بسم هللا الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج

چهلمین همایش روایت عهد با موضوع ،پرونده آخر الزمانی داعش در ساعت  8:30پنج شنبه ( 11دی) با پخش آیاتی از کالم هللا
مجید و سرود جمهوری اسالمی آغاز شد.

در ابتدای این همایش مستند (زیارت جاده) که از پیاده روی نجف تا کربال توسط گروه مستند سازی موسسه مصاف به مناسبت
اربعین حسینی تهیه شده بود پخش گردید.
سپس استاد رائفی پور سخنان خود را با تبریک به مناسبت آغاز امامت صاحب الزمان و اظهار نگرانی بابت دامن زدن برخی افراد
به جنایاتی که از داعش به گوش میرسد و یا کناره گیری کامل برخی دیگر از این موضوعات شروع کردند.

جناب رائفی پور ضمن اشاره به این موضوع که نزدیک به 90درصد از پیش بینی هایشان در سخنرانی نقد فیلم  2012به وقوع
پیوسته است ،اقدام به پخش قسمت هایی از جلسهی مذکور نموده و فرمودند :کشورهایی مانند امارات ،ترکیه ،لیبی و ...با هم یکی
شدند تا از سوریه به ایران رسیده و شیعه و امام زمانشان را مورد هجمه قرار دهند و سپس خالفت درست کنند ،چیزی که امروزه
هدف داعش است .هدف اصلی آنها النصره است اما معتقدند ،اول باید ایران و دست هایش را بزنند.

آقای رائفی پور خاطر نشان کردند :ما باید در آخرالزمان هوش و سواد رسانه ای خود را باال ببریم تا مغلوب دشمن نشویم ،پیش
بینیهای فیلم  2012از رصد کردن دقیق رسانه به همراه شعور رسانه ای و تحلیل دقیق بود.
در ادامه استاد رائفی پور به تفاوت داعش با دیگر گروهای تکفیری حاضر در منطقه اشاره فرمودند

اول :خشونتهای عجیب «شکنجه ها ،سربریدن ها»

دوم :استفاده از رسانه «شبکههای ماهواره ای»

سوم :استفاده از زبان انگلیسی برای نشریهها و کیفیت باالی آن «نشریه دابغ»

چهارم :تالش برای معصوم جلوه دادن

پنجم :پاسخ سریع به شبهاتی که بر علیه ایشان پخش میشود «ساخت کلیپ»

ششم :استفاده زیاد و استادانه از روایات آخرالزمانی سنی و شیعه؛ «طبق این احادیث خود را سفیانی و آیت هللا سیستانی را نفس زکیه
میخوانند».

پس از این موارد ،آقای رائفی پوربه بیان و توضیح شاخصههای عملکردی داعش پرداختند.
 -1شاخصههای عملکردی داعش:
 -2داعش و انتخاب رنگ سیاه
 -3داعش و ضدیت با ایران
 -4داعش و سر بریدن و انتصاب این امر به امام زمان (عجل هللا تعالی فرجه الشریف) و تشویش اذهان عموم تا خواستار ظهور آن
حضرت نباشند.
 -5داعش و به صلیب کشیدن مردم؛ این امر در حالی صورت میگیرد که هیچ ریشه ای در اسالم ندارد و برای دامن زدن به سیاه
نمایی از چهره امام زمان است؛ زیرا داعش تالش دارد خود را سپاه امام زمان و پیروی ایشان معرفی کند با این کار به مسائلی چون
لقب  ، (Anti-Christضد مسیح )که از طرف دشمنان به حضرت صاحب الزمان (عجل هللا تعالی فرجه الشریف) اطالق گردیده است
دامن میزنند.
 -6داعش و ادعای سید بودن «عمامه مشکی ابوبکر البغدادی
 -7داعش و یاری مهدی(عجل هللا تعالی فرجه الشریف)
 -8داعش و ادامه دار بودن فتنه
 -9داعش و اتهام دجال بودن به امام زمان
و در آخر استاد رائفی پور فرمودند :داعش با یک مبنای صهیونیستی طراحی شده است.

