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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!
 

 یدمحا دومحم یاقآ بانج زیزع نیمار رتکد رس ،راطع خیش اضر یلع بانج مرتحم ریفس.داژن
 

 روشک اب هسیاقم رد !هباشم ناتساد کی ام .تسا کرتشم یخیرات قیمع یاه هشیر یاراد زورما ناریا / یناریا و ناملآ
 .دوش یم ماجنا در ار یناملآ زا یرایسب هک یتسینویهص یاه تسایس BRD * روشک رسارس رد زونه هک تسا امش
 رد یناریو و ناینابرق زا یرایسب رضاح لاح رد هک ینامز ات ناریا / ناریا زا یتح ،یمالسا و یبرع ناهج رد مدرم

 .درب یم جنر یناهج گنج یبرغ یاهتردق یلام یاه هنحص
 !تسا هدش دهعتم ناملآ حلص و لقع هب گنج زا یشان ریم و گرم زا یرایسب اه نویلیم

 :علطم لماک روط هب هیسور ،ناریا اب نیقفتم
 !تسا (اه یزان) یلم تسینویهص زا ثلاث صخش تیریدم ناملآ لاردف یروهمج

 
 .تسا قح ناملآ تلود زا / دندرک لاغشا ار ناملآ لاردف یروهمج

 !ناملآ مدرم ربارب رد میژر - رتیلاتوت ،یتسیشاف متس و ملظ هب رجنم ناملآ لاردف یروهمج
 ناونع هب دحتم للم نامزاس داجیا :هجیتن !حلص تادهاعم چیه ،1945 لاس زا .تسا ناهج حلص - عنام ناملآ لاردف یروهمج

 .تسا هجراخ روما هیداحتا زا نمشد کی
 .تسا اقیرفآ لامش هلمج زا ،ناهج رد اه گنج همه لوئسم لوا هجرد رد تسا ناملآ لاردف یروهمج

 !تسا ناملآ لاردف یروهمج ناریا هیلع هدش یزیر همانرب گنج یارب یلصا لوئسم
 

 :اه یزان میژر و - تسا - ینونک یزان ربارب رد شیامن - یرفیک رد ناملآ رد 1945 لاس یلصا زوریپ مسیرورت
 هیسور نویساردف یناتسداد - یماظن - یلصا هحفص

 (یتسیلایسوس یوروش ریهامج قباس داحتا) هیسور نویساردف
 :ناملآ لاردف یروهمج رد مسیشاف - رلتیه زا ینوناق ریغ موادت یارب داوم - دهاوش هب هراشا

 !دوب یلم تسینویهص مسیشاف طسوت دازآ 1945 لاس رد ناملآ
 !هدوهیب دندش هتشک یسور زابرس نویلیم 32

 !تسا هدوب هدوهیب رد ار مسیشاف هیلع هزرابم رد ناینابرق زا نت اه نویلیم
 

 !دنرب یم جنر اه یزان یتسیشاف میژر تحت هک ناملآ مدرم نوگنرس - یب 2010/08/12 / 1934
 !- یزان ناملآ تارثا راچد ناهج و اپورا

 :نامز زا هدام کی اهنت تسا نیا
 .تسا هدش دوبان وتان / یتسیشاف ناملآ طسوت دش دهاوخ ناریا
 !اه یزان فقوتم (الاب تسد نیقفتم) هیسور نویساردف طقف

 
 .مسیزان و رلتیه مسیشاف زا ناملآ زا ییاهر هب هیسور نویساردف 146 زا نویسیمک نیا ،لیلد نیمه هب

 :نوناق - هیاپ - هیسور نویساردف یماظن رنوب 139 هدام هب هجوت اب ،هفیظو نیقفتم :عجرم
 یمن یساسا نوناق نیا دافم طسوت هدش بیوصت نوناق "یرگ یماظن و یلم مسیلایسوس زا ناملآ مدرم یزاسدازآ" هب

 (SHAEF / SMAD) .دوش
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