بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج

چهل و ششمین همایش روایت عهد در ادامه موضوع UFOها و رائیلیسم با حضور مهدی یاوران در سالن رفاه برگزار گردید.
این جلسه با ادامه نقد استاد رائفی پور از فیلمهای استیون اسپیلبرگ با محوریت فیلم هوش مصنوعی آغاز شد.
استاد رائفی پور با یادآوری این نکته که استیون اسپیلبرگ به عنوان یکی از سردمداران جریان رسانه ای غرب برای ترویج
رائیلیسم ،فعالیتهای تبلیغاتی اش در این زمینه را به طور جدی از دهه هفتاد میالدی آغاز کرد ،به بررسی فیلم هوش مصنوعی به
عنوان یکی از مهمترین آثار این کارگردان پرداختند.
رقابت انسان با ربات ها( بخوانید شیطان) بر سر تصاحب عشق ،به تصویر کشیدن بخش هایی از انجیل ،حسادت انسان به ربات ها،
یافتن پدر و تشبیه آن به خدا ،استفاده از داستان حضرت یونس (ع) برای تبدیل ربات به انسان ،زندگی صرفا با استفاده از علم و
توسل به جنیان ،تحقق رویاها با علم و تکنولوژی ،پیشی گرفتن مخلوق از خالق و به تصویر کشیدن رستاخیز بر پایه علم خالصه ای
از نکات قابل توجه در این فیلم هستند.
استاد رائفی پور جلب توجه بیش از حد به آثار باستانی ،استناد سازی( با استفاده از عهد عتیق و جدید) و ساخت انیمیشن هایی با
حضور موجودات فضایی را به عنوان برخی از فعالیتهای این روزهای رائیلیستها بیان کرده و در ادامه یکی از مستندهای پخش
شده در شبکه منو تو را مورد بررسی قرار دادند.
مباحث مطرح شده در این مستند عبارت اند از:
ایجاد ارتباط میان خدایان و افسانههای دنیای باستان با موجودات فضایینسبت دادن حضرت عیسی (ع) با موجودات فضایی با استفاده از ترکیب نژاد انسان با خدایان فضاییاصالح ژنتیکی انسانارتباط بخشیدن میان موجودات فضایی و موجودات خارق العادهرد داروینیسم و جواب به شبهات آن با استفاده از رائیلیسمتطهیر شیاطینشیاطین عامل ایجاد دانش و تکنولوژیبرابر دانستن جنیان و موجودات فضاییایشان همچنین چندین مثال نقض از ادعاهای رائیلیستها را عنوان نمودند از جمله:
اهرام مصرحکاکیهای مصر باستاناجسام پرنده و ویمانا-جتها و هواپیماهای باستانی!

کاله کشیش و تبدیل آن به بشقاب پرندهحضور بشقاب پرنده در نقاشیهای قدیمی مربوط به معجزات حضرت عیسی (ع)عروج حضرت عیسی (ع) با جت فضاییغسل تعمید حضرت عیسی(ع)ضرب سکهسلطنت حضرت مسیح (ع)گوی پرندهبه صلیب کشیده شدن حضرت عیسی(ع)تابلوی حضرت مریم (س) و کودکپدیدههای طبیعیاشیاء پرنده ساخت انسانساختههای بشریخطای دیدهنر تدوینشیطنتجنازههای موجودات فضاییاستاد رائفی پور در پایان جلسه با بیان اینکه تبدیل تدریجی موجودات فضایی به جنیان ،توجیه سالحهای نامتعارف و نظم نوین
جهانی ،فریب افکار عمومی و همینطور تالش برای پرستیده شدن شیاطین اینبار به شکلی دیگر ،از اهداف اشاعه دهندگان فرقه
رائیلیسم هستند ،بخشی از سخنرانی ریگان ،رئیس جمهور وقت آمریکا در سازمان ملل را نمایانگر نیت رائیلیستها دانستند:
"احتماال ما نیاز به مقداری ترس و تهدید از جهان بیرون داریم تا باعث شود ما این مرز مشترکمان را شناسایی کنیم.هر از گاهی فکر
کنید چنانچه همه ما با یک تهدید بیگانگان خارج از جهان مواجه میشدیم ،چقدر سریع اختالفات در سراسر جهان کمرنگتر میشد".

