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 جمھوری اسالمی ناب محمدی والئی در حقوق بشر
ه  دفترودستکی بمسلمانان خداشناس جھان به پا خيزيد زيراعده ای خداناشناس دراقصا نقاط جھانۀ امت ھميشه درصحن

بالد کفرھمان شيطان بزرگ که خودمان درآنجا ده ھا مسجد وبنياد  واقع درمتحد   مللًراه انداخته اند ومخصوصا

 و نورانی که دوره ھای الزمه رانزد سرداران نقدی وهللا کرم و معصوم من وؤوچندھزارجوان م ساخته ايم ومدرسه

ائب گذرانده اند جھت گسترش اسالم ناب محمدی ونشان دادن عدالت ومرتضوی وبرادران ط رادان واسماعيلی مقدم

 .اخالق مھربانی به آن ديارگسيل داشته ايم ومساوات و

امت بزرگ اسالمی اين خداناشناسان دست بردارنيستند با ھمين اعتراضات وانتقادات وصدورقطعنامه ھا اول باعث 

 جام زھرراسربکشد وسپس خود وفرزندش که دست راست امام بود وحق امام ھميشه غايب به گرديدند تا امام امت نايب 

صد ايرانی را روانه بھشت کرده بود به يکباره  چند به آتش کشيده و را زمان شاه با ھمکاری دوستانش چندين سينما در

 دوران آن امام ً ما پيروان ھمه چيزخورش واقعاۀداخلی شدند وبه ديارباقی شتافتند البته به گفت اختالل مزاج و دچار

ام شرع به دستورمستقيم ايشان درمورد افراد خداناشناس که ک بود زيرا احکام اسالم ناب محمدی توسط حئیطال

خواھند  رسيد مانند صدراسالم قتل عام شدند وبه تدريج ما به جھانيان نشان داديم که اگرمی تعدادشان به ده ھزارمی

ربالد اسالمی شاھد برکات اعمال ما ھستيد اما اينھا دست ازنق زدن برنمی رستگارشوند مثل ما عمل کنند که اکنون د

کنيم وبه آنھا اھميت نمی دھيم وکشورمان رابه مملکت گل وبلبل تبديل کرده ايم وآنھا   ھرچند ما کارخودمان رامی.دارند

  . مملکت داری رانمی دانندًازحسودی درحال ترکيدن ھستند چون اصال

  مجرب دردانیاستا  دايرکنيم و صنفھائیدانيد ما آماده ايم تا برای تمامی سران بالد کفر نه که میامت اسالمی ھمانگو

 درامورمجلس وقانون گذاری علی جان الريجانی آملی عراقی و..حقوق بشرمانند جوادجان الريجانی آملی عراقی امور

آن عزيزان عراقی  آمد حالل برادران صغيرقضائيه صادق جان الريجانی آملی عراقی ودرامورکسب وکارودر امور در

بگيرند دراموريادشده چگونه بايد عمل کنند  موزش آنھا بگماريم تا يادآدانشگاھی سعيدجان جليلی را برای  امور در و

که مقام عظمای واليت نايب بعدی امام ھميشه غايب برتمامی علوم مختلفه تسلط کامل دارد ودرميان ھفت  ئیالبته ازآنجا

باشد زيرا ھنگام تولد با صدای بلند يا   میئیکنند ايشان شخصی استثنا  زمين زندگی میۀيارد انسانی که برروی کرميل

  .علی می گفته ومثل طوطی سخن برزبان جاری می فرمودند وازعالم غيب ھم با اطالع ھستند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 حقوق زنان ً درامورحقوق بشرخاصاخط موازی دو کنيم ما با شما در با اين توضيحات ما به سران بالد کفراعالم می

 خداناشناسان ۀھم نمی رسيم وشما بايد دست ازسرما برداريد چراکه اگربخواھيم به شيوه کنيم که ھرگزب حرکت می

ً اگربه قوانين بشرزمينی توجه کنيم اصال دوم. نمی توانيم کسی رابه زوربه بھشت بفرستيمًرعايت کنيم اوال را حقوق بشر

  .حکومت اسالم ناب محمدی نمی تواند دوام بياورد

فرمان اوھستند پس خوردن وپوشيدن ه روی زمين است ومردم ھم امت گوش ب بر  خداۀولی فقيه نمايند سوم

وگفتن ازمھدکودک تا دانشگاه بايد طبق نظروخواست ايشان ونمايندگانش درسراسرکشورباشد مثل کشورھای  ونوشتن

  .نيست که ھرکس ھرچه دلش خواست بخورد وبپوشد وبخورد وبنويسد وبگويدبی سروسامان شما که 

دھيد ھرکاری دلشان خواست انجام دھند ودرتمامی امورمملکت دخالت  مشکل شما درھمين است که به مردم اجازه می

که ولی  زمانیی واظھارنظردارند تا أکه ايت هللا مصباح يزدی گفتند مگرمردم حقی دارند مگرمردم حق ر کنند ھمچنان

 دفترايشان راچندين ۀخاطرھمين سخنرانی بودجه  مقام عظما بالفاصله دستوردادند بًامرمسلمين جھان حضوردارند اتفاقا

 با فريادھای وااسالما به امت ھميشه آقابرابرکنند تا ايشان ھمصدا با ايات عظام مکارم وعلم الھدا وديگرآيات مطيع اوامر

 ..کارش با قضات عادلی چون مقيسه ایوبخواھد خالف نظرولی فقيه سخن بگويد سردرصحنه ھشداربدھند ھرکس 

 خود و ونيروھای جان برکف بسيج ولباس شخصی وخود سر برادران مھربان سپاه واطالعات وامنيت.. صلواتی

  .باشد رکورد زده اند می  قضائيه که درھمه امورۀوسران قو جوش

که امامان  ئیرمدت کوتاه سی وھشت سال ما توانسته ايم جبران تمامی کارھاآری حکومت اسالمی نظم وقانون دارد د

د ازنزديک ببينيد البته برگشتنتان شايد ئيد نه بيائي وحکمرانان صدراسالم نتوانستند آنھا را انجام دھند بکنيم می گوءوخلفا

ا بخشی ازدرآمد ما ازراه دستگيری فت اسالمی نشويد زيرأ گفته باشيم دچاررًرخرج داشته باشد قبالالچند صد ھزارد

  .کنند کشند وبه بالد کفرخبررسانی می ه سرک میعافراد خداناشناسی است که درجاھای ممنو

کنيم ھرکدام نماينده ای به ايران بفرستند تا  به تمامی احزاب ممالک کفرکه درانتخابات با ھم دررقابت ھستند اعالم می

 انتخابات آزاد وسالم را ببينند ۀيامبرھم اطالع حضوری دارند به مدت چھارھفته دورنزد آيت هللا جنتی که اززمان نوح پ

ً آنگاه متوجه خواھند شد تا کنون اندرخم يک کوچه بوده اند با تعليماتی که ايشان به آنھا خواھند آموخت حزبی که قبال

کافيه طرف مقابل  خود اختصاص دھد فقطه بی را أ آموخته باالترين رۀتواند با شيو ی رادرکشورداشته میأن ترين رئيپا

دوساعت بخوابد کالھش پس محرکه است مثل مموتی خودمان وشيخ شجاع ووقتی ھم خواست اعتراض کند طبق قانون 

 امنی منتقلشان کرديم که برادران ذوب شده درولی فقيه ئی امام به جائیاسالم خودمانی ھمراه با نخست وزيردوران طال

  .رسانندسيبی نآبه آنھا 

زنند  نام حقوق بشرمرتب عليه نظام مقدس اسالم ناب محمدی نق میه که ب دھيم به تمامی کسانی شدارمیودرنھايت ھ

حکومت ما ھمه چيزش درخودش است وھرچه مقام عظما تصميم گرفتند فرمانبرانش درکشوربرسرمردم می آورند 

ربھشت است وھرکدام ھفتاد حوری اطرافشان خواھد بود خاطرآخرت به دنيا دل نمی بندند جايشان ده وامت اسالمی ب

  . دل بسته ايمئیخداوند خودش نويد آن روزرا به مسلمين داده اما راستش را بخواھيد ما خودمان به ھمين بھشت اين دنيا

  .من هللا توفيق

 .ریکبا مھرغالم عس

 

 


