
 

 سالنامه 7777 آریایی میترایی
سال  77هفت هزار سال تمدن شهر سازی و شهریگری ایران و 

از آنروزی که رضا شاه بزرگ نوسازی و مدرنیزاسیون ایران را 
رضا شاه بزرگ که از تهیدستی و سربازی به پادشاهی . آغاز کرد

میخواست جمهوری ایران را پایه بگذارد که روحانیون  رسید
و نظام  اقتدار روحانیت را محدود کرد رضا شاه  کردندمخالفت 

زنان را ید و مدرسه و دانشگاه را آفر آموزشی را از آنها گرفته و
دگی و شناسنامه را همو نام خانوارهانید و سیاه تازیان از پوشش

آورده و دانشجو بخارج روان کرده و راه آهن و جاده های 
پیشگیری و بخاطر  داد آسفالت و تاریخ خورشیدی را بما ارمغان

نیروهای بیگانه به ایران اعالم بیطرفی کرد و به  از ورود
یهودیان سراسر جهان امکان داد تا با مراجعه به سفارتخانه های 
ایران گذرنامه ایرانی گرفته و از طریق ایران به اسرائیل رفته و 

 جانشان را از نازیها برهانند
آمریکه که اروپا را از نگلیس و امروز پس از بیش از شصت سال که ا

کشورهای اروپایی دانسته و نفوذ  دادند همچنان خود را طلبکار نازیها نجات
پس  امروز بسان تا ایران ما باالیی در اروپا دارند اما رضا شاه نمیخواست

...گلیس باشداز اشغال مستعمره ان  

 

برای اشنایی بیشتر از چگونگی پایه گذاری این سالنامه 

 کتاب من با خدا رقصیدم را بخوانید

ای اهورا مزدا  آفریننده دانا و توانای ما تو هستی  و هر 
و تالش و کوشش ما دیگرگونی و شدنی در اراده تو 

!شدنی است ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن  
ای دیگر سازنده دلها و دیده ها و ای گرداننده روزها و 

دیگر ساز  !دنها و توانائیها ای دیگر سازنده بو !شبها
.بودنها نبودنمان را به برترین و بهترین و شادتری  

تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و آرامش 
 بخش و یار جو و خردمند و خوش اندیش باش

 آریایی میترایی سال بیست و چهارم 7777روز شمار سال 
  اندیشه پی ریز و پایه گذارسیاوش اوستا


