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برابر �ا سال ۷۰۴۵ ایرانی-۵۷۸۴-۵۷۸۵ زا�ش آدم همسرحوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و ۳۷۶۱ 
زر�شتی (ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و ۲۵۸۲ �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از 
رسم�ت توسط شاه�شاە آر�امهر ملغی شد)  و 2024-2023 زا�شی و  ۱۴۰۲ گ��ز تازی سنجش خورش�دی و ۱۴۴۵-۱۴۴۴ گ��ز 

تازی سنجش قمری ماە ها رقصان هس�ند (گ��ز محمد از مکه �ه مدینه برای سازمان دادن حزب اسالم و تازش �ه ایران)
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Mardi 21 Mars 2023            جشن نوروز - روز جهانی زمین 1 بهرامش�د -3 ش��ه
Mercredi 22 جشن نوروز. روز جهانی آب 2 تیرش�د-4 ش��ه

Jeudi 23 جشن نوروز. روز پرو�ن اعتصامی. روز جهانی هواشناسی 3 اورمزد ش�د-5ش��ه
Vendredi 24 جشن نوروز. �ادرروز اسماع�ل محمدی 4 ناه�د ش�د-جمعه
Samedi 25 جشن نوروز. �ادروز منوچهر همایونپور. روز جهانی تئ�تر 5 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 26 جشن زادروز زر�شت 6 مهرش�د-1 ش��ه
Lundi 27 جشن نوروز. �ادروز عصمت صفوی. ن�کتاج صبری 7 مهش�د-2ش��ه
Mardi 28 جشن نوروز. �ادروز ع�دالحسین س�نتا 8 بهرام ش�د-3 ش��ه

بنام آف��د�اری که هستی را �ا اند�شه و خرد و مهر آف��د- �اور �ه اهورامزدا بزرگتر�ن افتخار هفتهزار ساله ماست

Avril فروردین ماە
Mercredi 29 جشن نوروز. �ادروز لرتا نوشین 9 تیرش�د-4 ش��ه
Jeudi 30 جشن نوروز. �ادروز گرشاسب رئوفی  10 اورمزد ش�د-5ش��ه
Vendredi 31 جشن نوروز. �ادروز آذر دا�شی کرمانی   11 ناه�د ش�د-جمعه
Samedi 01

Avril
جشن نوروز. �ادروز ع��ز بهادری. علی ا�بر صنعتی 12 کیوان ش�د-ش��ه

Dimanche 2 جشن سیزدە �در 13 مهرش�د-1 ش��ه

Lundi 3 زادروز پر�سس نور پهلوی و �ادروز ع��ز پ�شوای�ان. محمد گودرزی  14 مهش�د-2ش��ه
Mardi 4 روز ملی �انوان. �ادروز جالل همتی 15 بهرام ش�د-3 ش��ه

ای ایرانی آزادە در نامه ن�ار�ــها و �ارهای روزانه �جای تار�ــــخ تازش تاز�ان �ه تمدنهای جهان و تمدن آر�ایی از تار�ــــخ و تق��م 
هفت هزار و هفتصد ساله آر�ایی میترایی بهرە ببر تار�ــــخ 1402 هن�امه تازش اعراب �ه ایران و و�رانی تمدن تو و کشتار 

م�لیونها ایرانی و تجاوز �ه دختان میهن از نه ساله تا ب�ست ساله می�اشد دق�قا همان �اری که 45 سال است �فرمان و فتوای 
قرآن و فقیهان در ایران انجام م�شود و هم آنچه داعش در عراق و سور�ه و افغا�ستان انجام داد. آزادی �س از آ�اهی م���د 

آ�اە شو و م�لیونها را آ�اە کن

ر�شه تق��م شاه�شاهی
�اهشماری شاه�شاهی در ۲۵ اسفند ۱۳۵۴ در پی جلسهٔ مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا، �ه عنوان تار�ــــخ رسمی کشور ایران اعالم شد. تا 

پ�ش از آن �اهشماری هجری خورش�دی، تار�ــــخ رسمی کشور بود. در این مص��ه م�داء تق��م خورش�دی از هجرت محمد پ�امبر اسالم �ه تار�ــــخ تق��بی 
و فرضی تاجگذاری کوروش در سال ۵۵۹ پ�ش از م�الد تغییر �افت. برمبنای این �اهشماری سال ۲۵۰۰ شاه�شاهی �ا سال ۱۳۲۰ (آغاز �ادشاهی 

محمدرضا پهلوی) مصادف م�شود. همه ار�ان این �اهشماری جز م�دأ �ا تق��م جاللی و هجری شمسی برابر بود.
این سالنامه توسط استاد شجاع الدین شفا �ه �ادشاە ایران پ�شنهاد شد اما �س از چند ماە �ه فرمان شخص شاه�شاە ملغی شد  آزادی 

�دون آ�اهی ستم �ذیری دائمی است - شجاع الدین شفا در سال 1994 �ه س�اوش اوستا فرمود که ا�ر در آن هن�ام ما آ�اهیهای امروز  و 
پژوهشاهای شما را در �ارە تمدن هفتهزار ساله ایران م�داش��م �دون ترد�د  تار�ــــخ هفتهزارساله را �ه �ادشاە پ�شنهاد م�کرد�م

YOUTUBE.COM/MEHRTV      WWW.IRAN7000.COM
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Avril فروردین ماە
Mercredi 5 ق�ام محمد خ�ا�انی در تبر�ز. �ادروز مصطفی زادە 16 تیرش�د-4 ش��ه
Jeudi 6 جشن سروش�ان. �ادروز ع�اس مصدق. مق�لی. گرجی (هنرمندان س�نما 

تئاتر تل����ون)
17 اورمزد ش�د-5 ش��ه

Vendredi 7 �ادروز محمدعلی فردین. روز جهانی بهداشت 18 ناه�دش�د-جمعه
Samedi 8 جشن فروردین�ان. �ادروز ناصر گیتی جاە. صادق هدا�ت 19 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 9 روز ملی فن آوری هسته ای 20 مهرش�د 1-ش��ه
Lundi 10 روز بزرگداشت محمد غزالی توسی. حم�د رخشانی 21 مهش�د-2ش��ه
Mardi 11 �ادروز حسین سرشار. ژاله �اظمی 22 بهرامش�د-3ش��ه

خداوند آر�ایی شکنجه گر ن�ست تا کسی را در آ�ش �سوزاند

Avril فروردین ماە
Mercredi 12 روز جهانی کیهان نوردی 23 تیرش�د-4 ش��ه

Jeudi 13 �ادروز مج�د وفادار. حسن �لنراقی 24 اورمزد ش�د-5 ش��ه

Vendredi 14 روز بزرگداشت عطار ن�شابوری 25 ناه�دش�د-جمعه
Samedi 15 �ادروز علی سخاوت زاهدی (قوچعلی) 26 کیوان ش�د-ش��ه

Dimanche 16 �ادروز امان منطقی. پ��ک �لدرە. سالروز جشنوارە ف�لم تهران 27 مهرش�د 1-ش��ه

Lundi 17 �ادروز علی ا�بر ش�دا. ع�اس شاپوری 28 مهش�د-2ش��ه

Mardi 18 سالروز آ�ش سوزی س�نمای آزادی تهران. روز نیروی زمینی 29 بهرام ش�د-3ش��ه

خداوند دانا هیچ ن�ازی �ه ن�ا�ش ا�سان و آزما�ش او ندارد
ر�شه تق��م هفت هزار و هفتصد ساله آر�ایی میترایی (همین تق��م)

روز شمار سال ۷۷۶۱ آر�ایی میترایی- هفتهزار و هفتصد سال تار�ــــخ تمدن و شه��گری ایرانی است که �ا 
�اسداشت تالشهای ستارە شناسی کیوان �ارسی که �ا نام حک�م عمرخ�ام در جهان شناخته شدە است (فردا 
که از این دیر کهن در گذر�م �ا هفت هزار سال�ان سر�سر�م) و زا�ش و پ�دا�ش میترا نخستین �شت زر�ن 
که اند�شه او �ا�ه گزار آف���ش نخستین شه��گری و تمدن در ایران��ــــچ و فالت ایران بودە است و شا�سته 

بودن گ���ش تار�ــــخ استاد ذبیح پیروز که �ا رصد وا�سین زر�شت در3760 سال پ�ش گ���ش شدە است و در 
پی پژوهشهای ن��ردازانه استاد س�اوش اوستا از اند�شه و تار�ــــخ و تمدن کهن ایران  �د�د آمدە است  برای 
آ�اهی ب�شتر از تار�ــــخ هفتهزارساله و�دیوی “خ�ام و این جهان فرسودە “ را گوش کردە و  دو کتاب آئین 

اوستا و من �ا خدا رقص�دم نوشته س�اوش اوستا را �خوان�د

Www.Iran7000.com       youtube.com/MehrTv
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Avril ادر�بهشت ماە
Mercredi 19 �ادروز جالل مقدم. منیژە گشتاسبی. کیومرث منزە. هادی میر میران 30 تیرش�د ش�د-4 ش��ه
Jeudi 20 �ادروز استاد محمد تقی شر�عتی 31 اورمزد ش�د-5ش��ه
Vendredi 21 روز بزرگداشت سعدی. �ادروز اق�ال الهوری. سهراب سپهری 1

اردیبهشت

ناه�د ش�د -  جمعه

Samedi 22 جشن گ�اە آوری. روز زمین �ا�. �ادروز �ار�د 2 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 23 جشن اردیبهشت�ان 3 مهر ش�د-1ش��ه
Lundi 24 تاجگذاری رضاشاە. گشا�ش راە آهن تبر�ز تهران 4 مهش�د-2ش��ه
Mardi 25 شکست آم���ا در ط�س �لشن.  5 بهرام ش�د-3ش��ه

اهورامزدا جهنمی برای مردم خود فراهم نکردە است
ما را در ش�که های اجتماعی دن�ال کن�د:

YouTube.com/MehrTv/     @Awesta7000
Avril ادر�بهشت ماە

Mercredi 26 �ادروز جمش�د اسماع�لخانی. جعفر روح�خش 6 تیرش�د ش�د-4 ش��ه
Jeudi 27 �ادروز ژوزف واعظ�ان (ف�لمبردار). احمد نج�ب زادە (سنار�ست و �ارگردان) 7 اورمزد ش�د-5ش��ه
Vendredi 28 روز جوان. �ادروز اختر ��انه. آفت. پروانه 8 ناه�د ش�د -  جمعه
Samedi 29 �ادروز کوروش کوشان. روز شوراها. روز جهانی رقص 9 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 30 �ادروز رهی معیری. روح انگیز. �دالله زندی نژاد.    10 مهر ش�د-1ش��ه
Lundi 01

Mai
روز ملی خلیج �ارس. روز جهانی �ارگر. جان�اختگی ناصرالدین شاە قاجار 11 مهش�د-2ش��ه

Mardi 2 گشا�ش راە آهن مشهد تهران 12 بهرام ش�د-3ش��ه

آنکس که خردش �متر است هموارە خود را برتر از د�گران م�داند
Youtube.com/MehrTv/Videos  برای آ�اهی از تار�ــــخ آزادی ایران اینجا �ل�ک کن

ر�شه تق��م گ��ز پ�امبر تازی- محمد رسول الله
سالنامه هجری خورش�دی-گ��ز پ�امبر اسالم از مکه- 1402 و �ا ماهی (قمری)1445 از هن�امه گ��ز پ�امبر اسالم برای نجات 

جا�ش از دهکدە مکه �سوی دهکدە یثرب که �عدها مدینه نام گرفت شمارش شدە است �عنی آغاز ساختن حزب س�اسی 
اسالم که بر اساس آ�ات نخستین سورە روم هدف اصل�ش نابودی تمدن ایران بودە است ز�را�ه ایران روم را شکست دادە 
است نکته مهم اینکه در ز�ان عرب �ه خداوند رب گفته م�شود و هر جا از الله استفادە شدە است ال+اله �عنی �ت بزرگ 

ق��ش که منظور سخنان شخص محمد و اصحا�ش و اهداف خانوادە او سادات بنی هاشم می�اشد 

Www.Iran7000.com       youtube.com/MehrTv
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Mai ادر�بهشت ماە

Mercredi 3 �ادروز دار�وش کوشان (ته�ه کنندە و ف�لمبردار). حسین کس��ان. فرهاد غبرایی 13 تیرش�د-4 ش��ه
Jeudi 4 �ادروز سوسن و مهوش (خوانندە). گشا�ش �انک س�ه 14 اورمزدش�د-5ش��ه
Vendredi 5 روز جهانی ماما. جشن بهار�د. روز پ�ام آوری زر�شت. بزرگداشت شیخ صدوق 15 ناه�د ش�د جمعه
Samedi 6 آف���ش دینام�ت. �ادروز گیتی �اشایی. تاج اصهانی. مهرداد اوستا 16 کیوان ش�د - ش��ه
Dimanche 7 �مب�اران زندان دوله تو تو سط عراق. 17 مهرش�د -1ش��ه
Lundi 8 روز جهانی صل�ب سرخ و شیر و خورش�د سرخ ایران. �ادروز غزاله علیزادە 18 مهش�د-2ش��ه
Mardi 9 روز ملی �سران. بیرون راندن نیروهای روس�ه از ایران 19 بهرام ش�د-3ش��ه

هستی را �ا خرد و خداوند را �ا دل بنگ��م

May ادر�بهشت ماە
Mercredi 10 گشا�ش مدرسه آرت�ستی س�نما توسط آوا�س او�ان�ا�س (اوهان�ان) 20 تیرش�د-4 ش��ه
Jeudi 11 گشا�ش نخستین فرس�ندە تل����ونی در برلین 21 اورمزدش�د-5ش��ه
Vendredi 12 لغو �اپ�توالسیون. �ادروز جهان�خش توفیق (قهرمان کشتی) 22 ناه�د ش�د جمعه
Samedi 13 �ادروز استاد فروغ المل� 23 کیوان ش�د - ش��ه
Dimanche 14 گشا�ش راە آهن مشهد سرخش تجن. �ادروز حب�ب �غمایی. لغو امت�از ت��ا�و 24 مهرش�د -1ش��ه
Lundi 15 روز بزرگداشت فردوسی توسی پیروز �ارسی. روز خانوادە 25 مهش�د-2ش��ه
Mardi 16 نخستین دورە جشنوارە جهانی س�نمای ایران (س�اس). نخستین  مراسم اس�ار 26 بهرام ش�د-3ش��ه

تن را �ا ورزش و روان را �ا دا�ش پرورش ده�م
شه�د �ه چم گواە واژە ای �ارسی آر�ایی اوستایی سنکسر�ت می�اشد
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روز شمار سال ۷۷۶۱ آر�ایی میترایی ابت�ار و استخراج س�اوش اوستا
برابر �ا سال ۷۰۴۵ ایرانی-۵۷۸۴-۵۷۸۵ زا�ش آدم همسرحوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و ۳۷۶۱ 

زر�شتی (ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و ۲۵۸۲ �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از 
رسم�ت توسط شاه�شاە آر�امهر ملغی شد)  و 2024-2023 زا�شی و  ۱۴۰۲ گ��ز تازی سنجش خورش�دی و ۱۴۴۵-۱۴۴۴ گ��ز 

تازی سنجش قمری ماە ها رقصان هس�ند (گ��ز محمد از مکه �ه مدینه برای سازمان دادن حزب اسالم و تازش �ه ایران)
May ادر�بهشت ماە

Mercredi 17 نخستین جشنوارە ف�لمهای مس�ند �اد�ار. �ادروز منتجم شیرازی 27 تیر ش�د-4 ش��ه
Jeudi 18 روز بزرگداشت خ�ام ن�شابوری کیوان �ارسی. روز جهانی 

ارت�اطات. �ادروز احمد مندوب هاشمی. روز جهانی موزە
28 اورمزدش�د-5ش��ه

Vendredi 19 آف���ش رادار. �ادروز خان�ا�ا معتضدی (ف�لمبردار و پ�ش�ام س�نمای ایران 29 ناه�د ش�د - جمعه
Samedi 20 جدا شدن افغا�ستان از ایران. �ادروز ع�سی صفایی 30 کیوان ش�د - ش��ه
Dimanche 21 �ازگشایی ف�لمخانه ملی روز جهانی گسترش فرهنگی 31

خرداد
مهرش�د - 1ش��ه

Lundi 22 جشن گرما. �ادروز مال صدرا. محاصرە اقتصادی ایران �دست آم���ا 1 مهش�د-2ش��ه
Mardi 23 روز ملی پرستار. �ادروز جم�له ش�خی �س�ان 2 بهرام ش�د-3ش��ه

رایزنی �ا زنان �س�ار خردمندانه و ن�کوست

May خرداد ماە
Mercredi 24 سالروز آزادی خرمشهر. �ادروز عماد رام 3 چهار ش��ه تیر ش�د
Jeudi 25 �ادروز نظام فاطمی. مرتضی محجوبی 4 اورمزدش�د  پنج ش��ه
Vendredi 26 نخستین جشنوارە ورزشی تل����ونی و س�نمایی ایران 5 ناه�دش�د  آدینه 
Samedi 27 جشن خرداد�ان. �ادروز س�امک �اسمی. ع�اس مه����ا 6 کیوان ش�د  ش��ه
Dimanche 28 جان�اختگی دکتر کوروش آر�ام�ش (رضا مظلومان). روز قانون 7 مهر ش�د  �کش��ه
Lundi 29 روز ملی �در. جن�ش سند�اد در خراسان 8 مه ش�د  دو ش��ه
Mardi 30 �ادروز هوشنگ سارنگ. داوود مقامی 9 بهرام ش�د  سه ش��ه

خداوند دانا و توانا ه�چ�اە ا�ل�س و شرارت را فرا راە ا�سان نم�گذارد

نمیتوانی شعار �س گرفتن ایران را �دهی اما مرتب �گویی سال 1402 این تق��م آغاز قتل عام م�لیونها ایرانی 
و تجاوز �ه دختران میهنت  و نابودی ایران می�اشددق�قا آنچه امروز دال�ت فق�ه و داعش و طال�ان و د�گر 

احزاب اسالم س�اسی م�کنند
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روز شمار سال ۷۷۶۱ آر�ایی میترایی ابت�ار و استخراج س�اوش اوستا
برابر �ا سال ۷۰۴۵ ایرانی-۵۷۸۴-۵۷۸۵ زا�ش آدم همسرحوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و ۳۷۶۱ 

زر�شتی (ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و ۲۵۸۲ �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از 
رسم�ت توسط شاه�شاە آر�امهر ملغی شد)  و 2024-2023 زا�شی و  ۱۴۰۲ گ��ز تازی سنجش خورش�دی و ۱۴۴۵-۱۴۴۴ گ��ز 

تازی سنجش قمری ماە ها رقصان هس�ند (گ��ز محمد از مکه �ه مدینه برای سازمان دادن حزب اسالم و تازش �ه ایران)
Juin خرداد ماە

Mercredi 31 روز جهانی �دون دخان�ات. �ادروز امان تاج�ک. م �ه آذین 10 تیر ش�د  چهار ش��ه
Jeudi 01

Juin
�ادروز علی اصغر تفکری. روز جهانی کودک 11 اورمزدش�د  پنج ش��ه

Vendredi 2 �ادروز محمد تقی کهنمویی. ف��دون قوانلو 12 ناه�دش�د  آدینه 

Samedi 3 �ادروز امین امینی. هوشنگ بهشتی. ماروت�ان. جن�ش خرمدینان 13 کیوان ش�د  ش��ه
Dimanche 4 درگذشت خمینی جشن مرگ اهرمن . جن�ش ماهک در �ارس 14 مهر ش�د  �کش��ه
Lundi 5 جن�ش س�اە جام�ان 15 مه ش�د  دو ش��ه
Mardi 6 �ادروز دکتر اسماع�ل کوشان. نادر ابراه�می. روز جهانی مح�ط ز�ست 16 بهرام ش�د  سه ش��ه

نماز �ارسی ن�ا�شهای اوستایی ماست. آنرا �خوان�د   - مهرورزی و راستی �ا �اران دوستی را �ا�دار م�کند-

Juin خرداد ماە
Mercredi 14 �ادروز مهدی امیرقاسم خانی. ای�ج رستمی. ابراه�م مرادی. سردار سا�ر 24 تیر ش�د  چهار ش��ه
Jeudi 15 روز �ل. روز مامائی. سالروز گشا�ش آموزش�اە مامائی 25 اورمزدش�د  پنج ش��ه
Vendredi 16 �ادروز خسرو ه��تاش. شرف الدین �س�م شمال 26 ناه�دش�د  آدینه – جمعه 
Samedi 17 �ادروز نصرت رحمانی 27 کیوان ش�د  ش��ه
Dimanche 18 جان�اختگی س�اوش �شیری. �ادروز رامین فرزاد. روز جهانی ب�ا�ان زدایی.  28 مهر ش�د  �کش��ه
Lundi 19 �ادروز پرو�ز حساس 29 مه ش�د  دو ش��ه
Mardi 20 جشن خون ! جشن م�لیونها شه�د سلحشور آر�ایی از 1402 

سال پ�ش تا �ه امروز 
30 بهرام ش�د سه ش��ه

�سل نو آ�اهتر از �سل پ�شین است و �سل پ�ش پر تج��ه تر از �سل نو

ر�شه تق��م هفت هزار و هفتصد ساله آر�ایی میترایی (همین تق��م)
روز شمار سال ۷۷۶۱ آر�ایی میترایی- هفتهزار و هفتصد سال تار�ــــخ تمدن و شه��گری ایرانی است که �ا �اسداشت تالشهای ستارە شناسی کیوان �ارسی 

که �ا نام حک�م عمرخ�ام در جهان شناخته شدە است (فردا که از این دیر کهن در گذر�م �ا هفت هزار سال�ان سر�سر�م) و زا�ش و پ�دا�ش میترا 
نخستین �شت زر�ن که اند�شه او �ا�ه گزار آف���ش نخستین شه��گری و تمدن در ایران��ــــچ و فالت ایران بودە است و شا�سته بودن گ���ش تار�ــــخ 
استاد ذبیح پیروز که �ا رصد وا�سین زر�شت در3760 سال پ�ش گ���ش شدە است و در پی پژوهشهای ن��ردازانه استاد س�اوش اوستا از اند�شه و 

تار�ــــخ و تمدن کهن ایران  �د�د آمدە است  برای آ�اهی ب�شتر از تار�ــــخ هفتهزارساله و�دیوی “خ�ام و این جهان فرسودە “ را گوش کردە و  دو کتاب آئین 
اوستا و من �ا خدا رقص�دم نوشته س�اوش اوستا را �خوان�د
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روز شمار سال ۷۷۶۱ آر�ایی میترایی ابت�ار و استخراج س�اوش اوستا
برابر �ا سال ۷۰۴۵ ایرانی-۵۷۸۴-۵۷۸۵ زا�ش آدم همسرحوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و ۳۷۶۱ 

زر�شتی (ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و ۲۵۸۲ �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از 
رسم�ت توسط شاه�شاە آر�امهر ملغی شد)  و 2024-2023 زا�شی و  ۱۴۰۲ گ��ز تازی سنجش خورش�دی و ۱۴۴۵-۱۴۴۴ گ��ز 

تازی سنجش قمری ماە ها رقصان هس�ند (گ��ز محمد از مکه �ه مدینه برای سازمان دادن حزب اسالم و تازش �ه ایران)
Juin تیر ماە

Mercredi 21 سالروز زلزله گ�الن و زنجان. نخستین جشتوارە ف�لم مس�ند در یزد 31 تیر ش�د  چهار ش��ه
Jeudi 22 تیرماە         جشن ابتدای تا�ستان. جشن آب �اشونک. روز اصناف 1 اورمزدش�د  پنج ش��ه
Vendredi 23 زادروز پر�سس ث��ا اسفند�اری 2 ناه�دش�د آدینه – جمعه -
Samedi 24 آف���ش �الس��ک جان وسلی. �ادروز استاد مهدوی. محمود جوهری. 

احمد بهبهانی
3 کیوان ش�د  ش��ه

Dimanche 25 �ادروز مهستی. ملی شدن شرکت ب�مه 4 مهر ش�د  �کش��ه
Lundi 26 ق�ام ستار خان در تبر�ز 5 مه ش�د  دو ش��ه
Mardi 27 جشن ن�لوفر. روز جهانی م�ارزە �ا مواد مخدر. �ادروز �دالله طالقانی. 

سیروس �اشانی نژاد
6 بهرام ش�د  سه ش��ه

ا�سان خردمند هم�شه خود را در برابر هم�ان کوچک م�داند

سخنان ک�ان پیرفل� و رضا رهنورد که تفسیر تمامی تار�ــــخ پر شکوە 7700 ساله 
ما بود را �ه زر بن��س�د و هم�شه ب�اد و ��ار آور�د که آنها �ا خون خود نوش�ند

آزادی �س از آ�اهی هزاران و�دیو درس های تار�خی استاد س�اوش اوستا را ب�ی��د:
Youtube.com/Awesta

مه��ان �ار گرامی ما در سال 7761 آر�ایی میترایی هس��م همه جا استفادە کن �گو و بن��س 
تق��م 1402 آغاز مرگ و عزا و قتل و کشتار ایرانی تق��م تو ن�ست - هیچ مردمی در جهان قاتالن و 

متجاوزان �ه سرزمین خ��ش را ستا�ش و مقدس نم�کنند که تو و اجدادت کردە و م�کن�د
www.Iran7000.com    اینجا تق��م را ببین �ا سفارش �دە
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