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 کـــانادا

  

   یتـصفيه حساب تاریخ
  

و فــرهنگ کهن ایــران بـدهی بسيار تاریـخ  به ، خـصوص غــربيهاـا  و بـتمام ملتهای دني
ر ، وـور و واجـ جخــدایـانوهبت ـم از ،ـرای هــزاران سالدارنـد ،  چـــرا که بـسـنگـينی 
ور ـطـ ب ایـرانيـان مااجـدادراعات ــاخـت ،  و آداب و رسوم ،  و سایـر  شياطين ،فـرشتگان

که آداب رسوم نـداران دیـن  بـوسيله دکااستـفاده کـرده وو گاهی هـم دزدکـی ی ـمجان
  سـالهای سال د،ـنه اه جلوه دادـ وارونبـرای عـوام فـریبـیکهن ما را فـرهنگ برگـرفـته از 

ه ـن راه بـکلـی از ای ،   آداب و معاشــرت آموخته ووشحال و خوشبخت زنـدگی کـردهخ
  .دـه انـبهشت و جهنم رفت

  
ـرده بـودنـد،  معلوم ان را خـلـق نـکرـامبـ و پيیانداایـرانيـان ایـن خـما  اگـر اجــداد ،در نتيجه

 ،  دارـ شيادان دکانآلت دست کاذب و  انرـ و پيامبردم دنـيا بـدون خـداکه امــروزه مــبـود ن
  .ــردنـده ســرشان ميکـچه خاکـی ب

  
 گـرفتار آمـدهن ـدیدر دام شيادان  زده و مـردم فلکه ـهم بایـرانـيان ما  و اما از طـرف دیـگـر

 رجيح داده وـه پـرستی تـگانـ به  یخش احمقی که خــرافه پــرستی راـوص آن بـخصـبـا دني
خود را در راه سل ـازمانـدگان نـ و  زنـدگی خود و  بدست دیـن فـروشان قــرار گــرفتـهآلت 

خـدا و  بـخاطـر اینچــرا که    ـکاریم،بـدهپـنـد و انـدرزی   ،ه انـداه کــردـخــرافات تب
ســر فـتاده و  جان هم اـ ب از بخت بـرگـشتهملتکه هــزاران سال است  ، پيـامـبران کاذب

  .شـده انـد گـذاشته کار
  

 و   چــرا که اگــر سلمان پارسی.چاه استو اینجاست که ميگوینـد  چاه کن هميشه تـه 
تاده بـودنـد ، ـر نـيافـامبـفـکــر اختراع  خـدا و پيـ،  بسـياستـمـدارقبل از او  سایـر ایـرانيان 

  ساله 1400م  در تـه چاه  ـا ایـن همه گــرفتاری نـداشتند و خود ما هـ دنيتامــروزه مل
  .مـودیـاسـالم  گـير نـکــرده ب

  
، ان و مسيحيانـودیـهـر و مـذهبی یـعتبکتاب م اولين شـنکتاب آفــریاریـخ ،   ـبـه شـهادت ت

ه استناد فـرهنگ کهن ایـران و با استـفاده از داستانها و افسانه های موجـود در زنـدگـی ـب
.  ـود گـرفتهدها نام کتاب آفرینش را بخـعـو بهيه شــده ـع آوری و تـآنــروز پــدران ما جم

که  بـودهـهای زنـدگی اجـداد ما نش ، داستانـود در  کتاب آفریـات موجـث و روایتمام حواد
  .رسـيده اروپائـيان هبـو سينه به سينه طی ساليان متمادی 
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 تـاوجود نـداشته ـی مـدنـيت فـرهنـگ و ، هيچ کجای کـره خاکی در ، بجز در ایران کهن
وجـود در ـی مهاـداستان ها وـرمان مـشـق  سـر ،حوادث و حماسه آفــرینی مــردمان آن

 و همه می دانيم که بـر خالف ادعای کليسا و کنيسا ،  شـده باشـد یـنشکتاب آفــر
  . نـباریـده هيچيک از ایـن  افسانه ها  از آسمان 

  
وجود در کتاب آفرینش و ـکه تمام مطالب و داستانهای مبه صــراحت می شـود بـيان کـرد 

ن ـها و افـسانه های آئيـناز داسـتا تـقـليد شـده ، ای مـذهبی پيشينهـسایـر کتاب
 سال 2200 از حـدود و  ، آریائی  4842 از سال   بـعـد ـد کهنمی باش آریائـی ئيسم مـيـتـرا
وزش و ـ شـروع به آم شـده  و  مــردم اروپـا  کم کماـها وارد اروپـ ایـن داستان پيش ،

ه ـه خلـق اساطـير افسانــروع ب،  شن کهن آریائیـآئيا تـقـليـد از ـ و بـها کــردهگارش آنـن
کـرده  مـيـخـواستـنـد،   کهبـگونـه ایود ـهای خـان خـيالی داستانـاروپائی و قـهـرمانای 
  .انـد

  
 آغاز زمستان  را  به عـنوان بلـندتـرین شب و  زاد روز ، از هـفـتهـزار سال پيش ، آریـائـيها

و . ن می گــرفـتـنـد  و ایـن شب را پـربـرکت تـریـن شب سال مـيـدانـستندمـيترا جـش
ا ـبد سال پس از ميـترا،  ـ چند ص ،آداب رسوم آن مـيـتـرا به انـضمام کليه همين جشـن
وان  زاد روز مسيح ـ  ـعنـب و   ، استقل شـدهـ دسامبر منت25 به  ئی،جاـچـند روزی جاب
  .دم دنيا غالب و تا بـه امـروز جشن گــرفته می شوده مـرـبجای مـيـترا ـ  ب

  
رای ـ بـولـد راک جشن تـی یـائـرپـه و بـهيـتائی ـتـونی و ـشــرم بـر آنهائـيکه حتی کاردان

ا ـ و بهسيه تـرجيح دادـه نـب را دـازی نـفـمحمد تانـنـد ند و مه اود نـداشتـپيامـبر گمنام خ
 زدودن و بـهان بـنام مسيح ، کمـر همت ـرانيـن ایـکهسـرقت و بـر پائـی  آداب و رسوم 

  .بـسـتـنـدنابـودی فــرهنگ ما 
  

ـ  فقط جـشن تـولـد عـد از تـولـد مسيح ـد یکهــزار سال بو تا حـدکه بـدانـيـدبـد نيست 
ـر ـفـک حتی ب ، ـا آنــزمانمـيـتـرا بـود که همه جا جشن گـرفته ميشـد و دکانـداران کليسا ت

  .ستند که مسيح چـه روزی بـدنـيا آمـدهـدانـ و  اصَال نـمي لـد مسيح هم نـبـودنـد،تـو
ز تـولـد عيسی مسيح و ر  هم کليسای ارتـودکسها و ارمنـيها مسيحی،  همچنانکه امــروز

ر بـر ـ دسامـب25رفـنـد که جشن ـ دسامـبر نمی دانـنـد و بـر ایـن واقـعيت مـعت25را روز 
در اصل ـاسـتان است و ، دزدیـده شـده از فـرهـنگ ایـران بول مـعـروف ـ  بـقه و یاـگـرفت

د که مسيح کی بـدنـيا آمـده و کی به صليب کـشيده شـده و کـجا دفـن شـده و ـنـميدانـن
دنـد ، که داستان به صليب کـشيده شـدن مسيح ـ  عـده ای مـعتـق،نکهـر ایـاز همه مهمـت
 که بـدست جـالدان دولت رم  جنـگيست، يـراسـ و   چـنـد مبارزسـر گذشتبـر گـرفته از 

، بنام مسيح سـرانجام زنـدگـی ایـن اسـيـران  ی کـردن ـ و  کپ ، .به صليب کشيده شـدنـد
  .اریخی استـل تـرداری و جعـک کالهـبـی و ، دهـو بلوه دادن اوـوم جـرای مظلـب
  
   ) آئين اوستابه نقل از کتاب( 

ود ـائی است ،  وجـه از بـزرگـداشت ســرو آریـر بـر گــرفتـ دسامب25در جشن وجـود کاج 
ا کالهی بـر سـر ،  ریش سـپـيد ـ که ب است ،  اخيلی مـيترـل اقتباسی از چهره تـوئـانـابـب
از ا بـوم ـ و ردائی قــرمـز  در آغاز زمستان سـرد ، با هـدایائی بـرای فــرزنـدان آری ،

  .ت قــرار می دادهیـر و عناـمورد مهان را ــرود می آمـده و آنفـشومينـه ها 
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ل ـانـوئـابـل به بـی تـبـدیـی آریائز دویست سال پيش، مـيتـراط اـکه فقجاست مـهم ایـن
شــرمی ـيـشـده و تـوسط دکانـداران کليسا بـفـروش ميرسـد و کليسا داران با بمـسيحی 

  .ل کــرده انـدساله را به دکان مسيحيت تـبـدی ــزارتـمام  آئين مـيـتـرائی چـنـدیـن ه
  

ی آداب و  ـی جعلـ کپ در آمـده و دکانـداران کليساه خـدمتـيکه بـنـنگ ابـدی بـر ایــرانيان
  ،یـن فـروشانـدری خـود را در راه اهـداف شيطانـی کليسا و سایــر دن پـرسوم و آئي
ازی بهـره ـروان محمـد تـه بـازار پـيـاز آشفتو  ود قــرار دادهـ هم وطنان خـبوسيله فـری
ان ــوان،  ج لوس آنجلسیلـویـزیـونـهایـون تـاده از تـریـبـا استفـالشنـد که بـجسته و در ت

ا ـب وه همت انجمن پادشاهی ایــران ـ را که بیرـب پـذیـ و مـردم عامی فـری ا آگاهـن
ن ـنـگيـار و نـت بـکبـ،  از چاله نـرود فــوالدونـدـون دکـتر فت بـزرگ مــردی چـدرای ی وـدانرکا

وق استحمار دیگـری ـه و طـداختـن مسيحيت انـفـعـه چاه متـب ه انـد ، ـیافت یـاسالم رهائ
   .انـدازنـدـبي ردن آنها بـگـرا
  
بال خــرافات ـه دنـه بـ، کور کورانسـده هـفـتادو یکم آریائیدر  کهـيان نـنگ بـر کس صدهاو

ان سامی و ـی ادیـشبکه مافيائن ـبي در ـوشـيـده انـد وها چشم پـعيتـای واقـاز دنيب مـذه
در آرزوی بهشت و  می پـرنـدشاخه به آن شاخه  آنها ،  از ایـن هبـوابـسته ب ـذاهـم

ه ـ رفتکه فــرهنگ بـسـرقت  ایــرانـيان مسيحی و افتخار بـر . کـذائـی بـسـر ميبـرنـد 
 و کلی جـشن می گـيرنـد  ،اـز اروپای ـواردات ـنام مسيحيت و آداب و رسوم برا  خود پـدران

  .هـم بـه آن افـتخار می کنـنـد
  

که ما با شهامت ـ همچان، کهن آریائـی و سارقين فرهنگ دعيان ـتمام مبـرای آگاهـی 
ه ـب دور آنهاـر  و صـدا و پيامبـوليد و ساخت خـ در مورد تاجـداد خویشگـناهان تمام به 
يم ،  شما هم  مـرد و ناعتراف می کفـرقه و شاخه زاران جاد هـو ایسر کره خاکی  سـرتا

 ت برده از ایرانيان را قرسوم  و فـرهنگ  به سر  و مــردانه  اعالم کنيـد که  تمام آداب
د ـراه انـداخـتيـ دکان دیـن و مذهب ب ،خـود ه ـانـویـع سود جـد و بخاطـر منافـه ساختيـوارون

وز هم ـهن اه را بـنا حق ریخـته وـها انسان بيگنـونـون ميليـو هــزاران سال است که خ
  .دست بـردار نيستيد

  
  گاشته شـد تا  جان کالم ، ـ نمـقـدمات  ن ـه تمام ایـو خالص
ازی از آب در آمـده ـان روشن ،  که عيسی مسيح نيـز پـسر عـموی محمـد تـ چشمتبگویم

ا ـتداد نام تـغـيـيـر ستان ،  ـض ورود به عـربـازی است ،  که بمحـ اهللا تهمان و روح القدس 
  . رنـدـی بـبـاو پخـونـيـن وانـند  به سوء پـيـشينه ـاعــراب کنجکاو نـت

  
ازی بـوده ،  چنـد پارسی ـهـمانـگونـه که سلمان پارسی ، خالـق دیـن اسـالم و محمـد ت

ن ـ اسـتراتـژیـست و طـراح دی، استاد ،  مـشوق  ،  نـيـز يخـته و سـياستمـدارفـرح
   نـمایشنامه مسيحيت بـوده انـدسنـدگانـ و نـوی  القـدسمسيحيت و خالـق   روح

  
  :باز می گـردیم بـه کتاب آئين اوستا 

   که چــــرا .اشته انـددقش را ـنن و نخسـتين ـنش مسيحيت مـهـمتریـان در آفــریـیــرانيا
ش ـعيسی مسيح از سن یازده سالـگی تا سن بيست و هشت سالـگی  به عنـوان دان

ن ، هنـد و کشمير   که در آن هنگام  ایــرا(  ، وری ایــرانـپــژوه ،  در امـپـراط دانـش آموز و
 ، زنـدگـی می کـرده و درسهای فــراوانی از اوستا   )تمامَا تحت تـسلط دولت ایـران بـودنـد

  .ودهـه بـگاههای ایــران آموختشـو دان
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ن بـوده دمـاش آمـوز و دست پــرورده خـونـشـته باشيد که عيسی مسيح داابـخاطـر دپس 
 سال از 18 مدت مسيحسان نـيز  اطمينان دارنـد که عيسی ـسياری از تایخ نـویـو ب

 )يامـبـری پ  (وزش و دیـدن دورهای مختلفـول آمـعمـرش را در ایــران گـذرانـده و مـشغ
  ! )شگاه پـيامـبر سازی هم داشته انـد ـتازه فـهميدیم که اجـداد ما دان ( .بـوده

  
 دنـيا پـرت و پـال شـده و سـر تادر سـر  ب اللهی ها حــز، امـروزهکه بی جهت نيست س پـ

 صــدا از سنـگ در می آیـد   ، .دـه هـر گونه جنایـت مـمکن و غـير مـمکن می زنـنـدست ب
در نمی آیـد آیت اهللا تـونــی بـلــــر و حـجـت االسـالم جـورج دبـلـيـو بــوش  ولی صـدای ،

 ، هاـان آنـتـروریست  و حامي ی از آدمکشانـذیـرائول پــ و با جان و دل مشغ ، که نمی آیـد
 عـده ای فــرصت طلب و وطن د با حمایت از ایـن جانـيان، ـنکه می تـوانـنـو خوشحال از ای

 ثــروت ملتهای ستم دیـده ـه فساد کشيده و بو مــزدوران رژیم را    البيستها وفــروش،
  .نـنگ بــر شما باد.  دنـيا را باال بکشنـد

  
 و ـشه های اتحاد و همکاری کليسای دیـن فـروشبه دالئل و ریوشـنـی  ما برهولی امــروز

تکاران و ـمسيحيان حامی جنایدانـيم که می و  ی بـرده ایم ـپآدمـکش حـــزب اهللا 
حــزب ن بـا اـ آن که اعمال و کـردار،  سابـق هـستند مسيح اهللا  افــراد   همان، گــرانـغارت
،  از بـدنـبال می کـشـنـدننـگين اهللا را پـسونـد ون هـر دو ـو چ ، هـماهـنگ استاهللا 

  .قــدیم گفـته انـد که سـگ زرد بــرادر شـغال است
  

ول آموش فلسفه ، دارو سازی و ـیـــران مشغا در نـکنـيد که عيسی مسيح اهللافــراموش 
ی  بيماران غَشی و او مـداودرمان مبـنی بـر و   معـجــزه های او .   پــزشکی بـوده ا ست

که در روستاهای عقب  ،ـهای پـزشکی او در ایـران بـودهتــراخمی ، بـر خاسـته از آموزش
  .جـزه بـنـظر می آمـدهـو مع اده ـخارقالع کمکهای اوليه او   ا ،اروپـافتاده آن دوران 

  
ازی ـ عيسی مسيح اهللا سـواد داشـته و مثل محمـد ت )آقای دکـتر( بـاز خـدا را شـکـر که 

 ریـزی و  بــرنامـه او رادکان دیـنـداری نـد که ه اقالتاق نـبوده ـ  و خالصه ایـن ایــرانيان بـود
ان ـشينـجب است که کليسا نـ تعارسيـجای باما  و  . نـده اه او دادـا بی الزم راآموزشه
 عيسی مسيح وزش علمیـالت و آمـحصيـ سال ت18   و ،رب را کـردهـــوالعـوم ابـهم کار ق

ی را که ومـه و علـه داشـتاا مخـفی نـگـ از تمام دني،  آنـروزمتمدنبـزرگ و اهللا را در ایــران 
حساب اهللا یا همان ـب  مــردم، عـوامـفـریبـی بـرای  آمـوخـته بـوده، رانیـز داشمندان ایاو ا

  .گـذشـته انـدروالقـدوس 
  

ه و  سلمان پارسی و سـرگـذشت ـازیـنامـپـس تنها آخونـدها نـبـوده انـد که حقایـق ت
ـر ه، فـيروز نهاونـدی ، بـهـزاد هـمـدانی و دیـگـصـدها قـهـرمان ملی ما چون بهمن جازوی

سی خوشحاليست که شکوفائی و ـ  و جای ب ه داشته انـد،ااز ما مخـفی نـگ عــزیــزان را
خ سـر بـرون کـرد و  حـقایـق ـس پـرده های سياه تاریـغـرش فـرهنگ با عظمت آریائی از پ

و الح متمدن و مسيحی اروپا طصاه ب ملتو  .   يـا آشـکار ساخترا بـرای ما و همه دنـ
، چـرا که دکانـداران کليسا نـدر  سال از ما عقبـتـر تـشـریف دا600 ا اینـجا، ـ تالفع  آمـریکا،
  دست پـرورده خـودمان را ،  فـــرزنـد روح ، سال است که عيسی مسيح اهللا2000بمدت 

چـها که  دانـد ، يه دنـيای مسحيت غالب کــرده و خــدا مــی پــدر بـامـبـر بـيـالـقدس و پـ
  .!نـده اکـردـ پـدر و پـسـر نبـنام ایـن

  



 

 

5

5

  
  :دـجيل مـراجـعه کنيـاگـر به ان

  :ح انجيل آمـده است کهـدر متن صـری
پـيامـبـری و نـجات دهـندگی قـوم یـهـود بـدست عيسی مسيح اهللا 

ی از سـوی دانـشـمنـدان و سـتاره  شـناسـان بـزرگ ایــران بـوده ـبشارت
  .است

  
   !ای عيسی مسيح اهللا پارسی بــراینهـم مـشاوران

زیاد در مورد عمل کـرد سلمان پارسی با محمـدابـن عـبـداهللا ، هـموطنان جا دارد که و 
ن از آب در آمـد و ـ خائ،  ایـنجاست که سلمان پارسیمشکل درولی د، ـنـباشـنـگـير دل

 شـرش سته ایم ازـوانـ سال ـ  هنـوز ما نـت1400داسـتانـهائی سـر هم کـرد که بـعـد از 
  خالص شـویم ـ

  
 دیـگـر هـمان دانـشـمنـدان یـا بـعـبارتـح اهللا و یـ عيسی مسي)دکـتـر(ارسی ـولی یـاران پ

و مامـوران دولت هخامنشی بـوده انـد، حـقيقـت کارگـزاران  در ی،ـایـرانره شـناسان او سـت
ه اذیـت و آزار  ـه با دولت رم ،  کـ بـلهابـان و مقـــرای حمایـت از دولت هـخامنـشـيبو 
 نـيـروهای رومـی فـضعيـ ت در آن می بيـنـنـد که بـرای پــرداخته بــوده ،  چاره کارانـودیـیـه

  . بـشـورانـنـد دولته ـی را بـر عليـاراضـان و افــراد نـ،  یـهـودی
  

ان ـ و چـون یـهـودی، بـرای تـقـویـت ایـن شـورش از وعـده های تـورات کمک می گـيرنـد
خلـق یـک ، نـد،  در نـتيجه ه ار بـودـ پيامـبونـجات دهـنـده ک ـیچـشم بـراه  ، تحت ستم 

  . و درهم شکستن دولـت رم بـوده استهـانـه بـرای شـورش آفــرینی ـپـيامـبر بـهـتریـن ب
  

ت ن حــرکـبـنازم به قـدرت و عظمت تفـکـر فــرزنـدان زرتـشت که بـزرگـتریـن و ظــزیفــتری
 دنـه ا اجــرا در آوردهـه بـماهــرانچنان   سال پيش طـــراحی و2100  حـدودسياسی را ،
  امــروزه و، . سال تـداوم ، هـنوز پـيروانش انـدر خـم یک کوچه انـد2100که پـس از 

که الدنـگی مثل سـيد علی  است نـا ایـای جاسوسی دنيـکار قـویـتریـن سازمانهشـاه
یـا  و یب آنهارا خالـ تا چـنـد صـباحی جيان قالب کنـنـدـیـت وقـيـه به شيعيالوام ـگـدا را بن

  .عـده ای را سـر بـبـرنـد
  

ل و تبارشان ـود و کليه ایـایـن بـد بـختها هـنـوز به مـغـزشان هـم خـطور نـکــرده که خ
 ازیـ مانـند عــروسکـهای خـيمه شـب ب و هنـوز هم که هست ،  ، سال2000بـمدت 

 ایـران ایـکه سـناریـو آن بـدست ابـر مــردان تـواند ـهـسـتنای گـرفتار و اسـير نمایـشنامه 
 ،عنی عيسی مسيح اهللاـی ساله،  2000شنامه  ـ ایـن نمایه شـده و  کارگـردانـنـوشـت

خی و سياسی پــدران ما یـارـ و تیفـرهنگو اگــر آثـار    .بـوده است خـودمان دست پـرورده
 اسکندر  و  خمينی  غارت و به آتش  کشيده نمی   چنگيز ، ازی ، ـست  اعــراب تدـب
د ، آیا امــروزه دولت فخيمه جــرات پــرورش آخونـد و سگ تـوله های مـذهبی و ـش

  ؟  ان ما را بخودش مـيـدادـ بجـن آنـهاانــداخت
  

 ،ه ایــرانم سـوگـندـب! ن بـزنـدل ایـران بـسرتاور هوس چپااگـــر یکبار دیــگـوای بـر شـما ، 
ـقـدر ک مـن شـير چـد یـکــرد تا بـفـهـمياهـيم وان ارسال خـــخ  بــرایتـپـيامـبری از مــریکه 

    !کـــره دارد 
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ش از ـ سال است که بجای رهائی ملت خوی2000تـف بـه شــرفی که نــداریــد و بيش از 
ن پــرداخته ـ غارت و چپاول یکدیگـر و سایــریهـفقط ب  ،مافـيای مـذهـبشــر خــرافات 

  !.دـای
  

وسی کليم اهللا و ـمربيت ـم و تـبــزودی داستان تعليم که ـامـيـدواری ، المـ کخاتمه
ی و ـان سامـا از شـر ادیـه دنيـاره خيال همـکبـ تا یود شـ رو  مشاوریـن پارسی او هم

ـده اول قــرن پاک ـ  سـزدان ـد یـ امـيهـشاخ و بـرگـهای نا خلف آنها راحت شـود  و  ب
  .اران و جـنایـتکاران دیـن فـــروش خـواهـد بــودددکانـان عمر ـپای ، آریائـیو یکم هـفتاد 

  
 و هــزاريش از یکــکه بپـرافـتخارت خ و فــرهنگ ـ تاری عظمتدرود بـهای مام وطن ، 

 و امـروزه .الش کــردنـدـ تـو تـودیليه تـو و بـرای نـابر عـب  سال ـ تمام  دنياچهارصـد
 ه بـرـتـکـي با  و  د،ـمی خـواهـند و ســر افـــراز ـلـنـرا سـرب تـوات ، آریائـی پاک فــرزنـدان 
و همه اهللا و باهللا  پــرستان کـذائی د تازی و امام زمان ـ محمبـر آنـنـد که  ، تـتاریـخ  کهن

  .نـدرا بـه صـحـرای عــربستان باز گـردانـ
 

  
  رددـــآزاد گد ـبایال سران ما امـــای

  
  ای شهـن ریـيـباد آئ افــرازسـر پایـدار و    ـ  ایران پاینده 

  
  نـوشـيـروان

   کانادا ـانجمـن پادشاهی ایـران
   

  05/ 11/ 2004،  جمعه  
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