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 بيان صحفي
 بتأكيده استمرار سياسة بلده العدوانية  رئيس إيران اجلديد روحاين يستهل فرتة حكمه

 جتاه الشعب السوري املسلم، واستمرار الدعم "الثابت والراسخ" للنظام السوري اجملرم
داء وأ ين املعتدل مهامه الرمسيةتسلم الرئيس اإليرايف إطار حضور النظام السوري اجملرم حفل تنصيب حسن روحاين رئيسًا إليران و 

ي "أن أ نظام الطاغية بشاروزراء خالل استقباله وائل احللقي رئيس اإليراين كد الرئيس أ، م4/8/3102يف األحد  أمساليمني الدستورية 
حيدث حاليًا يف سوريا هو حماولة واعترب أن "ما  .الراسخ" لسوريامؤكداً دعم طهران "الثابت و  لن تزعزع العالقات بني البلدين، "قوة يف العامل

 ومن جهته، ."أمريكية من خالل دعم اإلرهاب والتكفرييني-فاشلة إلسقاط وضرب حمور املقاومة والصمود واملمانعة للمخططات الصهيو
 .، أكد فيها تعزيز "العالقات االسرتاتيجية" بني البلدين احلليفنيىل روحاين رسالة من بشارإ يحللقنقل ا

 :رة اإلسالم على الظلم والطغيانلمون الكرام يف شام ثو أيها املس
، سياسة بلده العدوانية جتاه الشعب السوري املسلماستمرار دًا مؤك ستهل رئيس إيران اجلديد فرتة حكمهمبثل هذا الكالم اإلجرامي ا      

تزاوج ... ومبثل هذا الكالم تي قوة يف العاملهما لن تزعزعها أأن العالقات بينمعلناً و  ،للنظام السوري اجملرم" راسخالثابت و دعم "الالواستمرار 
حتت الكافرة امللحدة  أنه "معقل العلمانية"ونظام يعلن  ،، ويدعي حكامه أهنم إسالميونبني نظام يدعي أنه إسالمي مريكاقة العمالة ألعال

 اليت يتاجرون هبا. ة اخلاطئةكاذبال "املقاومة" و"املمانعة" ومواجهة "املخططات الصهيو أمريكية"شعارات 
مثل هذه باملخرب، فألمريكا تصرفات حكام إيران وال من تصرحياهتم، إهنم اسالميون باملظهر وعمالء ال يتعجنب أحد من 

عند احتالل  ،نائب لرئيس سابق غريه هو أبطحيمعمم آخر هو و  ،مثله هو رفسنجاينمعمم إىل مثلها رئيس سابق  سبقه التصرحيات
". وإن دعاوى املقاومة إنه "لوال الدعم اإليراين ملا متكنت أمريكا من احتالل أفغانستان والعراق هبذه السهولةبالقول  ان والعراقأفغانست

ه للنظام السوري اجملرم وشبيحتيران كة حزب إمشار تكذهبا لواملمانعة الفارغة اليت تدعيها إيران وحزهبا يف لبنان إىل جانب النظام السوري اجملرم 
 ؟!.أم لكم كتاب فيه تدرسون ،ما لكم كيف حتكمون ؟!أمقاومة يف لبنان وشبيحة يف سوريا . وإننا لنتساءل:يف سوريا يف قتل املسلمني

اإلرهاب من حماربة  نفسها مقولة أمريكا أن يتبىن هذا الرئيس اجلديد لذلك ليس غريباً  يف العمالة ألمريكا؛ سادرون حكام إيرانإن 
تلعب هبم، ضد األمة تسلمهم سوريا اليوم، و هي ، و هلا أمناء فهي سلمتهم العراق من قبل وكانوا أوفياء...التكفريينياء على والدعوة للقض

أمريكي جديد يقوم على إجياد  (س بيكوسايكاملنطقة بـ ) هبم دول لتفتت املذهبية البغيضة لعبة  شدة، امشروعها بإقامة اخلالفة الر وضد 
  ...إىل مصر إىل لبنانىل ليبيا ودان إيف فتنة متنقلة من العراق إىل سوريا إىل تركيا مستقباًل إىل السياً وطائفياً ومذهبياً عرقدويالت متنافرة 

أن  يف شهر اخلري رمضان إىل هللا تعاىل نبتهلو ، ع منرود العصر بشارسوريا نربأ من كل من وضع يده ميف  التحرير حزبإننا هنا يف و 
ونسأله، وهو القريب، أن يقر أعني املسلمني خبالفة راشدة يعزُّ هبا اإلسالم وأهله، ويذل هبا الكفر وأهله، قال  .الكاذبنيعل لعنة هللا على جي

َرةي َوَأنم َمَردمنَا إيََل اّللمي : تعاىل نْ َيا َواَل يفي اْْلخي َا َتْدُعوَنِني إيلَْيهي لَْيَس َلُه َدْعَوٌة يفي الدُّ  *  َأنم اْلُمْسريفينَي ُهْم َأْصَحاُب النمار وَ ال َجَرَم َأَّنم
رٌي بياْلعيَباد  .َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوأُفَ و يُض َأْمريي إيََل اّللمي إينم اّللمَ َبصي
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