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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  یريش. م. ا

  ٢٠١٢سوم فبروری 

  »... سحر استجي ھنوز از نتانيا«
  

  

  پيغمبر اسالم" محمد"موی » ...یئرونما «ريتصو

  

درت سیکي ،ی شورویستيالي سوسري جماھ اتحاد،یالدي م١٩٩١ درسال که یزمان صاد،یاسي از دو ق  ،ی علم،ی اقت

ام... ،یصنعت شیو نظ ان ت سعيي جھ د، ب ازه ش پ، علاني از چپنمایاري جن ان چ م ی و وازدگ ات صررغ  حي اعتراف

د، کرا خود ی تمام مساعسم،يالي به قتل سوسی جھانسمياليگماشتگان و فراشان امپر ه  صرف آن کردند تا ثابت کنن ه ن

  !»ديفروپاش« آن سبب، خود بخود اي و ني نشد، بلکه، به ابي تخرسميالي سوسر،يخ

اه١٢ امروز و[ بھمن م ق سرمای سال پس از حکمران٢٠، ١٣٩٠ ]دل الهي مطل رد (ی م ان، یستيتاريلي م-)ال ر جھ  ب

  : دھدی گزارش می خبرسمياليامپر
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  ... شدندی نفر زخم١٠٠٠ از شيکشته و ب نفر ٧٣ مصر، دي فوتبال در پورت سعی بازکي اني در جرــ

  ... ادامه دارد،ايبي لتختي مسلحانه در طرابلس، پایھايري انفجارھا و درگــ

ايري درگاني در جرــ ش١۵ ه،ي سوریھ شته شد و در شھر حمص ه  بهي سوری ارت سلح ک ان م  ري غ٨«دست مخالف

  . کشته شدندی دولتیروھايبدست ن»  کودک١ از جمله ،ینظام

  ... مناطق شمال غرب پاکستان را بمباران کردندکايمرا خلبان ی بیماھايھواپ

ـ ترـ ه ترتتي در وال اس ونز ب ازداک و داوج ھام ن د و ۶۶ بي ارزش س دم درص زا٢٢ و ١ ص د اف دم درص  شي ص

  ... افتي

ا از ازبکستان حمل شد، رونژهي ویماي مقدس حضرت محمد که با ھواپی از تار موهي چچن روسیدر جمھور_   یئم

  ...شد

  ... و ــ

 ازي نی داستان بکي و ی نماد کامل از صدور دمکراسکي روزمره، ی و کشتارھایستي ھم با انفجارات ترورعراق

  .از شرح است

ه نظام سرما،ی دارهي سرماۀ افتند که در اثر گسترش ابعاد بحران ھمه جانبی اتفاق می در حالنھايا  هي اعتراضات ب

ا و یدار ر اروپ ايمرا سراس ه و در چنک راني را فراگرفت ه امپر،یطي ش ت ک ن اس انسميالي روش  ابي در غی جھ

ارگریستي کموناب احزژهيوه  ب،ی مترقیروھاي نري رنگ و کم تأثی و حضور بسمياليسوس الي تحم،ی و ک  ی جنگھ

ات و می سنگدل،یرحمي خشونت و بجي شونده، تروتي و ھرج و مرج ھدایاستعمار وھومات  و تنفر به ھمنوع، خراف

وان ه  را بی بشرۀدر جامع هيعن ات (ی آخرني و ادهي خود برگزاتي حۀ راه ادامگان ات و موھوم ، در )رواج خراف

ام تمدن و ارزشھای خطرني خود، دھشتناک ترتيواقع ه تم شری است ک ستدي و شای ب ره زمی در روی ھ  را ني ک

  . کندی مديتھد

ه صاحبان یرا برا* »یبا حضور مقامات رسم حضرت محمد ی از تار مویئرونما «وندي پر،ي زدر  تأمل و تفکر ب

ه  افتاد، بی  اتفاق م»ی اسالمرانيا« حادثه در نياگر ا. نندي بنشی و خود به داورننديبب.  کنمی می معرفشهيخرد و اند

عجزه و  ساالنه دھھا و بعضاَ صدھا مک،ي تئوکراتتيکم حاۀيچرا که در سا.  و تعجب آور نبودزي انگرتي حچوجهيھ

ار یئ خلقھاسم،يالي دفن سوسی است که در پنيدردآور ا.  شودیم» کشف و ثبت« در کشور ديامامزاده جد ا ک  را که ب

رعي سال، در وس٢٠ قھرمانانه خود، در عرض در حدود ۀو مبارز ان، در ني ت هي کشور نکي کشور جھ ودالم  -ی فئ

اع،ی داخلی اول و جنگھای شده از جنگ جھانراني وی دارهيا سرممهين را) سمياليسوس (ی عدالت اجتم  ني اولیرا ب

  .  کنندی مهي تغذی نائل شدند، با چه معجونیھاني کی فضاري بشر برقرار نموده، به تسخخيبار در تار

ا ميباش«.  استی در جامعه شوروبي غای دارهي سرمایئ کذای دمکراسجي ھنوز از نتا،ی آخرني و باالخص انھايا  ت

  !»مدصبح دولت مان بد

   عنوانیب

  : عنوانني آلبوم با ھم١ حضرت محمد در صفحه ی از تار مويی رونماوندي پ-*
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