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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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  حميد محوی

  ٢٠١۵ می ١۵
 

 سومی جھان توليد با کشوری ايران
 
 

 
 به گذشته، روزھای طی مقاله چندين خواندن از پس سنندج – ھمدان -تھران آھن راه سرنوشت جوی و جست در

 نتيجه به باشد، روشن وانتظاراتم فکری عادات و ساختار برای که توضيحاتی يعنی داشتم، انتظار که روشنی توضيحات

  .آمدم نائل مھم کشف يک به ولی .نرسيدم

 حاجی و ھا بازاری ھمکاری به و اسالم يمن وبه سومی جھانی کشور يک ايران گرچه که کردم می تصور اين از پيش

 کردم می تصور »فضائی باشگاه« دعاوی تمام با نشين، بيابان تازی زبان و شتر قرن به بازگشت يمن هب و ھا بازاری

 تمام با »ايران آھن راه صنايع« که آمد عمل به کاشف ولی  .شود می ساخته ايران خود در آھن راه ريل کم دست که

 جوی امداد و خوان نوحه ھمه اين مسجد، ار ھز٧٠ و سال، در هعمر حج آوردني جاه ب برای ريزا ھزار ٨٠٠ از بيش

 .کنند می وارد خارج از را آھن راه ريل ھنوز غيبی،
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 کردن رھا برای ولی . است رسيده ١٠٥ کيلومتر به سال ١٠ از پس ھنوز کيلومتری ٤٢٠ آھن راه طرح اين که گويا

 برای رالد ميليون ١٠٠ .دارند پول غيره و حج ريزا ھزار ٨٠٠ برای داشتند، پول ترکيه در جاده وسط رالد ميليارد ١٨

 .نداشتند آھن راه

 از ھا ايرانی ايران، برای روسی ھای 300 اس روی تحريم ساختن مرتفع دليل به که بود نوشته اسپوتنيک اين بر عالوه

 نامش ًاحتماال که ايرانی 300 اس حاال .اند کرده نظر قطع پيموده می را اش پايانی مراحل که 300 اس معادل ساختن

 ايران که دھد می نشان صورت ھر در ؟ بوده چی نيست معلوم...2 الزھرمار يا ،1 القدس يا جبرائيل يا زرائيلع بوده

 کار به توانند نمی ھا ايرانی که است زياد ای اندازه به مشکالت و  آيد می در بزرگ ھای قدرت تسخير به پيش از بيش

 سيطرۀ از ايران کردن خارج و ايران در اسالم دين قاطعانۀ تخريب يعنی کنند، پيدا اھیآگ دھند امجان بايد که کارستانی

 ھيچ ايران در اسالم دين تخريب بدون  .ايران جامعۀ ماندگی عقب مھم عامل نخستين عنوان به اسالم وریتامپرا

  .است ھمين آخر حرف .نيست تصور قابل کشور اين برای پيشرفتی

 


