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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 .سالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش
والیتداران هاي شوم  نقشه در این مقاله بصورت بسیار مختصر یکی دیگر از خیاالت و

دهیم تا مسلمین جهان از این نقشه شوم آگاهی یافته و در  و مدعیان تشیع را نشان می
 صدد دفع آن باشند.

اي را مد نظر داشته باشند که اصوًال تنها دشمنی که شیعه دارد اهل  مسلمین باید نکته
یت سنت است، تشیع صفوي فقط و فقط با سنیان سر جنگ دارد، شیعیان و حکومت وال

فقیه در ایران با هیچ دین و کشوري در جهان مشکل ندارند، با ارامنه خوب هستند و 
و  ،برایشان کلیسا درست می کنند، با یهودیان، مشرکان و کمونیستها نیز مشکلی ندارند

اي اهمیت ندارد ولی  دینی بروند براي آخوندها ذره چنانچه جوانان ایرانی به سمت بی
ت بروند و بخواهند سنی شوند، آنوقت بیا و ببین که چه چنانچه به سمت اهل سن

 افتد. غوغایی به راه می
و  ،بیند، شیعه خود را علی می داند و سنی را عمر پس شیعه خود را در مقابل سنی می

 این دو را در مقابل یکدیگر می داند، نه دوست و برادر یکدیگر.
د در واقع بر روي خوب چیزي کسانیکه پایه حکومتی شیعه را در خاورمیانه ریختن

دست گذاشتند و ابزاري بهتر از این براي ایجاد تفرقه در منطقه و کاهش قدرت مسلمین 
 کردند، دادن قدرت به مذهبی که زمینه اختالف با مسلمین دیگر را دارد. پیدا نمی

(مانند عثمانی) شکل  دشمنان اسالم نمی گذارند که دوباره یک امپراطوري جدید
گیرند، چون اتحاد  و با ایجاد تفرقه در صفوف مسلمین جلوي این امر را میبگیرد 

 مسلمین مساوي است با نابودي اسرائیل و حتی نابودي آمریکا.
و البته این دشمنان زیرك  ،اي جدید هستند پس دشمنان هر لحظه در فکر ایجاد نقشه

هستند و منتظر نمی نشینند تا خطر کشورهاي اسالمی ایجاد شود و تازه در آنوقت 
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بخواهند به فکر چاره باشند، بلکه از همین لحظه به فکر جلوگیري از اتحاد مسلمین 
 کنند. و به قول معروف: عالج واقعه را قبل از وقوع می ،هستند

قه و دادن پرو بال به آن و ایجاد هالل شیعه و گسترش آن گذاشتن دولتی شیعه در منط
و این نقشه را تا جایی  ،هاي ایشان بوده در کشورهایی دیگر چون سوریه و لبنان از نقشه

 دهند که هالل شیعه تبدیل به قرص کامل شود و دیگر کسی جلودارش نباشد.  ادامه می
اي دیگر است و در واقع در  ولی هشدار اصلی ما به مسلمین جهان در مورد مسئله

مورد نقشه بعدي این دشمنان است که در حال طرح ریزي آن هستند و البته هم اکنون 
 بایست جلوي اجراي آنرا گرفت نه وقتی که کار از کار گذشت. می

هدف اصلی روافض و دشمنان اسالم گرفتن دو شهر مکه و مدینه است، یعنی این دو 
 تقیم زیر نظر شیعیان اداره شود.شهر بطور مستقیم یا غیر مس

و  ،از نظر روافض تنها مشکل اسالم نبودن گنبد و بارگاه بر روي قبرستان بقیع است
 .1تنها آرزوي ایشان ساختن بنا بر روي قبور امامان و پیغمبر است
 کنند. مطمئن باشید اینها به محضی که بتوانند  اینکار را عملی می

که از مراجع تقلید شیعه است گفته بود که  چندي پیش جناب مکارم شیرازي
 بایست این دو شهر(مکه و مدینه) زیر نظر شورا و اجماعی از مسلمین باشد. می

البته منظور ایشان این است که بعد هم از شوراي مسلمین خارج شده و به دست ما 
ع ما سپرده شود و یا شورایی باشد مثل کشورهاي سوریه، عراق و لبنان که کامالً مطی

 باشند.
از نظر مکارم شیرازي و آخوندهاي خرافی، مسلمین فعلی در عربستان وهابی هستند 

 و نباید مکه و مدینه در دست ایشان باشد.

                                           
هرگاه یک شیعه از حج بر می گردد تنها ناراحتی او این است که امامان شیعه غریبانه در بقیع  -1

کند به غیبت و بدگویی کردن پشت سر اهل سنت عربستان و بدینگونه از حج  اند و شروع می خفته
 کند. خود ثوابی نبرده و تازه گناه نیز می
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باید در دست مراجع شیعی باشد تا اول از همه بر روي قبرستان بقیع یک گنبد بسیار 
د و توسل بجویند، چون بزرگ درست کنند تا مردم بجاي رفتن به مساجد نزد قبور بیاین

و تنها با وجود شفیعان و  ،عبادت خدا به تنهایی سودمند نیست و ثمري نخواهد داشت
 .توان به کمال عبادت رسید!!!! امامان شیعه می

 کشانند. و بدین ترتیب، جمعیت مساجد را کمرنگ کرده و آنها را به داخل قبرستان می
زنی و  هاي سینه و مسجدالحرام دسته ص در ایام محرم نیز در صحن مسجدالنبی

کنند و یا زیارت عاشورا  اندازند و شروع به گریه وزاري می زنی به راه می زنجیر
 خوانند. می

تا به مرور زمان، کعبه نیز از نظرها  1اطراف کعبه را نیز چیزهاي مختلفی می گذارند
سریعتر بازسازي شود!! و براي اند باید هرچه  غائب شود، قبور پیامبرانی که در آنجا خفته

گذارند تا وقتی ظهور کرد برود بر باالي منبر و خطبه  امام زمان نیز منبري بزرگ می
 .2کنند!! شوند و پارچه آویزان می بخواند و البته تا آن زمان، شیعیان به این منبر متوسل می

در  ،یفتدروزي که دو شهر مکه و مدینه به دست شیعیان ب :در یک کالم باید گفت
واقع بدترین روز در تمام تاریخ اسالم خواهد بود، روز خوشحالی دشمنان اسالم، روز به 

 .اسالم هاي دشمنان و روز به ثمر رسیدن نقشه فقیه، ثمر رسیدن نطفه شوم والیت
 !بیدار شوید ،پس اي مسلمین جهان

                                           
کافی است به داخل یکی از مساجد شیعی یا مراکز مذهبی ایشان بروید و ببینید که روي درب و  -1

دیوار همه چیزي نسب شده، از عکسهاي کربال و امام حسین و قبور ایشان گرفته تا اسامی ابوالفضل 
کار را در  و فاطمه زهرا و غیره ... و در واقع نام اهللا دیده نمی شود، اینها چنانچه بتوانند همین

 کنند. مسجدالحرام می
تواند به هنگام  البته الزم است شیعیان بدانند که چنانچه این دو شهر را بگیرند آنوقت امام زمان نمی -2

ظهور، گردن وهابیون عربستان را بزند!! و این خود مشکلی دیگر است که باید جداگانه بررسی 
 .شود!!
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و باید  توانید کاري بکنید وقتی این دو شهر در تصرف روافض در آمد دیگر نمی
بنشینید و مثل ایران در عربستان نیز شاهد تخریب مساجد اهل سنت باشید، باید در آنجا 
نیز زیر ستم والیت مطلقه باشید، باید در آنجا نیز مسلمین موحد توسط اداره اطالعات 

و سایتهاي  ،شکنجه شوند، باید در آنجا نیز اجازه چاپ کتاب به اهل سنت داده نشود
هاي تلویزیونی تحت کنترل  ها و شبکه و تمامی رسانه ،ن فیلتر شوداینترنتی ایشا

و البته وقتی بدین شدت  ،و تنها براي مذهب تشیع تبلیغ کنند ،دوستداران والیت باشد
عمل کنند ممکن است طی گذشت چندین سال، مردم و عوام ساده اهل سنت را نیز شیعه 

 کنند.
افتد، بلکه به مرور زمان، شرك و  روز نمیفراموش نکنید تمامی این اتفاقات در یک 

و این پرچم توحیدي که در این دو شهر مستقر است به پائین  ،کنند کفر خود را وارد می
 کشند. می

تا قبل از ظهور دولت صفویه در ایران تمامی مردم از اهل سنت حنفی و شافعی بودند 
ی ها و علماي جبل عامل و ولی با آمدن شاه اسماعیل ها و شاه عباس ها و عالمه مجلس

و این است وضعیت  ،به مرور زمان و البته با زور شمشیر تمامی ایران را رافضی کردند
و چنانچه شما قبل از روي کار آمدن صفویه به  ،فعلی ایران که خودتان شاهد آن هستید

و سخن شما را  ،کرد کردید شاید باور نمی یکی از اهل سنت چنین خطري را گوشزد می
 ،گفتند دولت عثمانی در حال تسخیر تمامی دنیا است گرفتند و با خودشان می دي نمیج

توانند در برابر این امپراطوري عظیم کاري  و مگر شیعیانی که در اقلیت کامل هستند می
 .صورت دهند؟!!!

متاسفانه مسلمین جهان امروز و برادران اهل سنت نسبت به این مسئله حساسیت 
و ممکن است روزي برسد  ،در فکر جلوگیري از وقوع این امر نیستند چندانی ندارند و

در عین حماقت و جهالتی که دارند بسیار  روافض چون آقایان ،که ضربه سنگینی بخورند
 .!!موذي و مکار هستند
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 پس وظیفه ما دادن هشدار الزم بود تا متوجه خطر باشید و بیدار شوید.
هل سنت نیاز به توضیح زیاد پیرامون این مسئله باشد کنم براي برادران ا البته فکر نمی

انگیز شیعیان آگاهی الزم را  و در واقع خود اهل سنت نسبت به عقاید خرافی و تفرقه
دانند که چنانچه این دو شهر به دست ایشان بیفتد، چه آثار شومی در  دارند و به خوبی می

 پی خواهد داشت. 
و در واقع سیاست دنیاي  ،و مادر ندارد فراموش نکنید که سیاست امروزي پدر

 امروزي بسیار کثیف شده و قابل قیاس با سیاستهاي گذشته در تاریخ اسالم نیست.
وجود دارند، مطمئن باشید از هر روشی براي ه بازي همچون اکبر شا وقتی افرادي حقه

روپا کمک کنند و یا حتی از اسرائیل، آمریکا و ا رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می
 گیرند تا بتوانند به هدف خود برسند، یعنی تصرف مکه و مدینه. می

بینیم که ناگهان جنجالی در قبرستان بقیع یا جاهاي دیگر در  هر چند وقت یکبار می
شوند. و بعد از آن، در  اندازند و باعث ایجاد شورش و درگیري می عربستان به راه می

مظلوم نمایی که: اي واي شیعیان مظلومند، اي واي کنند به  مقابل همه دنیا شروع می
مسجد شیعیان در عربستان بسته شده، اي واي شیعیان را کتک زده اند، اي واي مرجع 

 ....1شیعیان را زندانی کرده اند و غیره
گویند به فریادمان برسید و ممکن است ناگهان  خواهند و می و از تمام دنیا کمک می

نتیجه برسد و مثالً انگلستان یا آمریکا بخواهند دلسوزي کنند و یکی از این بازیها به 
بایست  روشهاي دموکراتیک خود را پیاده کنند و بگویند که از این به بعد شیعیان هم می

در اداره اماکن مقدس در عربستان سهیم باشند، در آن زمان نقشه شیعیان عملی شده یا 
 دي اسالم و ایجاد تفرقه به نتیجه رسیده است. بهتر است بگوئیم: نقشه دشمنان براي نابو

                                           
در ایران مساجد اهل سنت تخریب می شوند و تبدیل به فضاي سبز می گردند و نمونه آن بارها  -1

ترور و اعدام می شوند ولی  ،شکنجه ،اتفاق افتاده است و همچنین علماي اهل سنت زندانی
 حکومت والیت فقیهی صداي آنرا در نمی آورد.
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افراد روشنفکر و موحدي که در ایران هستند به خوبی متوجه این خطر هستند، چون 
کنند و از نزدیک با عقاید  در مرکز خرافات و بدعت و در شرکستان ایران زندگی می

نیز متوجه این مسخره تشیع صفوي آشنایی دارند و من امیدوارم مسلمین خارج از ایران 
 تفاوت عمل نکنند، ان شاء اهللا. خطر باشند و بی

 خواه مالل ،تو خواه از سخنم پند گیر نچه شرط بالغ است با تو می گویمآمن 
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