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 پيامک

 درآوريم عزا حالت به را ايران پرچم
 

 شش و ايران ي ئھسته وافقت کرد اعالم چھارشنبه روز روسيه خارجه امور وزير رابطه ھمين در رجانيوز، گزارش به

  .شود مي شامل سال ھشت مدت به را خود راکتی ۀبرنام ۀتوسع از ايران عدول قدرتمند کشور

 سال ھشت مدت به ايرانراکتی  ۀبرنام شد امضا وين در که توافقي اساس بر « :گفت خبرنگاران به الوروف سرگئي

 ».شد نخواھد برنامه اين از خارجي حمايت ھيچ و يافت نخواھد اي توسعه ھيچ

 تمام و  کند جلوگيری جنگ از تا بود گرفته پيش در حسين صدام که کند می حرکت مسيری ھمان در ايران که بينيم می

 و تمام شکل به را اش اتمی مرکز نيز قذافی معمر .کرد نابود جھان نگاران روزنامه دوربين جلوی را ھايش راکت

 .داد تحويل کمال

 يعنی گريزی خرد و بھيميت مظھر اين ھيوالئی فرزند عنوان به ايران اسالمی جمھوری آيد، می بر که گونه اين ولی

 .کند گيری نتيجه آينده برای و بياموزد درس رويدادھائی چنين از قادرنيستً طبيعتا اسالم دين

 اعالم تمام متانت با فتند،گر نظر در برايش که ھائی مجازات و اقتصادی محاصرۀ و تھديدات مقابل در روسيه، به آفرين

 .است پھناورشان کشور برای روسی دوستان ميھن شاعرانۀ روسيه نو یيژسترات متن. »پذيريم می را جنگ ما« کرد

 پرواز به را ھا ٤٠٠ اس و خواندند سرود سيبری در .آفرين .خواندند سرود و ايستادند تھديدات تمام مقابل در نانآ

  .درآوردند

 .نداشت نياز روسيه دشمنان مجوز به شھروندانش از دفاع و اش نظامی ژیيسترات ماعال برای روسيه

 سال ١٤٠٠ که اسالمی ايدئولوژی و اسالمی امپراتوری حاکميت سرنگونی با اسالمی جمھوری سرنگونی گمان بی

 اينجا .کنند آماده عظيم یتحول برای را خود بايد پيشگام ايرانيان .شود ھمراه بايد ساخته دور به آدميت از را ايرانيان

 ما .پذيريم نمی را توافقات ما .کنم می اعالم عزا حالت به را ايران سادۀ رنگ سه پرچم) اکبر هللا بدون. هللا بدون(

 .بماند تنھا ايران تا نيستيم مسلمان
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