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 آموزش نگونهي باشند ایما م) امامان( انيشواي پاني تازگري ودامبري پیسده هاست که به ما آموختند که دمحم تاز
 ی همواره در نوشته هایراني و پژوهشگران اسندگاني نو رسانده است کهی کار را به جائهي و ماهي پای بیها

 و دانشگاه ها آموخته اند در نوشته رستاني دباندبست) مدرسه(گاه  را که از خانواده آموزشیخودشان واژه ها ئ
  حضرت امام حسن   رسول هللا  یحضرت دمحم   حضرت عل شمار  ني از ای خودشان هم بکار ببرند واژه هائیها
  . و ...   و آخر الزمان  امامان معصومامبريپ

  
 نگونهي خود همواره ارامونيه جهان گشودن در پ کودک از آغاز چشم بی و روان شناختی روانشناسی دگاهياز د

 کند که نه ی مداي پیگاهي کودکان آنچنان جای شهي شنود و در روان و ساختار اندی میواژه ها را در هر گوشه ائ
 کودکان و در یهمواره برا)اشخاص ( کسان ني باشد بلکه ایم) مقدس (زهي کودکان پاکی واژه ها برانيتنها ا

 که بدست خانواده یخردئي و تار برندي گی به خود مزهيو پاک) معصوم (گناهيب یبزرگساالن چهره  ی هم براندهيآ
 چه ناني که امي که چشم باز بکنمي تا بتوانردي گی شده است ما را در خود آنچنان فرا مدهي تنی زندگرامونيها و پ
  .  شده استیا سپر می باشند دو سوم از زندگی مزهي ما پاکی بودند و هستند که برایکسان

  
 را از ما ی پرستهني کرده است بلکه آموزش مماريرا ب  نه تنها روان مای پرستی و تازی گرائی تازیماري بنيا

    را به ی پرستهني صدر می بنی هندیني خمروي پی گرای رسانده است که تازیربوده است و کار را به جائ
 در شکم اسالم یستي باراني ما اهني که مدي گویود سخن م خی کند و نخست از اسالم تازی پرتاب میگوشه ائ

  .  دانستیاسالم م)خالف ( ی را وارونه ی گرائی ملی هندیني ست که خمی روني و از همردي بگی اش جایتاز
  

 ست ی آنان آنجائهني باشند مني پرست راستهني توانند می نمچگاهي هزهي انگني بداني گرای پرستان و تازیتاز
 انسان ها بدون اسالم به ی برادری برابری آزادی آنان از مردم ساالراست) موجود( شان باشنده یتازکه اسالم 

 از دي اگر بخواهدي ست اگر از آنها بپرسی روني و هم از ازارندي بی مطهری آزرم مرتضی پرست بی تازیگفته 
 اري ؟ پاسخ آنان بسديني گزی نخست برم شما کدام واژه راديني  را نخست برگزیکي  و  اسالم  راني  ایدو  واژه 

 گرا ی آنان را نه تنها تازمي توانی ما مزهي انگني بدنندي گزی باشد آنان اسالم را نخست برمیروشن و آسان م
  .مي پرست بنامیبلکه تاز

  
 آغاز هني از مروني در درون و بی و سراسری ائهي جنبش پایستي خودمان که ما بای به آغاز نوشته ميبر گرد

را دمحم  یدمحم تاز. مي ورزیخوددار...   ودي  قرآن مجمي  امام رسول قرآن کرامبري پی هاه واز بکار بردن واژمينبک
  . مي بنامیرا مهد) بيغا (داي نا پی تازی و مهدی را علی تازی علميبنام

  
م و گام به گام با را را آرام آی گرائی و تازی پرستی تازی ساله ١۴٠٠ و سرشت زشت ی خومياگر ما بتوان

 فرستاد که ی را به همان جائاني توان اسالم تازی می آنگاه به آسانمي از خود دور سازی پرستهني و با میبائيشک
 بهتر از درمان است پس یريشگي همواره گفتند که پانينيشيپ ).عربستان( آباد ی باشد تازی اش بوده و مستهيشا

 کودکان خود ی را برای پارسی نام هامي ورزی خودداری تازیتن واژه هاوش که از گفتن و نمياز امروز آغاز کن
 چي که همياموزي بگري به همدمي آشنا گردنين زمراي ای ساله ٩٠٠٠) تمدن(  یشي با فرهنگ و به اندمينيبرگز
  .  باشدینم) مقدس (زهيپاک) یکتاب( ینسک

  
 اي به گاتها زرتشت فرزانه وايبزرگوار و )یردوسف (ی پارسروزي پی به شاهنامه اي مي سو گند بخورمياگر خواست

  . مي خوری سوگند مني زمراني ااني چکامه سرایبه سروده ها
  
 ی کوچک است که کارهای از کارهامي اگر خوب بنگرديآ)نظر ( پا افتاده باشد و به نگر شي پدي شازهاي چنيا

 مردم ني شان را نشناسند ای ساله ٩٠٠٠ یشي که فرهنگ و به اندی مردممي فراموش نکنزدي خیبزرگ برم
   .افتندي ها راه بیني هر آن دنبال خمرنديناگز

  



 یماريب. مي و آنگاه به درمان آن بپردازمي را بشناسیماريد که ما نخست بي پس گنداب اسالم آنگاه خواهد خشک
 توان ی می فرهنگیپ در ی پی را تنها با کارهایماري بني ساله است ا١۴٠٠ ی دهي پدی گرائی و تازی پرستیتاز
   حافظ بزرگی نابود ساخت به گفته ني زمراني اختگاني مردم ما و فرهیاري با شهي همیبرا
  
  

   عاشق تو عمر خواه که آخر بلبل
 دي شود سبز و سرخ گل به برآباغ
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