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 ناریا یمالسا یروهمج ترافس
 ریفس رتفد
 !تسد اصخش راطع خیش اضر یلع یاقآ ریفس یلاعت وا هب
 نوناق .CC و یللملا نیب روما تینیعم
Podbielskiallee 67 
14195 Berlin 
 
  هبحاصم تاقالم رارق تساوخرد
 داژنیدمحا ومحم یاقآ هب لاقتنا یارب رازفا مرن
 
 راطع خیش اضريلع ياقآ ریفس یاقآ بانج زیزع
 ,داژنیدمحا دومحم ياقآ لک ریبد یاقآ بانج
 نیمار رتکد بانج
 

 ریشھ ھای تاریخی عمیق بھ اشتراک گذاشتھ شده آلمان ایران و ایران کنونی است. داستان ھای مشابھ در حال حاضر! بسیار بسیاری از آلمانی
 ھا نسبت بھ کشور خود سیاست ملی صھیونیستی امروز تمرین، بیش از آلمان غربی را رد خواھد کرد.

ن عرب اسالمی نیز از ایران / ایران را تا امروز بسیاری از تلفات و تخریب در جنگ جھانی اجرا توسط قدرت ھای مالی غربی رنج مردم جھا
 می برد.

 میلیون ھا مرده از جنگ نمى دویچھ عقل و صلح!
 

 روسیھ با ایران متفقین بھ طور کامل مطلع:
 (نازی) است!جمھوری فدرال آلمان مدیریت شخص ثالث صھیونیست ملی 

 
 جمھوری فدرال آلمان تحت اشغال / مشروع دولت آلمان جلوگیری می کند.

 رژیم مبارزه مردم آلمان منجر! -جمھوری فدرال آلمان سرکوب فاشیستی، تمامیت خواه 
متوقف نمی! جنگ را  - 2ھیچ پیمان صلح! قسمت: جھان  1990/  1945صلح جلوگیری می کند. از سال  -جمھوری فدرال آلمان جھان 

 سازمان ملل متحد بھ عنوان دشمن اتحاد دولت تاسیس.
 جمھوری فدرال آلمان برای جنگ ھای در جھان، از جملھ در آفریقای شمالی عمدتا مسئول است.

 جمھوری فدرال آلمان عمدتا مسئول برای برنامھ ریزی شده جنگ علیھ ایران است!
 

Straf - نظامی  -: اصلی دادستان عمومی 1945در آلمان در قدرت اصلی برنده از  -رژیم و نازی  - صفحھ نمایش علیھ فعلی تروریسم نازی- 
 فدراسیون روسیھ

 فدراسیون روسیھ: (سابق اتحادیھ از اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی جمھوری)
 در جمھوری فدرال آلمان:--مواد در تداوم غیر قانونی ھیتلر -مرجع بھ فاشیسم شواھد 

 ان نمی آزادسازی از فاشیسم صھیونیست ملی!، آلم1945
 میلیون سرباز روسی در باطل افتاده! 32

 میلیون ھا نفر از قربانیان در مبارزه علیھ فاشیسم در بیھوده بوده است!
 

 آلمان مردم رنج می برند تحت رژیم فاشیستی نازی ھا! disempowered -بی وطن  8.12.2010/  1934
 ھان آلمان رنج می برد!اروپا و ج -اثرات نازی 

 این تنھا یک ماده از زمان است:
 نابود / ناتو. ناملآ لاردف یروهمجایران باید توسط فاشیستی 

 تنھا فدراسیون روسیھ (دست باال متفقین) می تواند بھ توقف نازی ھا!
 

 نازیسم را ناظر.درخواست فدراسیون روسیھ بھ آزادی آلمان از فعلی فاشیسم و  146بھ ھمین دلیل کمیسیون 
 قانون: -اساسی  -بن نظامی  139مرجع: تعھد فدراسیون روسیھ با توجھ بھ مقالھ متفقین 

 این قانون بھ تصویب رسید برای "آزادی از سوسیالیسم ملی" و میلیتاریسم آمریکا مردم آلمان مطابق بھ احکام این قانون اساسي تاثیر نمی
 )SHAEF / SMADپذیرند. (
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