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 حسيني تشابه سليمان ومحمد 
  حقوقدان -اميرفيض

   :تحريرراجع به ارز نوشته شدورد آدستدر

اين تحريردروضع وحالت کنونی ھيچ تحرکی درداخل وياخارج ازکشورکه نشانی ازمقصد براندازی <
  >ن نمی بيندآ جمھوری اسالمی باشد رادر

 تملقب به ری استار یحسين محمد سيد ه شد که بنده درجريان بيانيهال زمانی عرضورد  باآدست
خون وتش آ در تايران بوسيله ری استار ،اول بھمن سال جاری ونميدانستم که از قرارنگرفته بودم

غشته به رنگ آاه جمھوری اسالمی گپاي ١٠٠٠تش کشيده شده است   آاست  يکھزار نقطه ايران به 
ارتشی وپاسدار  ١۵٠پشت بامھا حمالت بسوی پاسداران شروع شده است  قراراست  از ؛شده است

بھمن حکومت جبار را ساقط وحکومت  ٢٢يک ميليون ری استارتی در نھا بقتل برسندآوخانواده ھای 
را تحويل  خليفه تصوف ميدھند واين درحالی است که کوروش وچيی چی شاھی ھم دوطرف خليفه 

  د   ..........ری استارت نشسته ان

گاه شدم ياد کتاب خاطرات کنت دوگوبينو بنام سه آ (خليفه ری استارت) مفصل بيانيه حسينیوقتی از 
  :خياالتی بود چنين تعريف کرده است دم ھای بنگی وآسال درايران افتادم که ازواقعه ای که مربوط به 

حمام بود صدای  ز که سليمان دريک رو ،مردی بود درشيراز که درخوردن بنگ افراط ميکردسليمان 
سليمان فورا دانست که اين صدای خداوند است که ملک  ،»سليمان ،سليمان« :بلندی شنيد که ميگفت

 برو« :خداوند به جبرئيل گفت  ،طولی نکشيد که جبرئيل حاضرشد ؛مقرب خود جبرئيل راصدا ميکند
بطرف  سليمان که درحمام بود احساس کرد که ازخزينه خارج ميشود  و  »سليمان را نزد من بياور

باال ميرود ودريک چشم 
سقف حمام  بھم زدن

 شکافت وسليمان که خود
ل جبرئيل ديد روی بارا 

سمان آ درکمال سرعت از
ھای ھفتگانه گذشت 
وجبرئيل اورادرمقابل پرده 

ن ذات آای که درقفای 
خداوند قرارداشت فرود 

   .وردآ

جبرئيل « ؛ندا داد ،داوندخ
اين چيست که برای من 

تو ازمن سليمان را خواستی ومنھم سليمان را برای تو   ؛خداوندگارا« :جبرئيل گفت  »ورده ایآ
من ازتو سليمان فرزند داود پيغمبررا خواستم  نه اين مرد احمق را که ھيچ « :خداوند گفت» وردمآ
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ندوھگين شد ه بود لگدی به سليمان زد وسليمان ميان جبرئيل که ازعتاب خدا ا ».بدرد نميخورد
   .ومجروح شد ،فروافتاد به حمامسمان ھفتم آ زمين معلق زنان از سمان وآ

مصرف  دانستند که اين گفته ھای او ناشی ازوسليمان نقل واقعه کرد ومردم  مردم دوراورا گرفتند
   .زياد بنگ است

   .برخی داروھای مخدر افراط نکنيدمحمد حسينی ری استارت درمصرف سيد قای آ

                                                                                                                  

                       

 


