سفسطه ر د یدانست ی ! مست؟یسفسطه ن نای شما نظر به

  ن یداشتند. ا ی طول د یو خطابه هم  انی! و از قضا در فن ب دانستند یخود را استاد فلسفه م ی باستان عده ا ونانی  در

و فقط   ستین یواقع  د،یکنی درک م ی و حت د ینیب ی خارج م ط یبود: »هر آنچه در مح ک یتار اریافراد تفکرشان بس



کردند، و با مغلطه    ی م  ی نداشتند، آن را نف  قت یحق  یبرا  ی فی ذهن شماست که آن را ساخته است.« اصوال چون تعر

 . کردند یم  جیو سفسطه مکتب خودشان را ترو

 بود.  سم یاما پر مخاطب دوران هلن کیاز تفکرات تار ی کی ییبود. سوفسطا سوفسطایی ها آن مکتب نام

  ی اله تیکاش قدر وال  یندارد. ا یطانیش  ی مکتبها نیبه ا وستنی جز پ ی ا جهینت یاله تیاز مکتب وال ی دور  ،آری

 .میرا بدان

 فلسفه  خیدر تار یی گرا  یموج نسب ناولی

 

 

12 . 

 ! کند ینفس حکومت م وقتی 

را مطرح کردند که    ه ینظر  ن یکنند، ا  ه یخودشان را توج  ی نفسان  التیخواسته ها و تما  نکهیا  یباستان، برا  ونانی  در

 است. ز یانسان اساس و اصل همه چ

فرهنگ خود   یاصل یربنایمطرح کرد و آن را ز  سم«»اومانی قالب در  را انسان اصالت غرب رنسانس، دوره  از بعد 

 دارد.  ت یاولو یانسان بر دستورات اله یانسان مهم نبوده و خواسته ها تیجز نفسان یز یقرار داد؛ که در آن، چ

تفکرات    نی. و اکنند یبرخورد م  ند،یکه انسان تنها خود را بب  یی ها  شهیاند   ن یبا چن  شانی و کارگزاران ا  مهدی   حضرت

 ندارد. یگاهیدر حکومتشان جا

 ی اس یس _ ی دتیبا مکاتب و اصطالحات عق آشنایی

 

 

13 . 

 ارزش ها باشد؟! آن هم همه ارزش ها؟! اریشود انسان مع  می

که او   دهد ینشان م نیشود که جوابش مثبت باشد، ا دای نفر پ کیاگر  یاست. ول  یپاسخ شما منف ادزی احتمال به

 ( سمیاز نگرش اومان ی کل فی دارد. )تعر  یستینگرش اومان

. مثال  دانند یرنسانس م یهر چند که آغاز آن را از دوره  د؛یباستان د ونان یدر  توانیرا م سم«ی»اومان یها شهری

مطرح   یی سوفسطا لسوفی ف  نیبار توسط »پروتاگوراس« اول ن یهمه ارزش هاست، اول  ار یکه انسان مع ه ی نظر نیهم

به فرهنگ    ی ا   ژهیتوجه و  د،ی تمدن جد   ی به سو  رکتح  یمناسب برا   یی الگو  افتن ی  یشد. متفکران عصر رنسانس، برا

 باستان داشتند. نانویو تمدن 



که: آنها انسان را صاحب عقل    نست یسوال مطرح شده در باال دارد؟! جواب ا  ی برا  یچه جواب  ست،یفرد اومان  کی  اما

 شده اند.(  ن یو د ی وح الیخ یکامال ب  یعنیدهد. )  صی تشخ  انیسود را از ز ییبه تنها تواند یکه م دانند یم  یکامل

 ندارد؟  یازی ( ن یاندازه قابل اعتماد است؟ و انسان به صاحب عقل کامل )منج  نیواقعا عقل تا ا اآی

 تا رنسانس ونانی فلسفه غرب از  ختاری

 

 

14 . 

 !یو نگرش مهدو   یستیهم هستند؟ نگرش اومان ه شبی چقدر

  ه یدو تفکر، فقط در چهار حرف )ن،گ،ر،ش( به هم شب ن یا د یالزم است بدان د،یگردمی شباهت دنبال واقعا اگر

  ینگاه ،ی: نگرش غربمیبدان د یدر ادامه با م؛یصحبت کرد  یکم ،یستیدر مورد نگرش اومان ی قبل امیهستند. در پ

 کامال سودنگر نسبت به عقل دارد. 

  یی که از ماده دارد، در قالب علم گرا یانعکاس  لیو به دل  داند یم یعقل را فقط به حس و تجربه متک دگاه، ید نای

  ت ی. ماهمیمشاهده کن م؛یری اندازه بگ  م؛ی بسنج م؛یحساب کن د یگفته است: »ما با یاست. ولتر فرانسو  افته ی یتجل

 .« ستیباف ال یخ ه یاست و بق نیفلسفه ا

باالتر از   یبه مرتبه ا شود که  تیترب یطور د یانسان با شان یمخالف بود. از نظر ا دگاهید نیکامال با ا ینخمی امام

 .کنند یرا دنبال م  یهدف  نیچن ز ین ی حضرت مهد  عتای انسان بود. و طب تیهم ترب  ای برسد. هدف تمام انب عتیطب

 امام  فه ی صح _  ی نیامام خم شهیآن در اند  ی فکر  مبانی  و غرب

 

 

15 . 

 بودند!!!  یننازنی اماکن  چه

  یی بوده است. اما از آنجا  یندار یو د  ییبشر، خداجو  اتی تفکرات ح  نیتراز پُر مخاطب   یک ی  ت،یبشر  خیتار  ابتدای  از

نقطه مقابل تفکر   شهیهم م، یدر موضوعات دار یدر بروز تفکر صفر و صد  یکه ما انسان ها استعداد فوق العاده ا 

 دوره رنسانس غرب.  ملههم، مخاطبان خاص خودش را داشته است. از ج ی مدار نید

  ی زیگر   نینقش را در د  نیمهمتر  ساهایدوران، کل  نیکه در ا  مینیبی م   م،ی کن  ینس را به عنوان نمونه بررس رنسا  اگر

 شد؟ی چه م   سا ینسبت به کل  دتان ی. آن وقت دد یقرار دار  ر یز  ط یشما در شرا  د یمردم داشته اند. اما چطور؟ فرض کن

 و آزار دانشمندان ارزش بود.  شد ی شمرده م سایمخالفت با کل ید یجد  یعلم دهعقی هر ها،اسقف  نظر در



 .شد ی شکنجه م ی بود، به سخت سایمخالف با کل  یکس  د یو اگر عقا شد یبرگزار م  د یعقا شتفتی دادگاه 

 .دادند ی را انجام م  ی و اخالق یمال ی فسادها نیشتریب ساهاکلی

 ها حق باسواد شدن داشتند. شکشی  فقط 

  ی تلنگر  تواند یکه م  یتمام شد! اشتباه  نید  یبود که به لطف اسقفها به پا  سایاز خدمات کل  ی موارد، فقط بخش  نای

 . نمینب نمیرا از جانب د ی من منتظر باشد که رفتار اشتباه هر کس یبرا

 دورانت   لیتمدن، و ختاری

 

 

16 . 

 !!!د یساخت ی ندی عجب

  نقدر یچرا مردم اروپا ا د یبودند! حاال متوجه شد  ینیقرون وسطا، چه اماکن نازن یساهایکه کل د ید یقبل د امپی در

 اجدادشان حاضر بودند با جان خود آنها را حفظ کنند، گذشتند. ی که زمان ی راحت از موضوعات

شد که   ل یتبد  یه ا باره به جامع کیبه  گذشت،ی سال از قدمت آن م 1۰۰۰که  ین دی حکومت  نمونه، عنوان  به

  ی نه در حوزه  نیکشورها، د نیامروزه در ا یعنیخود حذف کرد.  یرا از تمام معامالت و مناسبات اجتماع نید

 ( رندارد. )جامعه سکوال یگاهیجا چیه است،ینه اقتصاد و نه س  ت،یریمد 

  بان یگر  یکه ممکن است روز یرا. اشتباه ن ید انینه مجر پنداشتند،ی را ناکارآمد م ن یبود که د نای ها آن اشتباه

 است که جامعه را آگاه کند. نیفرد منتظر ا ی  فهیو وظ  ردیرا بگ  عه یجامعه ش 

 دورانت   لیتمدن، و ختاری

 

 

1۷ . 

 امپراتور بشوم!!!  خواهممی

خاطر منتظر    نیاست. )اصال به هم  یو فطر   یع یها را دوست داشته و از آنها لذت ببرد، کامال طب  ی که آدم خوب  نای

  چیشود. آن وقت انسان به ه دهیبه انحراف کش تیخصوص نیکه ا یعدالت گستر است(؛ اما امان از روز  یمنج

  ی پُل نهایا ی و... همه  ییزورگو ،یاجتماع ییِ جو یر برت ، یمال دوست ،ینخواهد ماند. آنگاه نژاد پرست بند یپا یزیچ

 افراد است. ن یا ایامپراتور بودن رو شود؛ ی اش م یخواه  اده یانسان به ز دنیرس  یبرا



  سم یالیامپر  یعن یاز مشتقات آن،    ی کیاست که    نیریجماعت ش   نیا  ی برا  ی کلمه »امپراتور« به حد   د بدانی  است  جالب

 تفکر انتخاب کردند. ن یا یرا برا

 . شودی گفته م  ف یبر ضع  یکردن و در اصطالح به هر نوع توسعه و سلطه قو   یامپراتور   یعن یدر لغت    سم« یال»امپری

 

 

1۸ . 

 بخار!!! نیاختراع ماش  ای بود  بهتر  مغول حمله

خود را از دست بدهند و نتوانند در مقابل    هیجهان اسالم از مغوالن، باعث شد تا مسلمانان روح  زِیرآمتحقی  شکست

شدن   ی کنند. متالش  یداریمغوالن پا یایو بقا نیچادرنش ل ی(، قبایبیصل ی)جنگها انییحمالت هماهنگ اروپا

بازدارنده   ی روین نیدارتریاو پ ن یکه بزرگتر شد مسلمانان، باعث  ن یدر ب ی داخل یو شروع جنگها ی حکومت عثمان

 برود.  ن یهجوم غرب از ب

به بعد، حرکت   خیتار نیکرد. از ا زیجهان متما ه یاروپا را از بق  ییبخار به طور معجزه آسا نیاختراع ماش  طرفی از

  ه یو سرما ن یماش  ی باال یف یک  ی رویباز شد. ن شان یبه رو د یکرد و راه اکتشافات جد  دایپ ی شتریسرعت ب  انییاروپا

 کرد.  لیتبد  د ی تول یا یبه غارت برده شده جهان سوم، اروپا را به دن یها

.  اورند یحفاظت از منابع خود در جهان سوم به وجود ب یبرا  یی فکر انداخت تا راه ها نیرا به ا انییاروپا دهیپد  نای

آگاه   یبرهه زمان نیشخص منتظر در ا فهیکرد. حال وظ دایپ ی ا دهیچ یانواع گوناگون و پ سمیالیمرحله امپر نیاز ا

 است.  یو خودکامه غرب   یاستبداد ی انواع نظام ها رامونی خود و مردم جوامع، پ یساز

 م یترجمه کوروش زع سم، یالیامپر یهاتئوری

 

 

19 . 

 ( یکتاتور ی)استعداد د Ed تست

کشورها    نیا  یول  د؛یبر چند کشور مسلط شده ا  ،ی نظام  یکه با برتر   د یبگذار  یجهان  کتاتورید  ک ی  جای  به   را   خودتان

 د؟ یکنی ادامه سلطه خود چه کار م یانقالب کنند. شما برا خواهند ی از حضور شما خسته شده اند و م

شما   یکه خواسته ها د،یاوریکار ب ی دست نشانده در کشور مورد نظر رو ی باشد که دولت ی خوب ی دهیا نیا د شای

 رسانه.  لهیآن را اجرا کرده است. اما چطور؟ به وس  یکه جهان غرب به خوب  ی رده کند؛ کاررا برآو



  سم یالی. )امپرد یتفکرات خود را به خورد مردم بده یبه راحت  د یتوانی م د،یریبگ  اری رسانه را در اخت د بتوانی اگر

راه است؛   نیدر ا شیابزارها نیتر یاز قو  ی کی وودیو هال کند ی است که غرب م یهمان کار قای دق نی( و ایفرهنگ 

 کرده است.  یما، نفوذ فرهنگ  نتظراز جمله در جامعه م یادیز  یروش در کشورها نیکه با ا

 29ص  ،یسمت یمحمدمهد   وود،یان ان و هال  سی عصر

 

 

2۰ . 

 ! اسپرسو از تر  تلخ

.  ستین ی زیشما چ ی قهوه برا نیا ی تلخ گه یغارتمان کردند، د یی با چه روش ها خیکه در طول تار  د یبفهم وقتی 

بزرگ سلطه غرب کامل   یتراژد  نگونهیشدند و ا کایبخار، موفق به کشف قاره آمر نیبعد از اختراع ماش  انییاروپا

 . د کردن  دایپ یقاره دسترس  ن یا میعظ ی ها ه یشد؛ چرا که به سرما

  ی روش  رییدر واقع تغ  ینی عقب نش نیزد؛ ا ی کیتاکت ین یعقب نش کیدست به  سمیال یملت ها، امپر یدار یب پی در

تا از پشت صحنه، جهان    دادی فرصت را م   ن یو به آنها ا  کردی ساکنان مناطق تحت سلطه را کم م  تیبود که حساس 

شد    یعمل  ژه،یو  یها  استی و کنترل آن ها با س   یبوم   ی، به ارتش هاکار با سپردن اداره کشورها  ن یرا اداره کنند. ا

 )نقطه مقابل جبهه حق( در برداشت.  سمیال یامپر یبرا  ی پُربار جینتا ر، ییتغ  نیو ا

 

 

21 . 

 ! جنگه تو نون

راه بوده   نیبه دنبال بهتر  شهیمبنا هم نیبرسد و بر هم ادیکم به سود ز نههزی با که  دارد دوست معموال انسان

پس   سم،یالی. امپرشد ی از تجارت استفاده م یپاسدار یاز اسلحه برا  سم،یالیامپر میمستق تیاست. در زمان حاکم

نداشت، بلکه اسلحه را به   ی نیبودجه سنگ  نیبه چن یازیقبل گفته شد( نه تنها ن امیروش خود، )که در پ  ر ییاز تغ

 بدست آورد.  یثروت هنگفت  ق یطر نیکرد و از ا لیتبد   ی تجار  یکاال نیترپر مصرف 

شوند و بتوانند    ل یخطرناک تبد   رندهیگ  م یقدرت تصم  کی به    ینظام   عی شد که صاحبان صناشدن، باعث    ی تجار  نای

 گرم نگه دارند.  شه یراه، بازار فروش اسلحه را هم نیو از ا  اورند یکار ب  یرو  خواهند،ی را که م  ییدولت ها

دارند. و به   ی که اختالفات مرز یی باالست. مخصوصا کشورها اریجهان سوم، بس یکشورها  نظامی  مخارج  امروزه 

 .زند ی م  بیرا به ج ی جبهه مقابل حق، پول هنگفت ب یترت نیا

 ی ونسی مابراهی  مترجم اسلحه،  تجارت



 

 

22 . 

 شو  پولدار و  بنداز تفرقه

بخواهد دوباره آن   یمشتر نکهیبجز ا کند؟ی م د یجنسش را دوباره تول ید یکننده به چه ام  د یتول کی شما نظر به

خود را به فروش   ی است تا بتواند اسلحه ها یدائم یبه دنبال بحران ها سمیالیاستدالل، امپر ن یرا بخرد؟ با هم

اسلحه    د یتا عطش خر  کند،ی م  کیصورت جداگانه تحر  ه را ب   یر یدر بحران ها، هر دو طرف درگ  نیهم  یبرساند. برا

 . مثل اختالف هند و پاکستان. داردی گرم نگه م  شهیبازار فروش خودش را هم نهنگویرا در آنها به وجود آورد. و ا

هم نابود خواهد شد. نظام سلطه،    سمیالیرفتن آن، امپر  نیاست که با از ب  سمیالیعمر امپر  شهیش   ،یر درگی  و  تفرقه

  ی جهان تحت سلطه او، به اتحاد و هماهنگ   دهد ی اجازه نم  ی مت یق  چ یرو به ه  نیدارد؛ از ا  یکامال آگاه  تیواقع   ن یبر ا

 جبهه مقابل حق است.(  وه یش  نیبرسد. )ا

 . د یاسلحه و درصد بودجه کشورها بزن د یخر  یبه آمارها ی است سر یفاجعه، کاف نیدرک عمق ا برای

 

 

23 . 

 ورود غرب!   یبرا  پلی تنباکو؛ 

 ! چطور؟! د ی پا استاد هست هی نهضت تنباکو  نهزمی  در شما همه  مطمئنا

  ن ی( با اخیامتحان تار یاز سواالت قطع یکیگذشته نه چندان دور، دانستن آن از نان شب هم واجب تر بود. ) در

)فسخ قرارداد    د یکه داشت و به هدفش هم رس   یخیبا آن بُرد تار  یراز یش   یرزایم  د یفکر کن  د یشا  د یکه دار   یشناخت

  ان یب نطوریرا هم ا لش یکرده؛ دل ی سپر ه ی را با گر ز آن رو رزا یکه م د یره بدونتنباکو( چقدر خوشحال شد؛ اما بهت

 بزند«  د یکجا را با دهیکرده که »جبهه باطل تازه فهم

ما احساس کردند »کشور نسبت به غرب عقب مانده شده« به   یشاه بود که روشنفکرها نیدوره ناصرالد  لاوای

داشت.   دار یمردم خر ان یحوزه بودن که حرفشان در م یعلما ن یمطرح کردند. اما تنها ا یی ها دگاه ید لیدل  نیهم

 .د یرا به رخ دشمنان کش گاهیجا نیجنبش تنباکو اصالت و قدرت ا

  ی مردم شد و برا  نیو نفوذ آنها در ب عهیش  تیمرجعجا بود که جبهه باطل متوجه قدرت پنهان  نهمی درست

به   دن یرس  جه، یغافل کردن مردم و در نت ی قدرت پنهان، وارد صحنه شد. آنها متوجه شدن که برا نیمقابله با ا

آن   جیاز نتا یکیها ساخت، که  یغرب قه یسل امطابق ب یت یروحان ایرا زد  تیروحان د یبا ایاهداف بلند مدت خود، 

 در امر ظهور است.  ریاز عوامل تاخ ی کیعامل  ن یاست و ا عه یمنحرف کردن تفکر ش 



 

 

24 . 

 ران یدر ا  فراماسونری ولد ت

»همه   د یکه متوجه بشو یزمان  د یبوده؟ و شا یتولد واقعا ک ن یا د یکه بدان د یاز شما دوست داشته باش  یلیخ د شای

وجود دارد که کمتر به آنها پرداخته    ی مهمتر  یلیخ  یالبته سوال ها.  د یتعجب کن  یل یاز تنباکو شروع شد« خ  زیچ

  ی : »در آن روز مییبگو د یچه بود؟« در جواب با هکارشانرا ای»آنها چطور به کشور ورود کردند؟  نکهیشده؛ مثال ا

 .« میشناختیکه ما قدرت رسانه را نم

آنها  ی برا ی نقطه شروع فوق العاده ا توانستی م نیآن روز بود. و هم ی رسانه ها نی رگذارتریاز تأث یک ی روزنامه، 

محمدصالح   رزایفراماسونر، به نام م ک یروزنامه منتشر کرد،  ران یکه در ا یکس نینخست د یباشد. بهتر است بدان

  ک یش  یلیو خ رند،یبگ  رانیرا در ا یسنت ی منبر و رسانه ها یبود که جا نیروزنامه ها ا نیبود. هدف ا یرازیش 

 متولد شد. رانیو وابسته به غرب در ا ماری ب ان یجر کیبود که  نطور یکنند. ا غی ا تبلر یغرب یارزشها

  ی منتظر چه نقش ک یما به عنوان  ست؟یاست که: امروز رسانه در دست ک  نیا شودی مطرح م نجایکه در ا سوالی

را در صدر اخبار رسانه قرار    شانیمربوط به ا  یامام زمان و خبرها  میو چقدر توانسته ا  م؟یرسانه داشته ا  شبردیدر پ

 م؟ یده

 

 

25 . 

 ! کن  ترور شد، الزم  اگر

که دارد قانع باشد،   یتیبه وضع ی بهتر« اگر کس تیوضع ی به سو شینکته در فطرت همه ما وجود دارد: »پ نای

معصوم است( حاال   یدر حضور ول یزندگ عه،یش  تیوضع نیتر یو عال نیمخالف فطرتش عمل کرده. )بهتر یعنی

ممکن است    ی باشد( حت  مانیو ا  ن ید  ال یخی)ب  ند یبب  ایفطرت را فقط در قالب دن  ی ژگی و  نیشود که ا  دایپ  ی اگر کس

 سود هم دارد، بزند!! شیکه از قضا برا  یدست به ترور شخص 

  یاش یدرآوردن خرج ع یکه برا ی سال سلطنت خود ترور شد؛ درست زمان نیشاه در آستانه پنجاهم نناصرالدی

سلطنت او، باعث   یدوره طوالن طان، یحزب ش  د یخودش، کشور را در دامان استعمار انداخته بود. اما از د یها

تحول در جامعه را از صحنه گردانان   ونههر گ تِیریقدرت شده بود که امکانِ مد  کهی از حدش بر ار شیاستقرار ب

را حتما مطالعه   یقبل امیمقابله با علما فراهم کند. )دو پ یرا برا  نهیزم توانستی گرفته بود؛ پس ترور او م یاصل

 .(د یکن



رفاه طلب و خوشگذران بر تخت نشست. در   یا هیو روح ماریب یبا جسم رزایم نمظفرالدی فرزندش  شاه، قتل با

  طان، یمعموالً حزب ش   خ،یاست که در طول تار   ن یتأمل ا  نکته قابل  ، یترور در وقوع حوادث بعد   ن یا  گاهیجا  یبررس 

 .کند ی ک ترور همراه میرا با  د یجد  ط یو ورود به شرا دهیچیپ ت یوضع ک یبرون رفت از 

 

 

26 . 

 ! د یشو لگرتحلی  لطفا

  ی قبل یها  امیکرده اند. در پ ل ینوشته و تحل گران یکه د د یرا بخوان ی که تنها متن د یبر ب آن  از  فراتر  را ذهنتان

را به   ت یریاز جامعه ما داشت و چطور تالش کرد تا منافقانه مد  ی لیدر گذشته چه تحل طان، یکه حزب ش  د یخواند 

 !توانست؟ی نم م ی. اما چرا منافقانه؟ مگر مستقردیدست بگ 

هستند،    ی رازیش   ی رزای آگاه و باهوش چون م  یکه مردم، گوش به فرمان افراد   یدر جامعه ا   دانستمی   خوب  غرب

اراده است و با ترور   ی چقدر ب عهد،یکه ول دانستند ی آنها م ی شود. از طرف  دان یوارد م می مستق تواند ی وقت نم چیه

منافقانه صحنه را   تیریبود که امکان مد  ی زیچ همان  ت یوضع ن ی. اکند ی م می قدرت را به آنها تقد  یشاه به راحت 

فراماسون، که   یالدوله  نی اوضاع، ع نی. در همدادی در آمده بود، م یکه حاال در قالب فراماسونر  طان، یبه حزب ش 

 .د یرس  یشاه شده بود، به مقام صدراعظم ن یداماد مظفرالد  ی کامال اتفاق

او را پر خواهند    یز فرصت استفاده کرده و با نااهالن جانباشد، دشمنان ا  تیحکومت و حاکم  گاهیامام در جا  وقتی

 کرد. 

 

 

2۷ . 

 بترسان را دشمنانت وحدت با

از   ی خالص  ی راه فرار برا کی مردم در فشار بودند که فقط دنبال  ی شاه و آقازاده اش به حد  نمظفرالدی زمان  »در 

راحت   ی لیگردند، خ ی را که به دنبال راه فرار م ی ! مردم یل یمهم بود؛ خ ی ل ینکته خ نی گشتند.« ا ی م  ت یوضع نیا

 کرد.  تیشود هدا یم

 مردم خسته بودند: ن یا یموضوع شدند و به دنبال رهبر نای  متوجه  زمان آن  در   گروه  ود

 تراز اول  علمای

 فراماسونرها



دوم هم    انیکه جر  د یرا بدان  نیبروند. اما ا  ینید  یبود که به سمت علما  یعی مردم طب  مذهبی   اعتقاد  خاطر  به  البته

گرفتند   م یبزرگ عراق تصم ی علما ل یدل نیحکومت بودند« به هم ی چهار زانو ننشسته بود! »علما به فکر برانداز

  ن یحرکت وحدت آفر کیهم به سمت عراق به راه افتادند، تا  ی رانی ا یعلما ی حرکت کنند. از طرف  ران یا ی به سو

 شود.  جادیعلما ا نیب

از   یریشگ یپ انیهمان جر ن یکرد. ا یاثر هر دو سفر را خنث یکار خودش را کرد و با فتنه گر  طانشی حزب  البته

. دشمن از  میو چه االن که از هم جدا هست میپرچم بود ک ی ری که ز ی و عراق بود. چه زمان ران یوحدت دو ملت ا

 ظهور است.  ی اجتماع قلبها؛ رمز اصل  ن یاست و ا  ده یبه اوج خود رس   ن یوحدت در اربع  ن ی. امروزه اترسد ی اتحاد ما م

 

 

2۸ . 

 عاقبت نه  بود؛  عبرت مشروطه 

  شرفت یپ  یا  نه یتو هر زم  ی ضرب المثل آنقدر خوبه که اگر بخوا   نیشود.« ا  ینم  دهیسوراخ، دو بار گز   کی  از   »آدم

 !!!یباش  نیموجود کره زم   نیاگر بدتر یحت  ؛ یانجامش بد  د یبا  ،یکن

  جاد یفراماسونرها با ا یول  رند، یجامعه را به دست بگ  یرهبر  خواستند یعلما م د،یخواند  یقبل  ام پی در که همانطور

تراز    یعلما  ی نیخانه نش  ایبه قتل    م یکارشان، تصم  نیا  ت یتثب  ی آنها را گرفتند. حاال در مرحله بعد برا  ی فتنه، جلو

  ال یخ یخام، زه الیخ یاما »زه  رند؛یرا از ما بگ  یتمدن اسالم جادیفکر ا یمدتها حت یبرا نکه یاول گرفتند. تا ا

 باطل«

که قرار است به انقالب حضرت   ی آنها بود. انقالب یبرا ی بزرگ ی زمان ممکن تو دهن ن یدر کمتر اسالمی  انقالب 

 متصل شود.  یمهد 

 

 

29 . 

 محتاج آن است.  دایکه بشر امروز شد  ی ازین ، باوری موعود 

مسئله تمرکز   ن یبر ا ی ا ژهیبه طور و زیغرب ن  شود؛ی محسوب م ا یدن ی اصل یهااز بحث ی کی باوری  موعود  امروزه 

 وجود دارد.  لیدر اسرائ ی شناس  عهیدانشگاه ش   4و   ایدر نقاط مختلف دن یشناس  عهی دانشگاه ش   1۰۰کرده است. 

که از   یاآنهاست؛ به گونه  ت یو حما عینشان دهنده وجود امکانات وس  نه،یزم نیغرب در ا عی وس  مطالعاتی گستره

 .کند ی استفاده م تیضد مهدو یهانوشتن کتاب  یافراد شناخته شده، برا 



دارند که   ییاند، عقبه رواو... شکل گرفته  هیمانند داعش که امروزه در عراق، سور ،یع یمخالف ش  یهاگروه  عتاطبی

 ت.کرده اس  ق یغرب به آنها تزر

 

 

3۰ . 

 ی علن ی زیست مهدی

  لم یو با اکران ف شیسال پ  4۰حدود   نه،یزم نیدر ا یاقدام علن نیو اول  ستین یخیعقبه تار ی دارا  ،یزیست مهدی

حال   نیدر آمد. با ا شیبار به طور آشکار به نما نیاول ی برا  یز یست یمهد  لم، یف نینوستراداموس شروع شد. در ا 

غرب دوباره اقدامات   2۰۰6و  2۰۰5بعد از سال  نکهیاآشکار نبود. تا  گرید  لمیف نی بعد از ا ی زیست یروند مهد 

 گرفت. ش یخود را پ یعلن

دانست.   2۰۰5بعد از سال  ی زیست یمهد  ی شروع علن لیاز دال یکیرا،  یاسالم یبتوان ظهور جنبش ها د شای

انتشار مطالب درباره امام زمان را   ی جلو توانستند ی نم گرید های سال، غرب  ن یفراموش کرد که بعد از ا د یالبته نبا

 آنها دوباره آغاز شد. ی زیست یمهد  ل یدل ن یو به هم رند یبگ 

 

 

31 . 

 .ند یبی م نگونه یرا ا تمهدوی غرب،

  ی غرب شمندانیاز اند  یاری مورد توجه بس -  ی عیش  تیدر روا ژه یبه و - در اسالم   تیمهدو  شهیمختلف، اند  لدالی  به

  ی اسالم   م یافراد، نوع نگاه غرب به مفاه  ن یا  ی متفکران، مباحث مطرح شده از سو  ن یقرار گرفته است. فارغ از هدف ا

 .سازدی م  انیرا نما ی عیو ش 

است. اکثر    تیمهدو  شهیبه اند   یو هدف ده  یریگدر شکل  ن یامام حس  ام یباره، نقش ق  نیاز مباحث مهم در ا  یکی

  ه یدر پا ارانش،یظلم حاکمان و نقش شهادت او و  هیبر عل نیپژوهشگران اقرار کردند که حرکت امام حس نیا

از خون    یمهد   یر یانتقام گ  ی را داشته و حت  ی لنقش اص  عه یش   شه یاند   یتکامل  ر یدر س   ت، یمفهوم مهدو  ه ی اول  یگذار

 دانسته اند.  نشایا امیکربال را از جمله اهداف مهم ق د یشه

کرده و   ییراهنما نیادیدو مفهوم بن نینوع نگاه آنها به ا افتیما را در در شمندان،یاند  نیا هاینوشته  در دقت

  شتر ینظرات آنها ب  رامونیپ  ندهیآ  یها  امیمباحث آگاه کند. در پ  نیما را از اشکاالت خود در طرح ا  یبه نوع  تواند ی م

 کرد.   میصحبت خواه

 ی غرب شمدانیاز منظر اند  یمهدو  -  ین یحس شهاندی مقاله 



 

 

32 . 

 عه شی برنده  برگ

انقالب مصر و   یهاتفاوت  ی که به بررس  یاکرمن در مقاله  ون یهالورسون و است ی جفر ی به نامها غربی  محقق  دو 

نقش   نییو در تب کنند ی م ی را به عنوان دو برگ برنده معرف " کربال " و  " تیمهدو " شه یدو اند  پردازند،ی م رانیا

 :سند ینوی م  نگونهیدو عامل ا نیا

آماده   د یشکل دادن عصر جد  ی شکل گرفته که آنها را برا ت یمهدو شه یاند  ه یبرپا عه، یش  ی انقالب ه ی: روحتمهدوی

آشنا به احکام   هانیو تنها بر حسب ضرورت، حکومت فق داند ی معصوم را نامشروع م ر یحکومت غ عهی. ش کند یم

 .ردیپذ ی را م  یاله

تحت حکومت ستمگران و   ی که مرگ بهتر از زندگ  د یگرد  عهیدر ش  ن یادیبن شه یاند  جادیحادثه موجب ا نای: کربال

  ی و حت کا یو آمر لیمانند اسرائ ییکشورها ران، یباعث شده که حکومت ا یا  شهیاند  ن یکافر است... چن یهاقدرت

 .د یها مقابله نمادانسته و با آن   د یزیدر نقش   خود را هیهمسا ی کشورها یبرخ

 " از دو داستان تیروا ک یو مصر:  رانای" مقاله 

 

 

33 . 

 قابل انکار  ر غی قشن

و آنچه که   د یکنی آنچه که شما فکر م ن یوجود دارد، ب یی که اختالفها د یا دهینکته رس  نای به  شما خود حتما

  یی سهوا )به خاطر عدم آشنا ای. حاال ند یگوی و آخرالزمان و...[ م تی]در رابطه با اسالم و مهدو یغرب شمندانیاند 

  نجا یکه ا ی( اما نکته جالبی و انقالب اسالم انیعیبه ش  هاآن یمنف  د یعمدا )به خاطر د ای( عهیش  یها شهیکامل اند 

قابل    ریاست، که نقش غ  ی و انقالب مهدو   ینیحس  امیدو تفکر ق  یرو  شمندان،یاند   نی وجود دارد، زوم کردن غالب ا

 داشته اند. ی عیجوامع ش  یرو  یانکار

  گر، یکند و از طرف د یپاسدار حیتفکرات به نحو صح نی کامال مراقب باشد که از ا یاز طرف  د یبا عه یش  جه، نتی  در

به وجود   نیادیعناصر بن نی که ممکن است توسط دوستان نادان و دشمنان دانا در ا ییهامراقب انحرافات و رخنه 

 باشد. د،یآ

 ی آران یدهقان ریزه  ؛ یغرب شمندانیاز منظر اند  عه یو نقش آن در تفکر ش  یمهدو  -  ین یحس شهاندی مقاله 

 



 

34 . 

 ها از انقالب ما یبرداشت غرب

او مرجع   یهادگاه یاست و د یاسالم یی گرا یدر عرصه منج  یالملل نیاز افراد شناخته شده ب یکیکوک  د یودی

  شینما نیتررا به عنوان مهم  ران یا یانقالب اسالم ،یا است. کوک در مقاله  نهیزم  نیپژوهشگران در ا گرید

 .داند یم ی نیخم م را اما انیجر ن یا یکرده است و نقش اصل  یمعاصر معرف  ییحاگرایمس

  ی هجر  14۰۰بوده است که در سال  ی آخرالزمان یدادیخود رو  یبه خود  رانیااست که انقالب  نیچن ج رای اعتقاد

شاه استفاده   ه یعل ج یبس یاز احساسات منتظرانه مردم، برا  یابه طرز ماهرانه  ینیصورت گرفته است و ]امام[ خم

  ی روهای)شاه( توسط ن  د یزی   یطانیش   یروهای ن  هیاز مبارزه عل  یبرده است. به عنوان مثال، او انقالب را به عنوان نماد 

از مردم، نبرد کربال را در آخرالزمان با   یار یاو در ذهن بس جه،ی( شکل داد. در نت ران یا ونی)انقالب نیحس یاله

 .گذاشت شیبه نما یی حایمس یااستعاره

  ن یغالب ا د یتأک  ی است ول انهیعمداً خالف واقع و موذ ا یسهواً و  سندگان،ینو نیا  یهااز گفته  ی اربسی اگرچه

  ن یقابل انکار ا ر یغ ر ینشان از تأث ، یو انقالب مهدو  ینی حس امیبر نقش مهم دو تفکر ق  شمندانیو اند  سندگانینو

 دارد.   عهیعناصر، نزد ش 

 ی آران یدهقان ریزه  ؛ یغرب شمندانیاز منظر اند  عه یو نقش آن در تفکر ش  یمهدو  -  ین یحس شهاندی مقاله 

 

 

35 . 

 یشناخت مهد  ی برا ی ا زهانگی

شده باشد که   جاد یشما ا یسوال برا  ن یا د یصحبت شد؛ اما شا ی غرب شمندانیدرباره اند  ی قبل اندک ی ها امپی در 

 چه بوده است؟ نهیزم  نیمطالعه در ا یافراد برا  نیا زهیانگ 

مطالعه    ی برا  یغرب  شمندانی ها و اهداف اند   زه یبه پنج مورد از انگ   « یغرب  ی المعارف ها  رة یدر دا  ت، »مهدوی  کتاب  در

به دقت   از ین «ی ریو تبش ی »اهداف استعمار یعنیاشاره شده است، که مورد دوم  ت یو ورود به موضوع مهدو

  زه یسوال خواهد برد. و اما انگ  ریافراد را ز نیا ار قطعا همه نظرات و آث یهدف نیدارد؛ چرا که داشتن چن یشتریب

 ها:

 اسالمی تمدن  و  فرهنگ جاذبه

 ی ریو تبش استعماری اهداف

 ی اسالم های آموزه  به  محققانه  نگاه



 ی اصالح طلبانه اسالم نهضتهای به  توجه 

 ی و جامعه آرمان  منجی موضوع  به کالن  نگاه

 22سعادت، ص  د یحم ، یغرب یالمعارف ها  رةیدر دا تمهدوی

 

 

36 . 

 باور، خطرناکتر از داعش!  یمهد  رانِای

گروه    ن یقطعا مختص به ا  یغرض ورز   ن یصحبت شد؛ اما ا  ی غرب  شمندانیاز اند   یقبل از مغرض بودن برخ  امپی  در 

 نخواهد بود.  یو چند کتاب و مقاله و سخنران

هم آن را چاپ کرده، نوشته است   مزیکه مجله لس آنجلس تا یا( در مقاله لیدفاع سابق اسرائ ر ی)وز لعونی موشه

صورت    یا. توافق هسته ستی مهم ن  ران، یآمده توسط ا  شی)به اختصار(: »موضوع داعش، به اندازه مقابله با چالش پ

چند   د یبه عقب انداخته باشد، اما تهد  ی را کم رانیا یممکن است خطر بمب اتم ش،ی پ کسالیدر  ران یا گرفته با

  شود، ی بر منافع غرب وارد م  تیجمع  ونی لیم  ۸۰  یمعتقد به امام زمان و دارا   ، ینظام  رانیا  ک یکه از طرف    یاجانبه

 است که در رقه و موصل هستند.«  یمذهب ی از اراذل و اوباش و آدمکشان َسلَف زتریمخاطره آم اریبس

 1395  مهرماه  ۸ –  2۰16سپتامبر   29  خیدر تار علون ی مقاله موشه   مز،تای آنجلس   لس مجله 

 

 

3۷ . 

 شناخت غرب  ل یدل نمهمتری

چه    ،یچه فرهنگ   ، یشناخت غرب، شناخت راه مقابله با حمله آنها باشد؛ چه از نوع نظام  یبرا  لیدل  نیمهمتر  د شای

که   یآنها را شناخت؛ استراتژ ینوع حمله و استراتژ  د ی دفاع کردن و مدافع خوب شدن، با ی و ... اما برا یاقتصاد

 برده باشد. انها زمسال ، یمغرض غرب شمندانیآن توسط اند  یطراح د یشا

 جمله اند: ن یاز ا ر یمورد اشاره کرده است که موارد ز 1۰به   ت«مهدوی  و  »غرب کتاب

 ی ساز قطبی   دو

 یهراس  ی و مهد   هراسی اسالم

 ی ب اسالمانقال مهار

 و ...(   یساخت باز وود، ی)هال ای  رسانه  نبرد



 سمیونیاز صه تحمای

 139مهر، ص   یشجاع ت؛مهدوی  و غرب

 

 

3۸ . 

 اتم  بمب از  تر خطرناک

پنج نوع حمله    نیدو مورد از ا  حیبه توض  هاام یپ  یسر  نی در ا  م؛ یقبل به پنج نوع از حمالت غرب اشاره کرد  امپی  در

 :میپردازی م

  ان یدر جر  ،یجد   ی ام، نشانه بحران2۰قرن    ز یست  نید  یا یدر دن  ران، یا  یانقالب اسالم   ر ینظی : رخداد بیهراس   مهدی

تمدن غرب در تقابل تفکر   ی جد  ییارویانقالب سر آغاز رو  نیبود. ا ایکردن( مردم دن  نید یکردن )ب زهیسکوالر

 .آمد ی تمدن غرب به شمار م ی برا ک یاستراتژ خطر نیمهمتر  ت،یمهدو شهیکه با اند  ی اسالم ناب بود؛ انقالب

حجم   نه ی زم ن یداشته و در ا ی منف د ید ت، یمهدو شهیدر مقابل اند  ر یاخ یجهان غرب در دهه ها  لیدل  ن همی به

 کرده است. د یتول یینمایس  لمیو ف   تیکتب و مقاالت منتشر و هزاران سا یانبوه

 

 

39 . 

 ای  رسانه  نبرد

  ی انقالب اسالم ست؛یداد، نبرد رسانه ا م یخواه حیکه در مورد آن توض ی نوع حمله ا ن یقبل، دوم امپی ادامه  در

به عنوان    ران، یاز انقالب ا  ی از متفکران معاصر غرب  یکه برخ  یدارد؛ به طور   زیو استکبار ست  ی مهدو  ی تیماه  ران،یا

 .دانند یها م آغاز جنگ پنهان تمدن  قطهو آن را ن  کنند ی م  ادیعبور از خط قرمز غرب  نینخست

و   ینظر آن همواره اسالم مهدو  ریز یهاکه غرب و رسانه  م یچند دهه گذشته شاهد بود یدر ط  لیدل  ن همی به

منطبق   تیکه عموما با واقع دهند ی ارائه م یساختگ  ییراستا فضا ن یو در ا کنند ی م ی را دشمنان غرب معرف رانیا

 .کنند ی را دچار خطا م یافکار عموم ،یرسازیتصو کی از جمله با تکن ست؛ین

که حضورش،   شودی م یرساز یتصو یاگونه به  یاسالم یمنج د«یکه فردا را د ی»مرد لمفی در  مثال عنوان به

 نخواهد داشت. تیبشر ی برا یو نابود  ب یجز تخر یاجه ینت

 

 



4۰ . 

 سوزاند  ی را م مانتیکه ا تفکری 

  ی ر یموضع گ کی شتریب یعن یدارد،  ی کیدئولوژیا یداشته باشد معنا ییایاز آنکه مفهوم جغراف شتربی غرب امروزه 

  ایدارد که به خاطر پو یکی دئولوژ یمفهوم ا ک یهم  تی. در مقابل، آموزه مهدودهند یاست که افراد از خود نشان م 

مورد توجه غرب   شهیغرب، هم یدن تمام داشته هایدر جهان و به چالش کش یاسالم یداریبودن و زنده کردن ب

و   ب یبا تمام قدرت شروع به تخر وود، یهال ی عنی ،یستی ونیصه ینمایس  ی ا شه یکه با غول ش  ی بوده است، به طور

 کرده است. ی اسالم  ییگرا ی منج  فیتحر

  ی و به جامعه معرف  میکه غرب را به صورت کامل بشناس   شود یما احساس م ی برا فه یوظ  ن یامروزه ا لیدل ن همی به

 . میکن

کرده    ل یبه غرب، مسائل را تحل  ی با نگاه متفاوت تر  یو فرهنگ   یخیشد در دو بخش تار  ی سع  امهایاز پ  یسر   نای  در

شناخته و   ش یاز پ ش یعوام ب ان یدر م ف،ی چهره در ظاهر آراسته و در باطن کث نیتا ا م یشما قرار ده ار یو در اخت

 پشت پرده، رو شود. یدست ها


