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ما در آثار بسیاری چون قرآن رسوده ای بسبک پاریس و یا دینداری و خردگرائ و یا خدا را در خواب دیدم زار زار
ی
گریه میکرد از چهل سال پیش ررسح داده ایم که قرآن کار شخص دمحم و مشاوران ایرائ رویم و یهودی و مسییح
او چون صهیب و سلمان و بالل و حمزه بوده است و ی
نب اینکه "هللا اکب" ی
یعن "هللا اصغر" هم وجود دارد و
ی
ر
مهمب اینکه در برنامه های متعدد رادیو و تلویزیوئ ثابت کرده ایم که اسالم توسط رم در رقابت و
از همه
جنگهای دیرینشان با ایران ساخته و پرداخته شده است و هدف آن مسلح کردن صحراگردان خشن و تیه از مغز
بوده است تا با تازش به تمدن بزرگ و هزاران ساله آن میهن اهورائ را نابود کنند

و ی
نب بارها پرسیده ایم که دلیل پنهان کردن تاری خ چهار هزار ساله ایالمیان که همان ایرانیان است چیست؟
ی
بزرگ که دستاوردهائ داشته است که انسان با ر
گسبش جهان دیجیتایل امروز هنوز نتوانسته است به آن
تمدن
ر
ر
دستیابد؟ فرمانروائ زنان و داروسازی و جرایح مغز و ساخت چشم مصنویع و رساب و گروه موسیق و همه
ی
اینها شش هزار سال پیش از زایش اسالم در فرمانروائ ایالم ایرائ وجود داشته است؟

سند زیر صفحه ای از کتاب ارمیا میباشد (که او ی
نب با رم در تماس بوده و توسط هم تباران یهودیش که شایه از
ی
امباطوری ایالمیان بوده اند بارها بازداشت و زندائ شده است) در این سند که مربوط به صدها سال
شاهان ر
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پیش از اسالم است در میابیم که میل و خواست صحراگردان درنابودی تمدن هزاران ساله ایالمیان=ایرانیان
پیشینه ای هزاران ساله دارد که هرگاه توسط ییک از  000111مدیع پیامبی که دست نشانده رمیان و دیگر
ی
دشمنان تمدن ایرائ بوده اند و با نقشه و برنامه تا به امروز دنبال شده است.
شورشگری ی
حضت آدم در فرمانروائ شوش را در نمایشنامه افسانه افسانه ها در سال  0991ررسح دادیم که
آدم توسط شاهنشاه شوش به صحرای سینا تبعید میشود
ی
دروغی بودن افسانه های پیامبان قالئ و رقم  000111را در کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میگرد
ررسح داده ایم

ی
پس از تحقق ر ی
یافی خواست رم و مامور آنها ارمیا و نابودی تمدن ایرائ ایالمیان فرمانروائ های
مقتدر اشکانیان و مادها و هخامنشیان و ساسانیان پدید میآید و همچنان جنگها و رقابتهای ایران و
رم ادامه دارد تا اینکه کلیسای رم در رئ سفرهای دمحم با کاروانهای قریش و خدیجه در فرمانروائ
های رم توسط رئیس کلیسای شهر بضی کشف و به رم پیشنهاد میکند تا وی تقویت کنند زیرا
توانائ متحد کردن اعراب برای هجوم به ایران را دارد
ر
اصلیبین سند دست نشانده بودن پیامب اسالم و ساخت تشکیالت و حزشش توسط رمیان آیات
ی
ی
پارتبان و متحد رم ضد ایران است؟
نخستی سوره رم میباشد که علنا نشان میدهد که یک
ی
کسیکه هزاران فرسخ درورتر از ایران و در صحرای خشک و سوزان عرئ زندگ میکند چکار با
پبوزی ایران و شکست رمیان دارد و چرا آرزوی شکست و نابودی ایران را در جنگهای بعدی بکند
و؟
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پس از دمحم ارتباطات خانواده اش با رم محفوظ میماند و ر
وقن که عمر خلیفه است و ام کلثوم
ر
امباطور رم بویژه همرسش در تماس
دخب نه ساله امام عیل ییک از زنان وی میباشد ام کلثوم با ر
بوده و هدایا و پیامهائ رد و بدل میکرده اند و دقیقا در زمان خالفت عمر سپاهیان اسالم به ایران
حمله میکنند که امام عیل مشاور اول خلیفه و وایل شهر مدینه و ی
قاض القضات خالفت اسالیم
میباشد  .عمر در نظر دارد تا با سپاهیانش خود در جنگ ررسکت کند اما مشاور اول او ی
یعن امام
عیل او را از این کار منع نموده و میگوید اگر تودر جنگ کشته شوی خالفت اسالیم و سپاهیان
ی
ری
گرفی خمس بیست در صد از غنائم جنیک
اعراب از هم پاشیئه میشود تو در پایتخت بمان و به
ی
حسی را بهمراه سپاه اسالم برای جنگیدن با ایرانیان همراه میکنم
بسنده کن اما من حسن و

ی
همی پروژه انجام شده هست که از شکست ایرانیان توسط حز و
سوره رم از آیه دو تا پنج بخاطر
ی
ی
ر
وحش صحراگردان علیه تمدن جهائ ایران سخن میگوید و آینده را پیش بین میکند:
ارتش

الر ُ
﴿ ﴾٢رومیان (از ایرانیان) شکست خوردند ُ ۲( ،غل َبت ُّ
وم
ِ ِ
ی
رسزمی ،و آنان پس از این شکست(از ایرانیان) به زودی (برآنان) پبوز
﴿ ﴾٣در نزدیک
ترین ْ َ
ی َ ْ یَ
َ ُ ْ ْ َْ ََ ْ َ َْ ُ َ
ْ
ض وهم ِمن بع ِد غل ِب ِهم سيغ ِلبون ۳
خواهند شد ( ِف أدئ اْلر ِ
﴿ ﴾٤در ظرف چند سال (رم به این پبوزی علیه ایران دست خواهد یافت) .عاقبت و نتیجه کار
ی
پیش و پس [از پبوزی رومیان](پبوزی رمیان بر ایرانیان) به هللا بستیک دارد ،و روزیکه [رومیان
مسیحیان و یهودیان و مسلمانان) شادمان و خوشحال خواهند
پبوز شوند] باورمندان به هللا (
یَ ه ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ی ْ
َلِل اْلمر ِمن قبل و ِمن بعد ۚ ويوم ِئ ٍذ يفرح المؤ ِمنون ۴
شدِ ( ،ف ِبض ِع ِس ِنی ۗ ِ ِ
﴿ ﴾٥به یاری هللا[ ،که او] هرکس را بخواهد یاری یم دهد ،و تنها او عزیز و رحیم است (رحیم
پیش از اسالم به خدای مسیحیت و عیش مسیح گفته میشده است همچنان که رخمن و رحمن
الرح ُ
)به خداوند یهودیان گفته میشده است)  ( .ب َن ْض ه ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َّ
يم ۵
اَلِل ۚ ينض من يشاء ۖ وهو الع ِزيز ِ
ِ ِ
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توضیحات  :بر خالف اندیشه و فلسفه آریائ ر
ی
ر
ر
اهریمن
هسن دوگانه و اهورائ
زرتشن که
میبائ
است و توان هریک از دیگری جدا ست اما در ادیان ابراهییم هللا آفریننده ابلیس میباشد که از
سوی هللا فرصت گمراه کردن مرد م را دارد.
هللا خداوند نیست بلکه بت بزرگ خاندان قریش است در کنار الت و عزی و منات که بتهای
کوچکب هستند لذا هللا بت بزر ر
ر
گب "هللا اکب" خوانده شده است.

چنانچه در این نوشته کوتاه مطلع و آگاه شدید در کتاب عهد عتیق بخش ارمیا آمده است که فرمانروائ مقتدر و چهارهزارساله
ایالمیان(ایرانیان) بدرخواست ارمیا نماینده بت بزرگ صحراگردان " هللا" نابود و هیچ اثری از آن برجای نخواهد ماند .
ی
ایالمیان ر
پیرسفته ترین فرمانروائ جهان بود که در هفت هشت و یا نه هزار سال پیش از تمدئ پرشکوه برخوردار بود اما پس از
ر
سبده شده بود تا اینکه رومان گریشمن با کشف شهرهائ هفت هزار ساله در بلوچستان و
نابودی کلیت این تمدن بعمد بفرامویس ر
سیلک کاشان پرده از این راز پنهان برداشته شد و استاد سیاوش اوستا با طرح تاری خ و تمدن و سالنامه و گاهشمار هفت هزارساله
ی
از سال  0990در کتاب از ر
میبا تا دمحم مشوق بزرگ برای باستانشنایس مدرن میهن شد تا بازیافته های هفت هزار ساله در رسزم
ی
تاجیکستان و سیلک و جبفت و شهر سوخته ایران و شهرهائ در ترکیه و ارسائیل و دیگر نقاط جهان شناسائ و بجهان معرف
شود
ی
سیاوش اوستا مخالف استفاده از واژه مبهم هند و اروپائ است و ساکنی نخستسن فرمانروائ انسان را بر فالت ایران ایالمیان که
همان ایرانیان و آریائیان است میداند و بجهان پیشنهاد کرده و میکند که از فرمانروائ و انسانهای آریائ که به ی
معن انسان پاک و
آزاده میباشد استفاده شود و آریائ نژاد خاص و برتری نیست بلکه فلسفه و اندیشه و برنامه ایست که شهریگری و انسان پاک
میشازد
و آیات قرآن را دیدید که اسالم ی
نب از سوره رم و  0011سال پیش خواهان نابودی ایران است و تا یه امروز با سادات تازی حاکم
توانسته است به بزر ر
گبین اهداف خود دست یابد زیرا یط  04سال اخب ی
ی
رسزمی
چبی از مردم مهربان و آگاه و ساحشور ایران و
ر
ی
برخبد و کوروش و کاوه و نادر و رضاشاه گونه
اهورائ باف نمانده است؟ تا گ سلحشوری از تارییک تاری خ سیاه غرب و عرب ساخته
ایران را از ستم این سادات حاکم ببون آورد
ی
ی
ر
بیشب کتابهای سیاوش اوستا را بخوانید و صدها برنامه رادیو و تلویزیوئ و درسهای تارییح سیایس اندیشه ای را به
برای آگایه
پاریس و فرانسوی و تازی ببینید و گوش کنید
www.awesta.fr
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