
دينی دانش  
 

حاج سياح در برگشت از سفر به دور جهان در سفر نامه ی خود نوشت: جماعت عمامه بسرها همه جا را پر کرده و همه  
مقامات را صاحب شده اند،کسی نمی داند کداميک از آنها فهم و سواد دارد و کداميک ندارد،همه نام آيت هللا و حجت االسالم و 

ين است که به اسم شريعت هر چه می خواهند بکنند و جلو هر چه را نمی خواهند بگيرند.مومن شيخ و مال دارند، و کارشان ا
وا   بکويد آقا دروغ می گويد ، زيرا بيرق  می سازند، تکفير می کنند ، معامله ی بهشت و جهنم می کنند، کسی جرات ندارد 

که خدا  نيست، تکذيب می کنی مثل اين است  به مجتهد جايز   ايراد می گيری، می گويند ايراد به آنها  بلند می شود،    شريعتا
زيرا جمعی  يا که عادل نيست  که مجتهد نيست  هيچ آخوند گردن کلفتی نمی توان گفت  به  و پيغمبر را تکذيب کرده ای، 

رنگها زرد،  ، همه نشسته است روی   بر   که هر چه بگويد می کنند… و اما مردم، گرد اندوه قلچماق پشت سرش دارد 
بر زمين، گويا خرمی و نشاط از اين مملکت رخت   آويخته، چشم ها  کثيف، لب ها  الغر، لباسها  بدنها 

زيارت رفتن و نعش کشيدن و  مانده است  باقی  نمانده است، آنچه  بر جای  و زاری چيزی  نوحه   بجز   و  بربسته 
  نمازجماعت خواندن است …

  
  برجای گذاشته است. برای ما   حاج سياح  وران ناصرالدين شاهی که فرزانه ی بسيار گرانمايه ای بنام داين گزارشی است از  

انديشه بودند.. مردمی که داستان پردازان خوش پردازشان داستان کيومرس و  تاريخ   گذار بنياد  که  پايه ای    مردم ورجاوند
   زکريای و که پورسينا  بودند.. فرهنگيارانی   پرداخته   را  جمشيد و زال و سيمرغ و رستم و هفت خان او 

بيکران   کهکشانی   و مولوی بلخی   شيرازی و خيام نيشابوری و  رودکی سمرقندی و حافظ  و  فردوسی توسی  و   رازی 
سترش آيين خرافه  گو   ماليان خرد سوز،  چيرگی در پی  فرهنگ جهان ارمغان کرده بودند،  را به آسمان  روشنان زمينی   از 

با همه ی شيوايی سخن و نگاه  سياح،  مانند حاج  که گزارشگر توانايی  گشتند  روزگاری  تيره  دچار   آنچنان  پردازشان، 
بگذارد. در اين گزارش از     ما   ديد تنها گوشه هايی از آن ماتم سرای بزرگ را فرا  ژرفی که بر زندگی داشت، توانست 

به  که سيمای کودکستان  و مير کودکان  و ماالريا، و ازمرگ   از تراخم  –از کچلی و آبله  – بيماريهای واگير
شبهای پر از   ازآن روزهای سراسر غم و  گوشه هايی  به نشان دادن  تنها  و  سخنی بميان نيامده  بخشيده بود  گورستانها 
  شده است.  ماتم بسنده

  
را  و آخوند  پديد آمد  در سامانه ی آموزشی کشور  دگرگونيهای بنيادی،  رشته   ک ي   پس از روی کار آمدن رضا شاه بزرگ

  به سنگر به درون حجره های خود پس راند. سنگر 
ديگر  و  به دبستانها و دبيرستانها سپردند، دانشگاهها  را  جای خود  خانه ها  اندک اندک مکتب 

از   را  ايران  چهره ی   بسيجيده،  سامان  در يک  افراشتند و  بر ديگری باال  از  پس  يکی  آموزشی  کانونهای 
  دگرگون کردند. زيبايی  به    زشتی

  
مرزهای ميهن به فرا گرفتن دانش های گوناگون سرگرم بودند، چند  درون    در که  دانشجو  و  افزون بر ميليونها دانش آموز 

  پرداختند.  روز  دانش های  به فرا گرفتن  بيگانه    ی کشورهاینسدهزارتن ازجوانان ميهن درآموزشگاههای فرا دبيرستا
به هزار و پانسد تن  ١٣۴۶بيست تن بود ، در سال  از  کمتر   ١٣٣۴در سال  درانگلستان که  شمار شاگردان ايرانی 

  رفت.     تر    فرا    نيز تن    هزار  دوازده    مرز از    ١٣۵٧و در سال   رسيد،
  

دانشگاههای   به سيسد و بيست و شش هزار تن از جوانان ايرانی از    نزديک   ١٣۴٧    تا     ١٣٣٩     ميان سالهای 
دو هزار و پانسد  دريافت کردند. در سالهايی که ايران خود را برای برگزاری جشنهای  باختری دانشنامه های کالن    کشورهای

بنا  و نزديک  دور  در روستاهای  ديگر کانونهای آموزشی  و  دبستان    پانسد ساله ی شاهنشاهی آماده می کرد، دو هزار و 
  برده شود. در گستره ی ميهن فرا  تا دامنه ی دانش آموزی   گرديد 

  

دولت  رسمی    نشان داد. اين زمانی بود که برابر آمار  رخ دانش   بنام سپاه پديده ی تازه ای  خورشيدی   ١٣۴١در سال 
دگرگونی بنيادی در سد از مردم ايران توان خواندن و نوشتن نداشتند.سپاه دانش توانست  پنج در  هشتاد و شاهنشاهی بيش از 

کودکان روستايی به دورافتاده  آموزش پس از يک دوره ی چهار ماهه ، برای  اين زمينه پديد آورد، جوانان دانش آموخته 
  ترين روستا ها ی کشور فرستاده می شدند.

  
و زن و مرد ايرانی  به ميليونها کودک    ديپلمه ی ايرانی   دختر   بيش از سد هزار پسر و     ١٣۵٧      تا    ١٣۴٢از سال 

  توان خواندن و نوشتن ارمغان کردند.
  

را در   و شاد زيوی  شت) سازماندهی شد تا بدستياری پزشکان جوان، تندرستیدر همان سال سپاه ديگری بنام (سپاه بهدا
 ١٣۵۵   سال  و تا   کار خود را آغاز    گروه پزشکی   ۶٠   با  ١٣۴۴ سپاه در سال   ان کشور بگستراند. اينکران تا کر

های گوناگون   دانش آموخته در رشته  دختر     ده هزار     پسر و بيش از    دوازده هزار     به    خورشيدی نزديک
  را به روستاهای دور دست فرستاد . پزشکی 

  
  



ريشه کن  برای هميشه از خاک ايران  بيماريهای تراخم و آبله و کچلی و سل و ماالريا   هنجار بايسته ،   در يک  اندک اندک
دشت سيستان و در    – دشت مغان   –دشت دزفول    – دشت قزوين   – در دشت مهاباد  شرکتهای سهامی زراعی   شدند،

سدهای بزرگ يکی پس از  –کانون کشاورزی درآوردند   يک    چهره   ايران را به   جای جای آن خاک خوب، 
برند ، و   را بزير کشت از زمينهای هرگز کشت نا شده   کتارهزاران ه يکسو  از  تا  بر افراشتند   باال  ديگری 

  روستاهای دور و نزديک برسانند.   شادی بخش را به  روشنايی   سويی  از 
  

–نيروگاههای اتمی  –پتروشيمی  –کتور سازی ترا –ماشين سازی     –ذو ب پوالد   –ذوب آهن   فناوريهای پيش رفته مانند
و هزار ويک پديده ی   و بزرگ راهها –فرودگاهها  –پااليشگاهها  –نمايشگاهها  –سينماها   –  اشانه به شانه ی موزه ه  

  بخشيدند.     شايسته    بزرگ ديگر، سيمای ايران را شکوهی
  

کثيف لباسها    -بدنها الغر   -رنگها زرد  –گارنبودند که: ( .. گرد اندوه بررويشان نشسته سيه روز  آن مردممردم ايران ديگر 
  چشم ها برزمين…).  –لب ها آويخته   –
  

با زيباترين جامه   –با لبهای پر از خنده  -ديگر نشانی در ميان نبود ، اينک مردمی ديگر، با چهره های شاد از آن مردم 
ی جهانی با بهترين آراستگی چهره ی دگرگونه ای از مردم ايران را در ميدانها و   با دانش و توانش    –زيورها   و ها 

با بهترين گراميداشت از  به جای جای جهان سفر کنند و   دريافت رواديد  که می توانستند بدون  بنمايش گذاشتند، مردمی 
  شوند.. پذيرفته    آن سرزمين ها سوی مردم 

  
دوران تابندگی دير  که اين در گزارش خود بما نشان می داد.. دريغ اما  سياح  ايران ديگر آن ماتم سرای بزرگ نبود که حاج 

و     وزيدن گرفت    گردبادی توفنده بنام (انقالب اسالمی) زمانی نپاييد ، مردم ايران تا آمدند ميوه ی دسترنج خود را بچينند ، 
  را بهم ريخت. ی کار و کوشش آنها  چندين ساله  دستاورد

  
پرتوان می شد ، يکبار ديگر  خود آنان  و با همازوری  می گرفت   همين مردم مايه   ويرانگر که از نا آگاهی  اين گرد باد 

  ملتی را از گرداب تباهی برهاند.  خواندن و نوشتن بتنهايی نمی تواند  هنر نشان داد که: 
  

راهگشای يک ملت  و کارد پزشکی و مهندسی و روزنامه نگاری ،  وختگان در رشته های پزشکیافزايش روز افزون دانش آم
  خواهد بود..بسوی بهروزگاری ن

  
از او يک گرد  در سياهچال ستم بوده،   چهارسد سال  بر پيکر زنی که هزار و برداشتن چادر سياه و پوشاندن (مينی ژوپ) 

  آفريد نخواهد ساخت..
  

 ند خرافات دينی گرفتارند، با خواندن ونوشتن ، و از فروشگاههای لندن و پاريس خريد کردناستخوانشان در بمردمی که تا بن 
  يافت.. از بند آخوند رها يی نخواهند 

  
را نياموخته اند،       بادش    مرده     و   باد     زنده  جز  پرورش نيافته ای که از سياست     آموختگان  دانش 
  راه ملتی نخواهند شد.   رستگاری نخواهند يافت و چراغ   ره   هرگز 

  
سياست    دامگه  و  را از بند خرافات دينی،    ملتی  و  باشد  اغ راه زندگی چر بايد تا     و بينشی گسترده تر  دانشی فراتر

  بخشد.     جهانی رهايی بازان 
  

چه گردن آويز خود کردند، ولی آن گرفتند و  اههای ايران و جهان دانشنامه های کالن از دانشگ  آری ميليونها تن از مردم ايران
  نياکانشان بود تا بدانند: تاريخ  ختند، آنچه را که می بايست می آموختند نيامو را که می بايست می آموختند هرگز 

                                                                                                                                                     
  ايدون بما خوار بگذاشتندکه        که گيتی به آغاز چون داشتند      

  بر ايشان همه روز گند آوری       چه گونه سرآمد به بد اختری
  ( فردوسی).   

  
خانه    و بدست خود   بزرگ نشوند   دست بازيگران  ی  بازيچه  تا  شترنگ سياسی بود  آنچه را که می بايست می آموختند 

  ويران نکنند.  رای خوب خود 
خمينی لگد  نياکان   بدست  و دارش و دسترنج نياکانشان،   ارزشهای فرهنگی  سال پيش، همه یمردمی که هزار و چهارسد 

  کوب گرديده بود..
ته ئد اعظم) در بازارهای برده فروشان جهان به روسبيگری فروخبدست نياکان همين (قا زنان و دختران ميهن شان  مردمی که 

  شده بودند..



پارسی گويی  بگناه  و      م الشأن انقالب) با خون نياکانشان آسيابهای خون براه انداختهمردمی که نياکان هيمن (رهبر عظي 
  زبان از گلويشان کنده بودند..

بنام  ی کامجوييهای جنسی تا برا   اخته می شدند    همين ( پدر مجاهد) بدست نياکان  مردمی که پسر بچه های ميهن شان 
برگهای ننگين را خوانده باشند،   اين  بی آنکه برگی از بفروش رسند..اينک  ن جهان (غالم بچه) در بازارهای برده فروشا

  سراسر ايران را که خانه ی خوبشان بود ، بدست خود به آتش کشيدند..

 پيام در پی پيام فريبکار خود  ياکانخمينی بشيوه ی ن
درحکومت اسالمی آينده آب و  که:     بست دروغين     پيمان يک  و   هزار  و    گفت   دروغ     پی در   دروغ  و  فرستاد 
می   مدرسه بجای زندانها  گذاريم،  بر سفره شما می  مجانی می کنيم، در آمد نفت را  مجانی می کنيم ، اتوبوس را    برق را

  چنان می کنيم ..  و چنين  را آزاد می گذاريم،  سازيم ، روزنامه ها

  
او می دانست که دانش   بجان خواهند خريد ،  دروغهايش را   ايرانيان   دانست که می   سالهاو با تکيه بر آزمونی هزار 

آنچه که بر   بدست آورده اند ، هنوز    که از گنج خانه ی دانش   گنجينه های گرانبهايی   با همه ی  آموختگان ايرانی
چ هراسی وشرمی، دروغ در پی دروغ گفت و فريب نه «دانش»، از اينرو بی هي  فرمانروايی می کند « دين » است  جانشان

نشان داد که اشتباه نمی کرد ! دانش آموختگان ايرانی از استادان    پيشباز شگفت انگيز نخبگان ايرانی  و در پی فريب داد ، 
نويسنده  و  نگار از روزنامه  دس و دادگزار، مهن تا   گرفته دانشگاه گرفته تا آموزگاران و دبيران، از پزشک و کارد پزشک 

سدا در    رمه وار زنان،   پوش ترين شيک      تا گرفته  مالباجی های چادر سياه   از بازيگر،  و  چامه پرداز  تا   گرفته
  سدای هم انداختند که : ما همه سرباز تو ايم خمينی، گوش بفرمان تو ايم خمينی .. 

  
می بايست درفش آزادگی بر    ، خود بالی جانشان گشتند .. آنان که راه دانش نياموختگان باشند آنانی که می بايست چراغ

  اين دژخيم سيه دل سپردند..   تن به شبانی     و گوسپند وا ر  خود چيره کردند بر   افرازند ، فرهنگ شبان رمه ای را
پويی کشور را از کار فرا  ر آورند، بدست خود چرخکشور را بگردش د  چگونه چرخهای فناوری که آموخته بودند  آنان 

  انداختند..
  

با برنامه   ،  بهم ريخته اند  گرفتن ماهی از درياهای  آماده ی   نيرنگ و دروغ ، بيگانگانی که همواره  بازار  اين  در گرماگرم
ارنده ی سه پوزه ی شش چشم د   کله آتش بيار اين معرکه گشتند، آمريکاييها اين « اژی دهاک سه  شده هايی از پيش فراهم 

  از ديد ها پنهان کنند..  دوشش را  مارهای  تا  (مرد مقدس) ناميدند را  هزار چستی»  ی 
  

و چنان ازتابش چهره ی نورانيش در ماه سخن گفتند که نه تنها ما مردم کوچه وبازار،   در ماه نشاندند  انگليسيها او را 
روزگار ملت  و  را در آيينه ماه ديدند وبر سرنوشت خود ،   )چهره ی مبارک اين (مرد خدا فرهيختگان و نخبگان نيز بلکه 

  ايران خنديدند…
  

و  و به پهنای ايرانزمين زير پای او گستردند،  روسها بدستياری حزب توده و ديگر سازمانهای چپ گرا، فرشی به رنگ خون 
  کاعذ آوردند. پيکار بر روی بنام  خود را   انديشه ی ايرانسوز ، چرک آبه های   تازی پرستان

  
نوشت: خط مشی فکری و سياسی و اجتماعی آيت هللا خمينی در  ۵٨ سال    علی اصغر حاج سيد جوادی در نشريه جنبش 

هر لحظه از زندگی امام می تواند   و نمونه ای از شجاعت و «فضيلت» و تقوا، يعنی دوستی و« محبت»،  مسير واليت فقيه، 
  باشد… ما  و قاطعيت رای  مشقی عظيم از ايثار و اخالصسر 

  
پا فشاری کرد و تلگرافی که متن آن را  سازمان مجاهدين خلق در نشريه خود به رهبری بی قيد و شرط حضرت آيت هللا خمينی 

اف آمده بود: ما در نشريه مجاهد بچاپ رسانيد به پيشگاه «رهبر کبير انقالب اسالمی» ايران مخابره نمود، در اين تلگر
اهد شما جسارت کرده و ضمن درود به حضور آن« پدر مجاهد اعظم» مراتب آمادگی خود را برای جانبازی به فرزندان مج

  پيشگاه معظم تقديم می داريم و اميدواريم خلق ايران هميشه از الهامات و ارشاد آن وجود گرامی برخوردار باشد…
  

ود نوشت: (.. خمينی می آيد ، مردی که غريو شادی جهان ن را« بشارت نامه» ناميده بجبهه ی ملی ايران در نامه ای که آ
«آزادی خواهی» را بعرش رسانيده است ، خمينی می آيد ، مردی که «ندای مبارک رهايی است»،مردی که «وجودش تجسم  

د از غرب به شرق می  آرمانهای يک ملت تاريخی است»، در تمام طول حيات انسانها تنها يکبار است که خورشي
  رشيدی که امانت شرق است نزد غرب».. آيد،«خو

  
با پيشبازی که   فرشته می دانستيم ،   آنکه را   از خانه برون کرديم و  با خواری  پنداشتيم  که «ديو» می  را  سرانجام آنکس

  بخانه آورديم..   در تاريخ پيشينه نداشت
  

  نيده است»..هان آزاديخواهی را بعرش رسامردی را که بما گفته بودند:« غريوشادی ج



مردی را که می گفتند «ندای مبارک رهايی است»،آنرا که می گفتنند « وجودش تجسم آرمانهای يک ملت تاريخی است»..سر 
 انجام از هواپيمای ارفرانس بر خاک ايرانزمين پا گذاشت، خبر نگاری از او پرسيد: حضرت آيت cّ، اينک که پس از پانزده

(مرد مقدس) گفت: «هيچ!!».. و ما مردم، سدای شکستن استخوانهای   ته ايد چه احساسی داريد،باز گش وطن  سال دوری، به 
از تبار  اهرمن خويی   ايران ستيز که   تباهی تا بدانجا کشانده شد   ، دامنه ی اين  در پژواک اين «هيچ!!» نشنيديم  ميهن را

به خمينی    نمايندگان   در ديدار جا زده بود،  مردم خراسان   ده خود را نماين که  ين فارسی جالل الد  ، بنام  محمود افغان
گفت:.. قائدا، رهبرا، ايمان مدارا، ما که در محضر آن امام بزرگوار شرف حضور داريم، مردمی هستيم که به زعامت آن  

 cّ شما می نگريم، «مصباح جانتان  » را از زجاجه پيشانی بلندحضرت بر خاسته ايم تا فرمان امام را اجراکنيم،زيرا که« نور
«مشيت الهی» را در کره  «زيتونه مبارکه» هستيد و توانستيد  آنچنان می درخشد که تاريکی زمان را در هم می پيچد» . شما  

رزانی حکومتت باد»، ارض تجلی بخشيد. ای فرزند علی که ذوالفقار در دست داری، «ايران برای تو تنگ است!» «کره ارض ا
  بنشين، ای داود عصر قضاوت کن…   ان زمان بر مسند حکومتای سليم

  
بر    « سليمان زمان »  و نشستن  مبارکه» به سر زمين کوروش،    اين « زيتونه هنوز يکی دو روزی از درآمدن 

در کره   برابر آيه های قران ی » را «مشيت اله   ی او،  بر بام خانه  داريوش نگذشته بود ، که سدای رگبار مسلسها مسند 
  تجلی بخشيدند.  ی ارض

  
شتافته بودند،  افسران ارتش که ساده دالنه لوله های تفنگ خود را به گل آراسته و به پيشباز اين «داود عصر» 

چهره ی   و  براه افتاد بال ديده  در آن خاک  گروه به جوخه های مرگ سپرده شدند، يکبار ديگر آسيابهای خون  گروهها 
کار نا تمام «سيف cّ» را پی گرفت و در کشتار  که  بود  اين بار اين «روح cّ»   به ننگ آلوده کرد.   را ين تاريخ اين سرزم

  گوی پيشتازی ربود .  يزيد ابن مهلب   و  و سعد ابی وقاص و حجاج ابن يوسف ايرانيان از خالد ابن وليد 
آزادانه خامه پردازی کنند ،  رده وگمان برده بودند که می توانند خو که فريب  زنامه نگارانی نويسندگان و سخنوران و رو 

که: « بشکنيد قلمها را   پاره کرد   پرده ی پندارشان از هم هنوز «آ»ی آزادی را ننوشته بودند که خروش « داود عصر» 
  ببريد زبانها را..».    ،
  

پول نفت   ی چشم براه اجرای پيمان و دريافت بهرهان » رساندند که امت انقالبهنگامی که بشرف عرض حضرت« سليمان زم
  و خواهان روبراه شدن اقتصاد ملکت است.. است.. که امت انقالبی در پی از کار افتادن چرخ صنايع کشور از کار بيکار گشته 

، و اينک می خواهيم ای اسالم عزيز انقالب کرديمما که برای اقتصاد انقالب نکرديم، ما بر  فرمودند: «اقتصاد مال خر است!!..
  بجهان صادر کنيم..».   را عزيز   انقالب   اين
  
کرد..   ساله    هشت  خانمانسوز را در گير يک جنگ   ايران  مردم آشتی جوی    که  و چنين شد   

به سياه چالها  ا هزار تن از ايرانيان را سد ه  بکشتن داد.. ميلياردها دالر خسارت ببار آورد..  را    جوانشان  ميليونها 
های مرگ تير باران و يا در خيابانها بر دار کشيد..زنان ايرانی   دخمه در  از مردم بيگناه را  دهها هزار تن   کشيد..

بزير  له می يک پيا  سنت تازيان تا نيمه در خاک فرو کرد و به سنگسار بست.. مردان ايرانی را به پاد افره نوشيدن برابر  را 
و نغمه ی شادمانی  شبچراغ روزگاران بود به گورستانی بزرگ دگرگون کرد  سرانجام کشوری را که روزگاری  تازيانه کشيد و

  را از آن برانداخت. 
  

  فرا روی ما گذاشت .   ، يک «بايد» بزرگ تاريخی را   دينکارن بود زشت    سرشت از    اين روزگار بدهنجار که برآمده
بايسته ی  ورجاوند پزشکی و مهندسی و دادگزاری و ديگر دانشهای   های  دانش  کناراين است که در  يد» تاريخی آن « با 

  دينی » آراسته کنيم .    روز ، بايد خود را به «دانش
  

که   دينیپيرو هر   هر ايرانی بشناسد ،   دينی را که در آن زاده شده و نا پيدای   « بايد » کرانه های پيدا  هر ايرانی
کيش   پيشينه ی    «بايد»   ايرانی  هر  ژرف نگری کند ،  آموزه های آن  در بستر   نياکان خود را  سرگذشت  بايد هست 

مغز و روان و انديشه    ، خرافه های دينی را از   دانش  و  خرد   در پرتو  هر ايرانی « بايد»   ..  بداند بانان کيش خود را 
تباه کننده   سنت برزمد و اين  دين کاران است  خواست    که   گ شبان رمه یبا فرهن   ر ايرانی « بايد»برکند.. ه   خود  ی 

  از ميان بردارد.. ی جان و خرد را 
  

دين از   کشور آباد کرد، هرگز نمی توان  رسيد ، هرگز نمی توان   به آرمانشهر آزادی   ، هرگز نمی توان بدون اين بايستگيها 
گوسپندی « امت »    پوست  مردم ساالری سخن گفت ، هرگز نمی توان از   از   ی تواننمود ، و سرانجام هر گز نم جدا  دولت

  شکوهمند «ملت » بتن پوشيد .   بدر آمد و جامه ی
  

چ و از هي  جا داده  خود   خويشکاری  پايگاه  باالترين  در اين « بايد » ورجاوند را     فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ
در ميان    با دين   نه ستيزی   اين آرمان  در راستای      دريغ نخواهد کرد.  واال  آرمانشهر کوششی برای رسيدن به اين 

ونه ستايش از يک   آن دين را از ميانه بردارد   می تواند  بادين    ، چرا که نه ستيز خواهد بود و نه ستايشی در کار 
همه ی استادان گرانمايه ای را    با چنين آرمان وااليی  رهنگستان جهانی کوروش بزرگ است ، ف  شايسته ی خردورزان   دين

در    مردم  تا بياری  فرا می خواند  آوردگاه بزرگ فرهنگی   دانشهای دينی ويژه کار هستند به همازوری در اين  که در زمينه



، جهانی که   فراهم آورندزادمان فردا    برای   هتریو جهان ب    بر خيزند   ايران و آسيای ميانه و سراسر خاورميانه
  تباه بگردانند .    واالمندی آنان را   و  روان و انديشه ی مردمان را بجوند  موريانه وار مغز و  نتوانند  دينکاران

  
  
  هومر آبراميان  -پاينده ايران    
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