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  يک ھوادار پورتال: فرستنده

٢٢.٠٧.١٠  

  

  ی در پروازھای ايرانئپيام خوش آمد گو
   

اب يس جمھور شب ت ری و رئ ام معظم رھب ذار انقالب اسالمی و مق اك بنيانگ ه روان پ ه با درود ب ما را ب ، ورود ش

نمیھواپيما ان سفر خوشی را آرزو ميك ويم و برايت امد ميگ ران خوش ر در ھوای .  توپولوف جمھوری اسالمی اي اگ

  : می افتد كه رويش نوشتهينئداخل كابين اختاللی پيش آمد، سربند مخصوصی از باالی سرتان به پا

  .   فدای رھبر

ی دو درب در فورا آنرا برداشته و بسيجی وار آنرا دور س ای اضطراری يعن ر خود ببنديد و يا حسين گويان از دربھ

ه حال حجاب . کنيدجلو ، دو درب درعقب و يك درب در وسط ھواپيما به بيرون پرت  ه در ھم يد ك ته باش توجه داش

ر صندلی.  حتی در موقع پرت شدن از ھواپيمانيداسالمی را رعايت ك ن در زي سته كف ك ب ع اضطراری ي رای مواق  ب

يد ر بپوش رای سالمتی رھب سافرين . شما قرارداده شده كه آنرا بيرون آورده و بعد از گفتن شھادتين و دعا ب ه م از كلي

 مانند تلفن ھمراه و لب تاپ ونيكی مرگ از وسايل الكترۀمحترم و عاشقان شھادت خواھشمندم در طول پرواز تا لحظ

  .و چرتكه و ماشين حساب اكيدا خودداری كنيد

ه درب خان.  آرزو ميكنمی روسیمايتان سفر آخرت دلپذيری را در ھواپ براي ن شتری است ك ه ۀناراحت نباشيد اي ھم

ر دستمال .  شويدھيد ما شديد تا شیخوشا به سعادت شما كه سوار ھواپيمای روس. يكی زودتر يكی ديرتر. ميخوابد اگ

ارانم از . مراه خودتان می آورديدكاغذی برای پاك كردن اشكھايتان الزم داشتيد ما نداريم بايد ھ در طول پرواز، ھمك

م وانی داري ه خ ی و نوح ينه زن م س ل از آن مراس ی قب رد ول د ك ذيرايی خواھن ما پ تغفار در . ش ر اس رای ذك سبيح ب ت

  .امتي ما به قداري ددي را در آسمان داشته باشیسفر خوش.  خواھد شدمرنگھای مختلف موجود است كه تقدي
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