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اهداف برگزاری هفته وحدت
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ون] [آل عمران ]118 :
« ای کسانی که ایمان آورده اید ،از غیر خودتان (دوست و) محرم اسرار نگیرید ،آنها
از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی کنند .آنها دوست دارند که شما در رنج و
زحمت باشید .به راستی دشمنی از دهان (و زبان) شان آشکار شده است ،و آنچه
سینه ها یشان پنهان می دارد؛ بزرگتر است ،بی شک ما آیات و نشانه ها (ی دشمنی
آنان) را برای شما بیان کردیم ،اگر اندیشه کنید» .
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ه
« هان! شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید ،در حالی که آنها شما را
دوست ندارند ،و شما به همه کتاب (های آسمانی) ایمان دارید( ،و آنها به کتاب شما
ایمان ندارند) .و چون با شما مالقات می کنند می گویند« :ایمان آورده ایم» .و
هنگامی که تنها می شوند ،از شدت خشم بر شما ،سر انگشتان خود را به دندان می
گزند .بگو« :به خشم خود بمیرید» .بی گمان خداوند به (راز) درون سینه ها آگاه
است».
سبحان اهلل انگار این آیات تازه نازل شده است ...انگار این آیات در شأن مسلمانانی
که در ایران قرار دارند و خام حکومت رافضی گشتهاند نازل شده است ...
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برادران به هفته وحشت و ارهاب رسیدهایم ،همان هفتهای که عقل اهل سنت را به
نیت تحمیر نشانه رفته است هفتهای که یادآور شهادت مساجدمان و به دار آویختن
جوانان پاک و متدین و مبلغمان است همان هفتهای که ثابت میکند بنیانگذارش
نوهی عبداهلل ابن سبأ است و یادآور تمام مشقتهایی است که حکومت رافضه به اهل
سنت وارد نموده است...
برادرانم خوب است که مسائل دوروبرمان را لطیف و تیزبینانه بررسی کنیم تا بتوانیم
دوست و دشمن را از هم تمییز دهیم و موقعیت خود را نسبت به دشمنانمان بخوبی
درک نماییم ...و تشخیص دهیم که دشمن چه اهدافی را در سر میپروراند و برای
رسیدن به آن چه هزینهای پرداخت میکند ،تا بتوانیم با وی مقابله نموده و دامهایش
را باطل نموده و از گزندش در امان بمانیم.

هدف از برگزاری هفته وحدت:
نمیخواهم بحث را به درازا بکشانم به همین دلیل بسیار کوتاه و موجز اهداف رژیم
رافضی را بررسی میکنیم؛
 .1تظاهر به دوستی با اهل سنت در مجامع بین المللی برای جلب نظر حکومتهای
اهل سنت  -باید دانست که این حکومت های به نام اهل سنت هم اگر در نابود
سازی اسالم نقش بیشتری نسبت به ایران ایفا نکنند نقش کمتری را ایفا نکردهاند -
و هدف از این جلب اعتماد کاشت تخم رافضه در خاورمیانه و حتی کشورهای دیگر
چون کشورهای آفریقایی و  ...است.
 .۲جلب حمایت آخوندهای منبر به دست جیره خواری که متأسفانه به دلیل تبلیغات
سمی حکومت در میان مردم مشهور شده و میتوانند به راحتی افکار مردم را سمی
و تحت سلطه خود قرار دهند؛ فایده این آخوندها جلب رضایت مردم و تبلیغ برای
حرکتهای جمعی مانند راهپیمایی ها و ایجاد رضایت به وسیله تبلیغات واهی و هیچ

2

اهداف برگزاری هفته وحدت

و پوچ است .آخوندهایی که با پولی کم ،نوکری گران به دوش کشیدهاند تا دنیا و
قیامتشان را به آتش بکشد.
 .۳تظاهر به دوستی برای سر بریدن اهل سنت؛ بدترین معرکهای که ممکن است
یک انسان ناآگاه از وقایع پیرامون در آن گرفتار شده و بطور فاجعه باری در آن قربان
شود عدم شناخت دشمن و اعتماد تام به وی است به طوری که دشمنش هر عملی
را مرتکب شد آنرا حکیمانه و الزم برای امنیت و پایداری خود بداند .بسیارند کسانی
که با اعتمادی کامل به حکومت رافضی حرکت های آنان را دقیق و زیرکانه و قابل
تمجید خواندند و به آن افتخار نمودند اما بعد از چندی که اهلل آنان را هدایت نمود
و واقعیت دین را فهمیدند دانستند که دورهی والیت آنان با حکومت فقط خیانت به
اسالم و دین اهلل بوده است .برادرانم تخریب مساجد و کشتار جوانانمان از این نمونه
است.
 .۴آنان وحدت اعتقادی میخواهند و اگر مراقب نباشیم حداقل در ایران به آن خواهند
رسید؛ از فریادهای متظاهر به وحدت روشن می شود که در نهاد کثیف حکومت
رافضه حقیقتی پنهان به چشم میخورد که دعوت به رهایی از بند اهل سنت و در
گردن نهادن قالده رفض و شرک و کفر میباشد همین قضیه کافیست که در
نشستهای هفته وحدت بحث از چشم پوشی از اختالفات و همدلی با یکدیگر است
و در عین حال هر ساله شاهد بزرگتر شدن اختالفات بین طرفین به وسیله روافض
میباشیم و میبینیم که نه تنها در مقابل اهل سنت هیچ همدلی نشان نمی دهند
بلکه خونخوارانه حقیقت و حقوق آنان را پایمال هم میگردانند .شهادت فاطمه را
تسلیت میگویند کربال را بزرگتر از بیت اهلل نشان میدهند و در رسانه هایشان هر
هستیم و با نام وهابیت
ساله شاهد فحاشی و ناسزاگویی به اصحاب رسول اهلل
و تروریسم مساجدمان را ویران و جوانانمان را شهید میگردانند و از این طرف هم
اگر بخواهند در حق اهل سنت خدمتی روا دارند آنرا در قبال گرفتن دینشان انجام
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میدهند به طوری که مشهود و دیده میشود در مناطق شرقی کشور به ویژه در
روستاهای آن شیعهگری چشمگیری در صورت گرفته به گونهای که در مقابل یک
مدرسه یا لوله کشى آب یا چیزی کوچکتر از آن از مردمش انتظار دارند تا به رافضیت
درآیند و برای حسین گریه کنند و از رضا بخواهند.
 .۵بزرگنمایی و کوچکنمایی برای حفظ بقاء؛ حکومت رافضه و هر حکومت طاغوتی
دیگری عادت دارد مسائلی که باعث پا برجاییش میشود بسیار بزرگتر از آن چیزی
نشان دهد که واقعیت دارد و مسائلی که موجب زوالش میشود را بسیار کوچکتر از
واقعیت نشان دهد که طرح هفته وحدت از این نمونه میباشد تا خود را در مقابل
مردمش خادم و دلسوز نشان دهد و به مردم بنمایاند که با دیده تسامح و یکدلی به
مردمش مینگرد و اقلیتها را در حاشیه قرار نداده است اما واقعیت همان چیزی
است که مناطق اهل سنت نشان میدهد  ...دلیل آن نبود شهرکهای صنعتی در
مناطق اهل سنت و در دست نداشتن شغلهای کلیدی و واگذاری آن به افراد رافضی
غیر بومی متعصب سخت گیر...
انگار همین چند دقیقه پیش است که سخن فرماندار راشنیدم که به یکی از زندانی
های سیاسی گفته بود برادرم را در انقالب به وسیله کومله سر برید برگشتهام تا سر
ببرم ...
 .۶اهل سنت گوشت دم توپ و سپر بال است؛ ابزار هفته وحدت یعنی ما میخواهیم
اعتماد اهل سنت را نسبت به خود جلب کنیم تا ابزاری برای دفاع از ما و ایجاد امنیت
باشند و در هنگام جنگ آنان را سپر بگردانیم و به وسیله آنان دشمن را از کشور
بیرون کنیم و وسیلهای برای دفاع از خود قرار دهیم این همان چیزیست که  8سال
جنگ برای گرفتن کربال شاهد و گواه آن است که اهل سنت کردستان کشته های
بسیاری را داد اما از بهر انقالب چیزی به جز تبعیض و تحقیر و خفت و در حاشیه
قرار گرفتن ندید ...
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چرا ما هفته وحدت را دروغی ریاکارانه و فریبی مکارانه میپنداریم؟
برادرانم چند نکته که باعث میشود ما ادعای هفته وحدت را پوچ و واهی دروغ
بخوانیم از این قرار است؛
.1تمام شهرهای ساکن اهل سنت خالی از شهرک صنعتی میباشد و اگر شهرکی هم
وجود داشته باشد خصوصی بوده و حکومت در به وجود آمدن آن دخالتی نداشته
است که این وضعیت در شرق و غرب کشور بسیار واضح است و اگر هم شهرک
صنعتیای وابسته به دولت وجود داشته باشد اغلب کارکنان آن غیر بومی و از مذهب
تشیع میباشد و این حالت بیشتر در مناطق جنوب کشور به چشم میخورد
درحالیکه شهر کوچکی مانند خمینی شهر با جمعیتی ناچیز و اندک دارای دهها
شهرک صنعتی و دهها واحد کارخانه ای که از طرف دولت به بخش خصوصی واگذار
شده است وجود دارد .مناطق اهل سنت تنها چیزی که دارند قاچاق از طریق مرزها
میباشد که سالیانه شاهد کشته شدن چندین نفر از کسانی هستیم که در مرز مشغول
حمالی هستند و به ضرب گلوله رژیم کشته میشوند...
قتل عام علمایان و مبلغان اهل سنت و تخریب مساجد و حرکتهای رافضی گرانه در
مطبوعات و رسانهها اثباتی موثق در تکذیب هفته وحدت میباشد.
برادرانم خوب است قول پدرمان ابن تیمیه را در مورد رافضه بخاطر بیاوریم آنجا که
در موردشان میفرماید؛
كََم َقدْ جربه النَّاس ِمنْهم َغْي مر ٍة ِِف ِم ْث ِل إِعَ انَتِ ِهم ل ِ ْلم ْ ِ ِ ِ
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ْ ُ
ُ ُ ْ ْ َ َ َّ
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الشا ِمَ ،و َغ ْ ِْي َذلِ َكَ ،وإِعَانَتِ ِه ْم لِلن ََّص َارى عَ ََل
انَ ،وا ْلع َراقَ ،و ْ َ
اْل ْس ََل ِم بِ ُخ َر َ
اْلو ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اد ُ
ا ُْْل ْسلِ ِمنيَ بِ َّ
َت
ث ا َّلتِي كَان ْ
ْصَ ،و َغ ْ ِْي َذل َك ِِف َو َقائ َع ُم َت َعدِّ َدة م ْن َأعْ َظم َها ْ َ َ
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السابِ َعةَ ،فإِ َّن ُه ََّْلا َقد َم ُك َّف ُار ه ْ
الرابِ َعةَ ،و َّ
اْل ْس ََل ِم ِِف ا ْْلائَة َّ

5

اهداف برگزاری هفته وحدت

ِِ
ُي ِِص عَ دَ َد ُه إِ ََّل َر هب ْاْلَنَا ِم كَا ُنوا ِم ْن َأعْ َظ ِم الن ِ
َّاس عَ دَ َاو ًة ل ِ ْل ُم ْسلِ ِمنيَ ،
ا ُْْل ْسلمنيَ َما ََل ُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َّاس ََلُ ْم ك ْ
َاْلَ ِم ِْي.
او َن ُت ُه ْم ل ْل َي ُهود َأ ْمر َش ِهْي َحتَّى َج َع َل ُه ُم الن ُ
ينَ ،و َهك ََذا ُم َع َ
اون ًَة ل ْلكَاف ِر َ
َو ُم َع َ
«همانگونه که مردم به قطع یقین بارها همکاری و کمک روافض را در حق مشرکین
ترک و غیر ترک بر ضد اهل اسالم در خراسان و عراق و جزیره و شام و غیره دیده
اند و همکاری آنها را با نصاری (مسیحیت) در وقایع متعدد بر ضد مسلمانان در شام
و مصر و غیره که بزرگترین این وقایع در قرن چهارم و هفتم بود هنگامی که کفار
مغول به ممالک اسالمی حمله کردند ،و آنقدر مسلمان کشته شدند که فقط اهلل
متعال تعداد آنها را میداند ،و همیشه مهمترین گروه در دشمنی با مسلمانان و
همکاری با کفار بوده اند ،و همچنین همکاری آنان با یهود آنقدر مشهور است که
حتی مردم از آنان بعنوان خر یهود یاد میکنند».
حرف پدرمان ابن تیمیه رحمه اهلل تعالی کافیست ...
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته...
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