
  

 

Bilan des 40 années du combat du siècle  کارنامه چهل ساله یک ایران 
 آریانی بزیان پاریس و  هکارنامه کوچیک از چهل سال تالش و تکاپوی یک نویسند

و پژوهشگر ایران 
 فرانسوی و انگلییس و تازی که رنگ اندیشیدن را در جهان دیگر کرد

David ABBASI وستا سیاوش ا Politicologue, Islamologue, Historien, Ecrivain, Spécialiste du Monde Musulman  
Auteur de plus de127 ouvrages et 5000 Articles et + 3000 Heures d'émissions Radio Télévise  en 4 Langues. 
David ABBASI, est aussi Président de l’institut Awesta, PersianCnn , Zoroastriens du Monde.  Rénovateur et 
inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation du 
mot «Islam Politique» depuis 1980 , critique envers la politisation du religieux… 

دهربان یاران  م س شما قرار میگتر
گرایم بخشی از تالشهای سیاوش اوستا از طریق کانال تلگرام  زرتشت جهانی در دستر  

و تا جاییکه در توان دارید برای باال بردن رشد فکری و تکان دادن اندیشه و تفکر انسان آریانی هر روز و شب در رسارس  همهر ورزید

با . را با کلیک روی این صدها پیدا خواهید کردباشد پاسخ آن رسش که در ذهن شما رای هر پب.  کنید  هجهان این صفحات را پراکند
و ایران همیشه رسفرازباد هسپاس از مهرتان و اهورامزدا نگهدار شما و خانواد  

@ZartoshtJahani  زرتشت جهانی را در تلگرام  انستاگرام  فیسبوک گوگل و یوتوب  دنبال کنید  Zartosht.Fr 

Français,   English Perse پارسی 
La dern ière Emission de David ABBASI سیاوش اوستا 

https://www.youtube.com/mehrtvfr/videos 

Web page en Français 

http://DavidAbbasi.com 

http://awesta.Fr  

Nos Journaux & Publications  

http://erchad.com 

Tv en Français  

http://mehrTv.fr 

Reportage TV5 Sur David 

https://youtu.be/goGEizD8orI 

Reportage AlArabiya Sur David العربیه 

https://youtu.be/Xk3El0N-LSs  

Femmes et Guerres en Islam Politique , Livre David 
http://avairan.com/femme-en-islam-1.htm 

http://avairan.com/femmes-en-islam-2.htm 

http://avairan.com/femme-en-islam-3.htm 

Livre, Perse 7000 ans de civilisation  Book 
http://avairan.com/aria7000/book-abbasi-7000.htm 

http://avairan.com/regard-book-hassan-abbasi.htm 

L’islam top secret 

http://www.azadi.fr/b iographie-masood-amini-masoud.pdf 

Dialogue Avec Histoire  

http://avairan.com/Verges.htm 

David Avec Maitre Jacques Verges  

http://avairan.com/v ins_en_islam.htm  

vins_en_islam. 

http://avairan.com/republique-islam.htm 

l’Islam et la république ? Les Secrets de L’Islam  Livre  

http://avairan.com/secretsislam.pdf 

http://avairan.com/secretsislam-2.pdf 
l’exportation de la révolution islamique avec l’armée de Jérusalem!  

Plus de 200 interviews de David ABBASI avec … 

http://shahbanoo.blogspot.fr/2014/01/blog-post_25.html 

ا با شخصیتهای ایران و جهان 022بیش از  مصاحبه سیاوش اوست  

Décorations et Médailles 

https://youtu.be/w-gNhYnfTlo 

Grand prix humanitaire  

https://youtu.be/8V4bGAhOD58 

1-Arts, Sciences & Lettres  

https://youtu.be/-ZC51phwmt8 

Mérite et Dévouement Français  

https://youtu.be/-ZC51phwmt8 

2-Arts, Sciences & Lettres  

https://youtu.be/JZgRPk2R-Bk 

commander les livre de David , Book order  

http://08paris.fr/commande.pdf 

Liste Livres 

http://08paris.fr/liste.pdf 

Conférence à Versailles sue 7000 ans de civilisation 

https://youtu.be/gn5w9MaeKJM  

 تازه ترین برنامه تلویزیونی پارسی
https://www.youtube.com/mehrtv/videos 

 سایت پارسی
http://Awesta.Net 

 بالعربیه 
http://arabic.awesta.fr 

 تلویزیون پارسی
http://mehrTv.com 

 رادیو آوا ایران
http://www.AvaIran.com 

ا  لیست آثار اوست
http://08paris.fr/ liste.pdf 

ا  فرم سفارش آثار اوست
http://awesta.fr/ketab 

  جوایزو نشانها یی که سیاوش اوستا گرفت
https://youtu.be/w-gNhYnfTlo 

ی فرانسه  جایزه بزرگ انساندوست
https://youtu.be/8V4bGAhOD58 

 جایزه هنر دانش و ادبیات فرانسه
https://youtu.be/-ZC51phwmt8 

ای سپاس و شایستگی فرانسه  جایزه طالیی ونقزه 
https://youtu.be/-ZC51phwmt8 

دانش و ادبیات فرانسهدر سنای فرانسه نخستین نشان هنر   
https://youtu.be/JZgRPk2R-Bk 

 گزارشها و رپرتاژهای تلویزیونهای جهانی درباره سیاوش اوستا
TV5 Reportage sur David ABBASI 

https://youtu.be/goGEizD8orI  
یو امریکاراد  

https://youtu.be/20M94VZ65xc  
 لونا شاد از تلویزیون امریکا

https://youtu.be/uX4Bl2PcVs0 

 بالعربیه  تلفزیون بالعربیه
http://mehrTv.Net  

زرادشتی الجدیدالالعربیه   
https://youtu.be/Xk3El0N-LSs  

ور سرباز گمنامبرافروختن آتش بر گالجندی المجهول بپاریس   
https://youtu.be/EjiQ0pXoCso 

 صور من سیاوش اوستا عکس
https://youtu.be/T1RwVZu7dnw 

 ما وراء خبر العربیه
https://www.youtube.com/watch?v=cTghtrVIlu4  

 ادیان ایران و شعوبها
https://youtu.be/x3ipDFup5OQ 

 من هو قاسم سلیمانی و قنبله االیرانیه
https://youtu.be/47ugfsr3HE8 

 نبذه عن حیات سیاوش اوستا
http://arabic.awesta.fr  

 أدیان إیران وشعوبها" سلسلة وثائقیات على العربیة
https://youtu.be/NrHInP66JCM  
https://youtu.be/6bKGfb_xm48 

https://youtu.be/FQSle1Ydgls  
https://youtu.be/L3HAoUIZDrs  

 قناة "العربية" سلسلة وثائقية،حول الموزاييك الديني واإلثني اإليراني
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/11/15/-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7 -

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 -.html 

 آوستا مع اآلنسه المنتهی
https://youtu.be/cTghtrVIlu4 

 عقد الزفاف اإلیراني

http://awesta.fr/zefaf.pdf  

 

https://www.youtube.com/mehrtvfr/videos
http://davidabbasi.com/
http://awesta.fr/
http://erchad.com/
http://mehrtv.fr/
https://youtu.be/goGEizD8orI
https://youtu.be/Xk3El0N-LSs
http://avairan.com/femme-en-islam-1.htm
http://avairan.com/femmes-en-islam-2.htm
http://avairan.com/femme-en-islam-3.htm
http://avairan.com/aria7000/book-abbasi-7000.htm
http://avairan.com/regard-book-hassan-abbasi.htm
http://www.azadi.fr/biographie-masood-amini-masoud.pdf
http://avairan.com/Verges.htm
http://avairan.com/vins_en_islam.htm
http://avairan.com/republique-islam.htm
http://avairan.com/secretsislam.pdf
http://avairan.com/secretsislam-2.pdf
http://shahbanoo.blogspot.fr/2014/01/blog-post_25.html
https://youtu.be/w-gNhYnfTlo
https://youtu.be/8V4bGAhOD58
https://youtu.be/-ZC51phwmt8
https://youtu.be/-ZC51phwmt8
https://youtu.be/JZgRPk2R-Bk
http://08paris.fr/commande.pdf
http://08paris.fr/liste.pdf
https://youtu.be/gn5w9MaeKJM
https://www.youtube.com/mehrtv/videos
http://awesta.net/
http://arabic.awesta.fr/
http://mehrtv.com/
http://www.avairan.com/
http://08paris.fr/liste.pdf
http://awesta.fr/ketab
https://youtu.be/w-gNhYnfTlo
https://youtu.be/8V4bGAhOD58
https://youtu.be/-ZC51phwmt8
https://youtu.be/-ZC51phwmt8
https://youtu.be/JZgRPk2R-Bk
https://youtu.be/goGEizD8orI
https://youtu.be/20M94VZ65xc
https://youtu.be/uX4Bl2PcVs0
http://mehrtv.net/
https://youtu.be/Xk3El0N-LSs
https://youtu.be/EjiQ0pXoCso
https://youtu.be/T1RwVZu7dnw
https://www.youtube.com/watch?v=cTghtrVIlu4
https://youtu.be/x3ipDFup5OQ
https://youtu.be/47ugfsr3HE8
http://arabic.awesta.fr/
https://youtu.be/NrHInP66JCM
https://youtu.be/6bKGfb_xm48
https://youtu.be/FQSle1Ydgls
https://youtu.be/L3HAoUIZDrs
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/11/15/-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/11/15/-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/11/15/-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/11/15/-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-.html
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https://youtu.be/cTghtrVIlu4
http://awesta.fr/zefaf.pdf


et plus de 900 Vidéos En Français  

http://avairan.com/aria7000/mehrtvft.htm 

plus de 350 vidéo de David en Français 

Nous avons déjà Organisés dans les plus grand salle du monde 

http://avairan.com/jashn-ha%20irani%20paris/ 

David avec Daniel Gelin 

http://avairan.com/gelin.htm 

http://avairan.com/god-usa.htm 

l dreamed of God : he was crying like a baby! 

http://avairan.com/awesta/ 

les article de David 

http://avairan.com/Civilisation.htm 

Civilisation laïque judéo-chrétienne face à l’Islam Politique  

http://avairan.com/david-abassi-islam-iran.htm 

 Islam Top Secret !! 

http://avairan.com/dr-hassan-abbasi.htm 

Fabrication Hassan ABBASI contre David  

http://avairan.com/hassan-abbassi.htm 

un sosie pour David 

http://avairan.com/yadollah -david.htm 

Mauvaise imitation de David 

http://avairan.com/h istoire.htm 

histoire des histoires 

http://avairan.com/Homa%20Archive.pdf 

Journal HOMA archives  

http://avairan.com/home.htm 

Jean Pierre Raffarin david  

http://avairan.com/guy-penne.htm 

Attention sénateur Guy Peene  

http://avairan.com/grace-epee.htm 

Conquiert le  monde grâce à l’épée ! ! 

http://avairan.com/aria7000/ghods-abbasi.htm 

Plus de 200 interviews de David ABBASI avec … 

http://shahbanoo.blogspot.fr/2014/01/blog-post_25.html 

http://avairan.com/usa-awesta-&.htm 
L’islam politique n’est ni laïque, ni démocratique, ni rationnelle!? 

http://david-abbasi.blogspot.fr/2014/11/david-abbasi-lislam-politique-nest-ni.html 

http://avairan.com/aria7000/islam%20de%20france%20avesta%20siavash%20David%20ABBASI.htm 

liv re,  Islam de France  pro jet proposé a la présidence de la république 

Anglais 
Tv in Englaish  

http://mehrTv.Org 

awesta english 

http://avairan.com/usa-farvahar.htm 

Farvahar English 

http://avairan.com/usa-good.htm 

The Master Of inteligence 

http://avairan.com/usa-jiroft.htm 

Jiroft 7000 years civilisation 

http://avairan.com/usa-new-years.htm 

New Years persia  

http://avairan.com/usa_neverMuslem.htm 

Islam Was Never Accepted by the Iranians 

http://avairan.com/prix-usa.htm 

Distinction David English 

http://avairan.com/i%20dreamed.htm 

I dreamed of God :he was crying like a baby… 

http://avairan.com/persia-book.htm 

Persian 7000 years civilisation 

 برخی برنامه های فرانسه زبان

http://www.avairan.com/aria7000/mehrtv-fr/  

Dialogue Avec Histoireکتاب فرانسوی سیاوش اوستا دیالوگ با تاریخ     

http://www.azadi.fr/d ialogue-avec-histoire-Internet.pdf 
 

Ecoutez David tous les Lundis et chaque dernière Samedi, 
dès 23H sur 95.2 FM et partout dans le monde :  

http://icietmaintenant.com   
 Et regardez http://MehrTv.Fr   en 4 langues diffusé par satellite dans le Monde entier 

 

 بیش از 022 جشن و فستیوال و تالش هنری در زیباترین سالنها
http://avairan.com/jashn-ha%20irani%20paris/ 

ا با شخصیتهای ایران و جهان 022بیش از  مصاحبه سیاوش اوست  

http://shahbanoo.blogspot.fr/2014/01/blog-post_25.html 

  facebook  شماری از دهها برگ اوستا در فیسبوک
https://www.facebook.com/awestasiavash 

https://www.facebook.com/awesta.david 
https://www.facebook.com/siavashavesta 

https://www.facebook.com/awesta.david.abbasi 
https://www.facebook.com/DavidAbbasi2 

https://www.facebook.com/groups/154027737993439/ 
https://www.facebook.com/groups/219861004707305/ 

 سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی

http://iran7000.com 

   کیهان جهانی      اتوالETOILEنشریات ارشاد  نشریات ارشاد و 

 هما شهرفرنگ

http://erchad.com 

http://erchad.skyrock.com/16.html 

 کیهان جهانی

http://www.avairan.com/kayhan-jahani-index.htm 

journal HOMA  

http://www.avairan.com/abbasi-ARTICLES.htm 

روزنامه اتوال نخستین روزنامه فرانسوی برای آگهیهای کوچک و 

 برنامه های تلویزیونی ابتکاری که جهانی شد

Journal de petites annonces ETOILE 

http://avairan.com/journal-etoil/  
رابر سفارت ایران در لندن و حسن عباسی قالبیسخنرانی تاریخی اوستا در ب  

https://youtu.be/YC3yuwcMMQA  

 عرویس بسبک آریانی با پیشینه ای هفت هزار ساله
و  اد نفیس  و با پیشینه هفت هزار سالع عروسی کنید از اسن آریایی  بسبک 

از استاد سیاوش اوستا دعوت کنید اگر زیبا به چهار زبان بهره ببرید و 
 ایشان نتواند همراه شما باشد در شهر و کشورتان یاری را معرفی میکند

http://www.avairan.com/Aw4.jpg  
ه پارسی   نمونه سند عروسی بسبک آریایی ب
http://www.avairan.com/Aw1.pdf  

ا  سند پیمان زناشویی بسبک آریایی بزبان انگلیسی اثر سیاوش اوست
 با حضور سیاوش اوستا و بسبک آریایی عروسی کنید

http://www.avairan.com/Aw2.pdf 
 بفرانسه

http://www.avairan.com/Aw3.pdf 
 به آلمانی 

http://azadi.fr/sofreh%20Aghd%20Awesta.pdf  
 سفره عقد آریایی

http://www.avairan.com/aroosi-irani/   
 شرایط حضور سیاوش اوستا   عروسی بسبک آریایی

http://www.azadi.fr/Texte%20Aroosi%20Zaban.pdf 
آریایی که زن و شوهر میخوانند به چهار زبان  متن عروسی 

http://www.azadi.fr/ form-aroosi.pdf 
ا  فرم مشخصات عروس و داماد برای گرفتن قرار با سیاوش اوست

 بسبک  آریایی عروسی کنید
http://www.avairan.com/aria7000/aroosi-irani/  

 تلویزیون ویژه ترانه های عروسی
http://original.livestream.com/4iran   

https://youtu.be/E_cenQKn0lQ  
آریایی از مراسم عروسی بسبک   نمونه ویدیویی بخشی 

https://youtu.be/TIS0aCoivNk 
آریایی آریایی عروسی بسبک   ویدیوی دفترچه نفیس عقد 

http://Faryad.Net  
 آگاهیهای بیشتر برای عروسی بسبک پارسی

  بلگفای پاک و سانسور شده ما
http://avairan.com/iranazadi.htm 

خیام و این جهان فرسوده رسگذشت عمر خیام با موسیقی های 
 زیبا بروایت سیاوش اوستا در سه بخش

https://youtu.be/P-LCsfGCeVk  
 بخش نخست خیام

https://youtu.be/BQ4sO9FTSZ4  
امب خش دوم خی  

https://youtu.be/Novptqb4wWs  
 بخش سوم خیام

http://original.livestream.com/iran ian 
اوش اوستا با موسیقی در دو لینک  حافظ رند شیراز سرگذشت حافظ بروایت سی

https://youtu.be/S6PDzNNUB54  
http://original.livestream.com/ariya   

 سرگذشت فردوسی پیروز پارسی
https://youtu.be/jfbjs25_oXM 
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ی که در بزرگداشت جشنهای میل میهنی به  چند نمونه از بیش از هفتصد برنامه هتی

http://Aria7000.org  رسپرسنر استاد سیاوش اوستا تهیه شده است 
https://youtu.be/WAM5Kojo8Wo 

اتر پاری فرانسهخانم حم یرا در تئ  

https://youtu.be/KMuS43VfqxU  

ا در کاخ ورسای فرانسه  گروه شید

https://youtu.be/dHoabMz03Ns  

اریوش در دانشگاه اسس پاریس  کنسرت د

https://youtu.be/Xp1vW_jhw7Y 

آفرین و شهره و معین در پاریس چهار برنامه در  ی  و نوش  جشن  0کنسرن اب  

https://youtu.be/hu93ogejXt8 

 بانو مهستی در پاریس

https://youtu.be/LANk9Q7mdpQ  

 لیال فروهر و فرزین در پاریس و لیون 

https://youtu.be/uaLBVkkPINY  

 شماعی زاده در پاریس

https://youtu.be/uyl3-ZAQnqI 

 عارف در پاریس

https://youtu.be/oD7QuOPs_yA  

 ویگن در پاریس

https://youtu.be/pPwZE0VKqH0  

 ستار در پاریس

https://youtu.be/Jg4WQvpIHTk 

 سوسن در پاریس

https://youtu.be/pgD4j9HndmI  

نمایشنامه تاریخی و جنجالی رستمی دیگر اسفندیاری دیگر با بازی بهروز وثوقی و بیست 

ور جهانی  هنرمند دیگر چوا اسفندیار منفرد زاده ت

https://youtu.be/UDaC256TL7g  

ابا نو آذر شیوا پس از سالها سکوت و همکاری با سیاوش اوست  

https://youtu.be/PqZZrD3rwlY  

ا ا در خانه سیاوش اوست  استاد اکبر گلپ

https://youtu.be/L2riYhWts_M 

https://youtu.be/qtiAyLKA6hA  

 نخستین گروه دوشیزگان موسیقی ایرا مهرورزان

https://youtu.be/RcxLayyfspE 

https://youtu.be/vxIJW YnuWL4 

ریسابی در دانشگاه اسس پا  

 مراسم و آیی   های تاریخ  در بدرود با یاران 
شهید عیل رضا پهلو در شهر بن آلمان هیادبود شاهزاد  

https://youtu.be/HFK5obBz_x8   
ه لیال پهلود  آیین بدرود و بخاکسپاری پرنسس جانباخت

https://youtu.be/gCNIXhnsTwE 

ه بخش نخست آیین بدرود با آخرین ارتشبد و رییس ستاد بزرگ ارتشتاران پادشا  

https://youtu.be/jyYaTtemJ2Y  

ه بخش دوم آیین بدرود با آخرین ارتشبد و رییس ستاد بزرگ ارتشتاران پادشا  

https://youtu.be/AIrMY80otC0 

بدرود با سرباز میهن رضا معاون   

https://youtu.be/7gIixx_VAmA  

 بدرود با عباس صرافیان

https://youtu.be/JCYWNa4oCk8 

ا فریدون فرخزاد  بدرود ب

https://youtu.be/G3PA9ABjjJ0 

 بدرود با پرویز اصفهانی 
https://youtu.be/Akyr6hBS-14 

https://youtu.be/Y0-KgXLOxqg  
بدرود با خانم رخشنده قره باغی که چهل سال در تبعید با خیاطی زندگی خود و خانواده اش 

و وفادار شاه و شهبان و خودش روز مرگش را انتخاب کرد دوست   را تامین کرد 

https://youtu.be/jeG2jbpuu_Y 

 

 سخنان بزرگان جهان آریایی در باره اوستا
https://youtu.be/AZUZfKw8Za4  

 222 عکس سیاوش اوستا با شخصیتهای ایران و جهان در یک ویدیو
https://youtu.be/T1RwVZu7dnw 

http://shahbanoo.blogspot.fr/2013/12/david-abbasi-et-ses-

photos.html عکس     

  

 بخشی از کتابهای سیاوش اوستا
http://azadi.fr/tarikh-1.pdf  

ا تاریخ بخش نخست  کتاب گفتگو هایی ب

http://azadi.fr/tarikh-2.pdf 

خش دوم کتاب گفتگوهایی با تاریخب  

 کتاب نمایشنامه ماموریتی بنام صمد

http://azadi.fr/samad.pdf  

Livre, Perse 7000 ans de civilisation  Book 

http://avairan.com/aria7000/book-abbasi-7000.htm 

Femmes et Guerres en Islam Polit ique , Livre David  

http://avairan.com/femme-en-islam-1.htm 

http://avairan.com/femmes-en-islam-2.htm 

http://avairan.com/femme-en-islam-3.htm 

ه  کتاب خیام و این جهان فرسود

http://azadi.fr/khayyam.pdf  

 کتاب نمایشنامه همشهری

http://azadi.fr/hamshahri.pdf  

ه  کتاب منم آن فرح زیبا زن سوم شاهنشا

http://azadi.fr/Farah.pdf 

Mithra Dieu de la lumiereکتاب فرانسوی میترا خداوند نور   

http://azadi.fr/awesta-lumiere-internet.pdf 

 کتاب تاریخ آریایی و هویت ملی

http://azadi.fr/ariai.pdf 

 کتاب علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن

http://azadi.fr/ali-shariati.pdf 

کتاب آیین اوستا بهمراه پیشگفتار بیست اندیشمند ایرانی و تمامی گاتاهای 

 آخرین زرتشت

http://azadi.fr/aiin-awesta-book.pdf 

افسانه ها افسانه   کتاب بسیار جنجالی 

http://azadi.fr/afsane.pdf 
ریا منشآاستاد برتر جانباخته دکتر کوروش کتاب نمایشنامه ترور در پاریس بیاد   

http://azadi.fr/terreur.pdf  
ابکتاب من با خدا رقصیدم ده کتاب روشنگر و جنجالی سیاوش اوستا  در یک کت  

http://mehrtv.org/man-ba-khoda-raghsidam.pdf 

http://avairan.com/Man-Ba-Khoda-Raghsidam.pdf 

از میترا تا دمحم به پارسی و فرانسه  کتاب 

http://avairan.com/mitra/  

 کتاب سازمان جاسوسی هللا

http://www.avairan.com/sazman%20jasousi%20allah%20

awesta%20david%20abbasi.htm 

 و همین کتاب پی دی اف

http://mehrtv.org/sazmane-jasoosi-allah.pdf 

http://avairan.com/ferdosi/index.htm 

پارسیسرنوشت و سرگذشت حکیم ابوالقاسم فردوسی پیروز   

http://Azadi.be  

ا   بخشی از هزاران مقاله سیاوش اوست

http://original.livestream.com/zartosht  

 سرگذشت میترا نخستین اندیشه خردگرا و تمدن ساز جهان

https://youtu.be/40cAm0W xZh0  

https://youtu.be/TLP3fBvuQ4A   

از طنز  هادی خرسندی از دهها هنرمندی است که توسط سیاوش اوستا 

ا هنر و بروی صحنه آمد  نویسی به دنی

 نمونه ای از گفتگوها و مصاحبه هانی با شخصیتهای ایران و جهان
https://youtu.be/foC1G-p3q_4  

مصاحبه سیاوش اوستا با مهندس بازرگان و وصیت او که اسالم برای هیچ آمد و 

ژه ایست ساخت سیاوش اوستا  اسی وا  اسالم سی

https://www.youtube.com/watch?v=fnMuYLzVUWU   

 دو لینک مصاحبه و مراسم پاریس

https://youtu.be/wGwsI0gIZcA  

 پاتریک علی پهلوی در سنای فرانسه

https://youtu.be/AG5gsczNH6g  

https://youtu.be/3JpLrUpO-jU 

وی پزشک خمینی به سیاوش اوستا   وصیت پروفسور نب

https://youtu.be/y4RVqpObwwA  

 دکتر دانیال دانا جمشید حسنی رهبر دو عملیات تبرزین و 

https://youtu.be/-EyggPtYoPc 
لس آنجلس با جمعی از  6991کنفرانس تاریخی سیاوش اوستا در سال 

و و و عباس پهلوان و حبیب روشن زاده   بزرگان ایرانی چون ماشا منش 

http://aria7000.org/
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http://avairan.com/kanoon/ 
ل پور والی و عزیز بیانیه های کانون نویسندگان خردگرای ایران در باره فرهاد و اسماعی

ه  نسین طنزپرداز بزرگ ترکی
http://avairan.com/iran%20tazahorat%20elect ion/ 

ایران   88عکسهایی از رستاخیز سبز سال  Iran manif 2009 
http://avairan.com/golpa%20paris/ 
 عکسهایی از کنسرت تاریخی گلپا در پاریس
http://avairan.com/foto%20golpa/ 

ا اد اکبر گلپ از است  عکسهایی دیدنی 
http://avairan.com/foto%20awesta/ 
 عکسهایی از سیاوش اوستا از ایران تا پاریس

http://avairan.com/foto/mehrvarza.jpg  
ی پارس و  022بیش از  عکس از سیاوش اوستا اصفهان  

http://avairan.com/ewin.htm 
0222لیست زندانیان سیاسی سال   

http://avairan.com/goran.htm 
 انواع کشتن در قرآن

http://avairan.com/haft%20sin.htm 
  فلسفه هفت سین و هغت شین

http://avairan.com/resalat-hassan-abbasi.htm 
 جنجال کتاب دینداری و خردگرایی در ایران و رسالت
http://avairan.com/zartosht%20govahi.pdf 

ی خود را چاپ کنیدگواهی اوستایی زرتشت  
http://avairan.com/aria7000/abbasi-hassan-david.htm 

برنامه تلویزیونی 022بیش از   
http://avairan.com/aria7000/avesta7000.htm 

 بیش از سیصد برنامه تلویزیونی
http://avairan.com/aria7000/awestatv.htm 

برنامه تلویزیونی 052بیش از   
http://avairan.com/aria7000/irani.pdf 

ا احمدی؟بهار  ایرانی یا مرگ آزادی ب  
http://avairan.com/aria7000/jahani-165.pdf 

Erchad 165 
http://avairan.com/aria7000/kayhan_jahani_7036.pdf  

erchad USA  سیاوش اوستا امضای کتاب شرکت کتاب 
http://avairan.com/aria7000.wanadoo.com/ 

ی به صدها سایت ایرانی  آریا هفت هزار از سال  6995دستیاب  
http://08paris.fr/Ali%20reza%20pahlavi.pdf  

 اسرار ترور شاهزاده شهید دکتر علی رضا پهلوی
http://awesta.fr/7000/ 

 لیست پیام آوران خرد
http://awesta.fr/awesta.org/ 

وسی کنیم؟چگونه بسبک آریایی عر  
Awesta.Org 

http://awesta.fr/maghalat/  
ا  شماری از مقاالت و عکسهای تاریخی و کتابهای اوست

http://awesta.fr/z.pdf 
 همه چیز درباره زرتشت جهانی

http://4iran.eu.mehrtv.org/ 
ا  زندگینامه و سرگذشت اوست

http://mehrtv.org/aliabbasi.net/www/  
 سایت استاد علی عباسی سینماگر ایرانی

http://msa.pm 
ا  سایت مورگان اوست

تا در رسانه ایران یک زن بازیگر را رهبر انقالب خواند و همه چیز بهم ریخت سیاوش اوس  
اد دکتر مصطفی مصباح زاده در شهرفرنگ پاریس  مراسم بی

http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.com/mostafa-mesbahzadeh.htm 

ا در عصر امروز  مقاالت سیاوش اوست
http://www.avairan.com/asreerooz/ 

 بیش از صد مقاله چاپ شده در نیمروز
http://avairan.com/Nimrooz/ 

و توبلیست بخشی از آرشیو در  ی  
http://www.azadi.fr/awesta-video-all-archives.htm 

 بخشی دیگر از آرشیو ویدیویی
http://www.azadi.fr/awesta-video.htm 

مسعود امینیپاسخ سیاوش اوستا به   
http://www.azadi.fr/b iographie-masood-amini-masoud.pdf 

 بخشی از تالشهای فرهنگی
http://www.azadi.fr/honari-awesta.htm 

http://www.avairan.com/411/  
http://youtube.com/mehrtv/videos/  

ه پارسی  تازه ترین برنامه تلویزیونی ب
http://youtube.com/mehrtvfr/videos/  

 تازه ترین برنامه تلویزیونی بفرانسه
http://08Paris.Fr  

 صفر هشت ایرانیان فرانسه
 چند مقاله از چهل سالگی و سفر تاریخی که انجام نشد

http://davidawesta.blogspot.fr/2012/06/les -photos-de-david-abbasi-
siyavash.html  

http://Zartosht.Fr  
اف آر  سایت اینترنتی زرتشت دات 

http://awesta7000.b logspot.fr/2012/06/blog-post_15.html 

گفتگوی جنجالی سیاوش اوستا با تیمسار فریدون جم داماه رضا شاه 

یدیو در باال و متن نوشتاری  بزرگ و وزیر جنگ دمحم رضا شاه صدا و و

 مصاحبه در پایین

https://youtu.be/p03oyJTO_6o 

https://youtu.be/uDpht8bHMKg  

ا با سناتور جفرودی درباره رازهای پنهان  گفتگوی تاریخی سیاوش اوست

و ویدیو در باال و متن نوشتاری در پایین  انقالب سیاه ایران صدا 

http://awesta7000.b logspot.fr/2012/07/blog-post_06.html 

https://youtu.be/6cxbtQpHzNk 

گفتگوی جنجالی سیاوش با دکتر احسان نراقی یک شخصیت مرموز و 

 تاریخی که در دو رژیم شاه و شیخ نقشهای مهمی ایفا کرد

 یک جهان نوشته ویدیو و صدا
http://www.avairan.com/aria7000/panevisha/ 

 سیاوش اوستاو سخنان و پندها

http://www.avairan.com/Sons/ 

 صدای چند برنامه رادیویی ریم

http://www.avairan.com/aria7000/senat-david-abbasi/  

 جنگ ایران در سوریه سخنرانی سیاوش اوستا در سوریه

http://www.avairan.com/aria7000/Photo-awesta/ 

 عکسهای دیدنی

ا آنها مصاحبه کرده است  لیست چند برنامه و شخصیت جهانی که اوستا ب

http://www.avairan.com/aria7000/persian/ 

و مانده ها 602 ا با رفته ها  ه تاریخی سیاوش اوست مصاحب  

http://www.avairan.com/aria7000/mosahebeh/ 

 گوگوش تایید کرد

http://www.avairan.com/gogo-abbasi.pdf 

http://www.avairan.com/aria7000/ABBASID/  

 آیین اوستا کتاب رهنما

http://www.avairan.com/aria7000/avesta/ 

 سفارش کتاب

http://www.avairan.com/aria7000/book/ 

اوستاسی دی های سیاوش   

http://www.avairan.com/aria7000/dvd/ 

0222گالری عکسهای سیاوش اوستا تا سال   

http://www.avairan.com/aria7000/galerie/  

ا  حافظ بروایت سیاوش اوست

http://www.avairan.com/aria7000/hafez/ 

 سخنرانی سیاوش اوستا در سنای فرانسه در باره سوریه و قاسم سلیمانی

http://www.avairan.com/aria7000/la%20syrie%2018%20j

anvier%202014/  

 کتاب من با خدا رقصیدم آگهی

http://www.avairan.com/aria7000/man/ 

 بخشی از لینکها کار نمیکند

http://www.avairan.co m/aria7000/mehrtv/ 

 بخشی از مصاحبه ها

http://www.avairan.com/aria7000/mosahebeh/ 

ا با  شخصیت 699مصاحبه اوست  

http://www.avairan.com/awesta-index/  

عکس 605  

http://www.avairan.com/aria7000/Photo-abbasi/ 

 اوستا انگلیسی

http://www.avairan.com/awesta/  

ا تاریخ  لیست جنگهای دمحم ب

http://mehrtv.org/1.pdf 

   شهرفرنگ قدیم

http://www.avairan.com/aria7000/sf/ 

 http://msa.pm   شیوا صفحه قدیمی

http://www.avairan.com/aria7000/shiva/ 

 چند مصاحبه با فردین فرهاد داریوش فروهر مانوک خدابخشیان

http://www.avairan.com/aria7000/son/ 
 روریکه شهبانو و شاهزاده رضا پهلوی خواستند با سیاوش اوستا به ایران بروند

http://www.avairan.com/aria7000/Torkestan/ 

ا  زندگی نامه اوست

http://www.avairan.com/aria7000/wikipedia/  

 bio David ABBASI Frبیوگرافی اوستا بفرانسه   
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.com/biofr.html  

 بیش از ده رادیو و تلویزیون مهر

http://www.avairan.com/aria7000/index.htm 

ه منم آن فرح زیبا زن سوم شاهنشا  

http://avairan.com/kanoon/
http://avairan.com/iran%20tazahorat%20election/
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http://avairan.com/aria7000/irani.pdf
http://avairan.com/aria7000/jahani-165.pdf
http://avairan.com/aria7000/kayhan_jahani_7036.pdf
http://avairan.com/aria7000.wanadoo.com/
http://08paris.fr/Ali%20reza%20pahlavi.pdf
http://awesta.fr/7000/
http://awesta.fr/awesta.org/
http://awesta.fr/maghalat/
http://awesta.fr/z.pdf
http://4iran.eu.mehrtv.org/
http://mehrtv.org/aliabbasi.net/www/
http://msa.pm/
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.com/mostafa-mesbahzadeh.htm
http://www.avairan.com/asreerooz/
http://avairan.com/Nimrooz/
http://www.azadi.fr/awesta-video-all-archives.htm
http://www.azadi.fr/awesta-video.htm
http://www.azadi.fr/biographie-masood-amini-masoud.pdf
http://www.azadi.fr/honari-awesta.htm
http://www.avairan.com/411/
http://youtube.com/mehrtv/videos/
http://youtube.com/mehrtvfr/videos/
http://08paris.fr/
http://davidawesta.blogspot.fr/2012/06/les-photos-de-david-abbasi-siyavash.html
http://davidawesta.blogspot.fr/2012/06/les-photos-de-david-abbasi-siyavash.html
http://zartosht.fr/
http://awesta7000.blogspot.fr/2012/06/blog-post_15.html
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https://youtu.be/uDpht8bHMKg
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 carte de visite David ABBASI   کارت ویزیت سیاوش اوستا 

 
 

 

http://www.avairan.com/aria7000/farah-ziba.htm 

آریا  نخست  0222سایت   

http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.com/index 

 دکتر مصطفی مصباح زاده پایه گذار کیهان
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.com/mesbahzadeh.htm 

 بخشی از آنچه ما کرده ایم  کارهای هنری
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.com/nousAvons.htm 

https://youtu.be/gDkxI-xOWI4 

 سیاوش اوستا بر گور فرهاد

https://youtu.be/ZaO5DW557fk 

 دهش نشان به مهربان یاران
 پرویز اصفهانی مهندس امیر شجره

https://youtu.be/GZHov_U5Upg  

ا  استاد اکبر گلپ

https://youtu.be/1ZGS32kajM8 

و شایستگی فرانسه  به دکتر دادستان دکتر مهدی خزعلی دهش جایزه سپاس 

اباد ار مهندس طبرزدی و دکتر مخت  دکتر پالیزد

سیاوش اوستا دبیر جهانی این آکادمی بزرگ و تاریخی فرانسه پیشنهاد 

 کرده بود و به تصویب کمیته رسید سخنرانی رییس را میبینید

https://youtu.be/uabU7mavQfc 

ا  دهش جایزه هنر و دانش و ادبیات فرانسه به مورگان اوست

https://youtu.be/w-QhVetuSSA  

https://youtu.be/1ZGS32kajM8 

ا اد گلپ  جایزه انساندوستی فرانسه به است

و آثارشان را ببینید و بخوانید و بشنویدپیام آوران خر د را بشناسید   

http://awesta.fr/7000/  

 سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی

http://iran7000.com 
 

کارنامه چهل سال تالش یک ایرانی نویسنده و پژوهشکر و برنامه 
 ساز رادیو و تلویزیون همه اطالعات این صفحات روی انترنت
Bilan de 40 ans de combat de Mr David ABBASI 

http://awesta.fr/karnameh.pdf 

 

ار ساله  و یا حضور سیاوش اوستا در مراسم و یادبودها و یا کنفرانس کتابها و یا چاپ آگیه شما در سالنامه هفت هز برای کمک مایل و یا پرداخت هزینه 
انی و یا پیوند خویشاوندی بسبک آریانی   میتوانید چکهای خود را از هر سوی جهان به آدرس زیر پست بفرمایید و یا بحساب ما در ن    پال واریز و سختی

 ن  پال  حساب ما  هبفرمایید  شمار
ی آمدآدرس ایمیدر بانک جهانی ند و یا تا   است هیل است که در پاییر بسیاری از عزیزان و بزرگان و فرهیختگان ما میمتر

سند خانواد و رسحال و بهوش هستیم سیاوش اوستا را مسئول فردای  هتالش در رها سازی قانونیشان از جهان میکنند   پش تا زند هبه سن کهولت متر
د اهداف اهورانی و اوستانی و آریانی این تالشگر پرکار دریغ و کوتایه نکنیم خویش سازیم و از ارسال کمکهای مایل در جهت در صورتیکه به شماره   پیشتر

ای در لس آنجلس در خدمت شما میباشد  با سپاس  هفیکس در پاریس و شمار هحساب بانیک ما برای واریز نیازداشته باشید بما تلفن بفرمائید یک شمار
هایتان از مهرتان و بوسه بر گونه  

Adresse : Institut AWES TA 66 av des CHAMPS ELYS EES  75008 Paris France 

Paypal : Email :   institut@awesta.net - Tel  Paris : +339 73 18 18 18 &  Los Angeles  : +1 818 232 07 78 

 
 

اورمزد شیدها – پنج شنبه ها-  برنامه پخش جهانی تلویزیون مهر با سیاوش اوستا را از ماهواره شبکه 
 پارس ببینید و دیگران را ختر کنید به هنگام پاریس ساعت پانزده و کالیفرنیا شش بامداد و نیویورک 

جهانی

 و کانادا 9 بامداد  و ایران ساعت هفده و نیم و 42 ساعت از مهر نر وی دات کام
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استاد سیاوش اوستا گفته اند هان و جهان دربارآنچه بزرگان ایر   

Les Présidents ont apprécié ses très grandes 

qualités humaines & écrivain: 

 

 



 

 

 

https://youtu.be/T1RwVZu7dnw      برای دیدن عکسهای بیشتر به دو لینک چپ و راست بروید  http://shahbanoo.blogspot.fr/2013/12/david-abbasi-et-ses-photos.html   

https://youtu.be/T1RwVZu7dnw
http://shahbanoo.blogspot.fr/2013/12/david-abbasi-et-ses-photos.html
http://shahbanoo.blogspot.fr/2013/12/david-abbasi-et-ses-photos.html

