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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ١٣

 

 وقوع خواھد پيوست؟ه جنگ جھانی سوم چه زمانی ب
  .ن شده استئيبه نظر می رسد که زمان آغاز جنگ جھانی سوم تع

ستند که اين دسته از اطالعات به گوش جوامع نرسد ولی ھمانطور که می دانيد باالخره يک روز برخی در تالش ھ

در آينده ای نزديک، چه سرنوشتی در انتظار انسان ھا خواھد بود؟ در . ابرھا کنار رفته و حقيقت نمايان می شود

  چه بايد بکنيم؟" روز ايکس"صورت فرا رسيدن آن روز 

اطالعات و حقايق در مورد اوضاع اوکراين و . ت فوق به وفور در اينترنت ديده می شوندتمامی پست ھا و موضوعا

 درک صحيحی از رات قرار گرفته اند و به ھمين دليل مردم دقيقاً ئيدخالت روسيه، آشکارا تحريف شده و دستخوش تغ

موضوعی نباشد، قدرت تخيل و ھنگامی که درک درست و اصولی از . اين که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، ندارند

ھمين جا است که رسانه ھا نيز سر جای خود ننشسته و دست به کار . حدس و گمان به سرعت جايگزين حقيقت می شود

ينه بين ھای معروف ئی ھای آئمان آغاز جنگ جھانی سوم از پيشگورسانه ھا و مطبوعات برای اعالم دقيق ز. می شوند

  . و ھمچنين وضعيت کنونی جھان استفاده کرده و اخباری را اعالم می کنند"وانگا"، "ناسترداموس"ھمچون 

ی ھای ستاره شناس معروف ئھای اينترنتی روسی زبان از پيشگوبرای مثال، در حال حاضر در شبکه ھا و سايت 

 چار کرد که جنگ جھانی سوم در ماه مئی ميالدی، پيشگو٢٠٠٩گلوب در سال . خبر می دھند" پاول گلوب"روسيه 

وقوع ه  ميالدی، ھنگامی که مرزبندی دولت ھا دوباره آغاز شود و درگيری ھای نظامی تشديد يابند، ب٢٠١۴سال 

اگر بخواھيم حرف ھای گلوب را باور کنيم، جنگ جھانی سوم يا بايد در زمان برگزاری المپيک . خواھد پيوست

 کرده بود که اوکراين به ئیاو ھمچنين پيشگو. ختتاميهزمستانی سوچی اتفاق می افتاد و يا در زمان برگزاری مراسم ا

يعنی مغر انسان تا اين حد پيچيده و پيشرفته است که .  که پيشگويان دنيای عجيبی دارندواقعاً . چند قسمت تبديل خواھد شد

  بتواند آينده را با جزئيات کامل ببيند؟

با اين که تاريخ اين . نکات جالبی را درخواھيم يافت پخش اين خبر نگاھی داشته باشيم، ۀوانگھی اگر به منبع اولي

اين . راتی در آن صورت گرفتيي نوشته شده است ولی پس از آغاز درگيری ھای اوکراين، تغ٢٠٠٩، سال ئیپيشگو

  .کھنه و بی ارزش را به يک خبر فوق العاده تبديل کرده که مثل بمب در اينترنت منتشر شدۀ رات، يک مقالييتغ

   

  تله ھميشه ما را به دام می اندازد؟چرا اين 

  .اين موضوعات، نياز انسان به حفظ جان خود می باشدۀروانشناس، بر اين عقيده است که دليل ھم" ايرينا لوکيانوا"خانم 
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 به ھمين دليل ما ترجيح می ".کسی که از قبل خبر دارد، آماده تر است"يک ضرب المثل روسی است که می گويد 

موضوع مھمی ھمچون . برای وقوع آن آماده کنيمرا بروز يک حادثه از قبل مطلع باشيم تا بتوانيم خود ۀ دھيم که دربار

جنگ جھانی سوم، . جنگ و از آن مھمتر، جنگ جھانی سوم موضوعی است که نمی تواند مردم را بی تفاوت رھا کند

يادبود جنگ جھانی دوم خاموش نشده تک تک انسان ھای جھان را در بر خواھد گرفت و از اين گذشته، ھنوز آتش 

  .در کل می توان گفت که احساس عميق ترس، دليل اصلی اشتياق مردم به اين موضوع می باشد. است

 ۀ ھای مربوط به آخرالزمان، جنگ ھای بزرگ و پايان حيات در کرئیھمانطور که آگاه ھستيد، در سالھای اخير پيشگو

 ھا ئیبرخی از انسانھا با شک و ترديد به اين پيشگو.  دنيا قرار گرفته اندزمين به شدت مورد توجه مردم در سراسر

نگاه می کنند و اين در حالی است که برخی ديگر به شدت در حال پيگيری اخبار مربوط به زمان دقيق جنگ جھانی و 

  . ھا ھستندئیئيد اخبار مربوط به اين پيشگوأت

   

   جنگ جھانی سومۀنظر پيشگويان مختلف دربار

  "وانگا"

 ھای خود می گفت که جھان تا وقتی که سوريه سقوط نکند ئی در پيشگو"وانگا"ينه بين معروف بلغاری ئبرای مثال، آ

 ١٩٧٨ھنگامی که او در سال . تنھا در مرز فاجعه قرار دارد و به محض وقوع اين حادثه جنگ جھانی آغاز می شود

ولی اگر به وقايع اخير دنيا نگاھی داشته باشيم، خواھيم . ی فھميد را انجام داد، کسی حرف ھايش را نمئیاين پيشگو

  .دريافت که در حرف ھای وانگا، درصدی از حقيقت وجود داشته است

   

  "جوآنا ساوتکت"

 ميالدی، يقين داشت که آخرالزمان از سوی ١٩ الی ١٨ در قرون از پيشگويان معروف انگليس" اوتکتجوآنا س"خانم 

  :وی در اين باره گفته است. ھد آمدشرق به سمت ما خوا

  ."ھنگامی که شرق درگير جنگ شود، بدانيد که آخرالزمان درگيری ھا نزديک خواھد بود"

الزم به ذکر .  انجام داد و در آن زمان کمتر کسی عمق اين موضوع را درک می کرد١٨٠٩ را در سال ئیاو اين پيشگو

 و شکست او، به ناپلئونمچون انقالب فرانسه، به قدرت رسيدن  ھساوتکت ھای خانم ئیاست که بسياری از پيشگو

  .حقيقت پيوسته اند

   

  "جوی عياد"

گونه جنگ جھانی سومی در  عکس ديگر پيشگويان بر اين عقيده است که ھيچه ب" جوی عياد"بانوی پيشگوی مصری 

 می عيادخانم . بررسی قرار می دھد زمين را مورد ۀرات کھکشانی کرييخودش به دقت تمامی تغۀ او به گفت. راه نيست

 که به راه خواھد افتاد، جنگ ھای ئیزمين را تھديد نمی کند و تنھا جنگ ھاۀ گويد که ھيچ گونه جنگ و يا درگيری، کر

  .ولی مھمترين درگيری در عصر حاضر، جنگ بر سر تفکر انسان ھا خواھد بود. اقتصادی و اطالعاتی خواھند بود

است که در آن به جای استفاده از ابزارآالت و تسليحات نظامی، از رسانه ھا و مطبوعات جنگ جھانی سوم جنگی 

به ھمين دليل ما بايد ھنگام ديدن، . الزم به ذکر است که اين جنگ در حال حاضر نيز در جريان است. استفاده می شود

 در اين صورت خواھيم توانست از اين تنھا. شنيدن و خواندن اخبار بتوانيم حقايق آن را آناليز و سبک سنگين کنيم

  .معرکه جان سالم به در ببريم

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  :يادداشت

  : بايد بيفزائيم،جھت ارسال اين مطلب بکر» حيدری«با تشکر از ھمکار عزيز ما آقای 

گريزگاه ھای تمام اديان و مذاھب جھت تحميق توده ھای از که در اساس يکی » آخرالزمانی«از نظر ما داشتن افکار 

 در اين ؛ می باشد، که بر آنھا روا داشته می شودی در قبال مظالم و اجحافاتھا و منفعل نگھداشتن آن اردی کرۀ زمينميلي

مطلقاً ارتباطی ندارد و زير نام آينده نگری و آن ی امروزی ملوز ستاره شناسی که با پايۀ ھای عاواخر با مفھوم دير

امپرياليستی به ھم آميحته است، باز ھم تالشی است جھت تحميق پيشگوئی به وسيلۀ رسانه ھای رسمی مسلط جھان 

  . توده ھای ميلياردی تا آنھا را با ترساندن از خطر جنگ جھانی سوم، به صورت روزمره کشتار و قتل عام نمايندھمان

عث تباھی  و ھريک به ذات خود، باک می گذرديد و خاور نزچنانچه آنچه امروز در بخشھائی از افريقا، خاور ميانه

ميليونھا انسان شده است، چون بستر جنگ سرزمين باشندگان سفيد پوست نيست، بی اھميت تلقی گرديده، به عوض 

اين نکات، رسانه ھای رسمی روی صد ھا دليل از جمله خريد يک بينی خميری برای سياستمداران طماع و به توجه 

  .گوش فلک را کر نموده اند» جنگ ترسانی«تبليغات، با ليستياآزمند و سازشھای پشت پردۀ زمامداران امپر

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  

  

 

  


