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Mon combat, mes
paroles et mes idées ne
sont pas à vendre.
Je défends la vérité, la justice, les droits de l’homme, la laïcité
et notre civilisation moderne gracieusement et cela en
plusieurs langues et depuis 47 ans...
Je suis bénévolement présent partout à travers le monde avec
plus d’un million d’abonnés sur Facebook ,YouTube, etc.

Depuis plus de 20 ans la république islamique
d’Iran a fabriqué contre Ecrivain David Abbasi un
sosie son vrai nom est Yadollah Ghazvini on la
nommé Dr Abbasi et le lancé dans les medias
comme quoi il est David ABBASI…
Yadollah Ghazvini est un des cheffes de l’armé de
pasdaran de la revolution islamique que lui-même
pretendre d’etre le maitre des terroriste HAMAS
ou HEZBILLAH libanais…. Alors imaginer les dégâts
qui fait-on le présentant comme David ABBASI?
Il y a encore un mois nous étions informés que
dans certain réseaux soucieux il y avait un individu,
avec identité caché, était entraine d’empoisonnait
les cerveaux des jeans comme quoi David Abbasi a
paris est le même Dr Abbasi a Tehran … suit a
notre enquête nous avons découvert l’identité de
cette personne….

David ABBASI Écrivain, historien, Philosophe, islamologue
laïc inventeur de l'expression "Islam Politique" & " La
nouvelle Laïcité" (laïcité+le Dieu individuel) et Islam de
France, Auteur de plus de 120 ouvrages et 5000 Articles et
plus de 7000 Heures d'émissions Radio Télévise.
(www.France-Opinion.info)
David Abbasi est à l’origine de l’utilisation du mot « Islam
Politique » depuis 1980 ……
et le lancement d’une vision critique sur la politisation de la
religion (l'islam) ...
En 1984, en s’appuyant sur l’histoire de l’Islam, il a publié les
versets que le prophète de l’Islam avait lui-même qualifié de
sataniques (son livre « Les Secrets de l’Islam » Page 99).
David Abbasi a été mis sous la protection rapprochée du
ministère de l'Intérieur de France avec une voiture blindée et
des officiers pour le protéger.... (1996-1997)
Acte Historique de David ABBASI, il se porte candidat à
l'élection présidentielle d'Iran et propose la république laïque
perse par référendum: David Abbasi cinquième dans le
sondage ...
En 1996, à la suite d'un sondage effectué en Californie, aux
Etats-Unis, par la radio "Voix Iran", lors de l'émission de Ali
Reza Meybodi, qui demandait de désigner sept personnalités
internationales iraniennes qui pouvaient représenter les cinq
millions d'Iraniens en exils et le peuple iranien pour faire un
changement laïc dans le pays, Monsieur David Abbasi était le
cinquième nom donné par la liste des sept.
Quelques semaines plus tard, David Abbasi  سیاوش اوستاse
porte candidat aux septièmes élections présidentielles d'Iran
en publiant ses dix principes dont le premier est l'instauration
d'un pouvoir laïc au lieu de la République Islamique d'Iran.
Le 22 avril 1997, plusieurs milliers de personnes l'attendent à
l'aéroport de Téhéran mais la République Islamique d'Iran lui
interdit de se rendre en Iran.
Les émissions télévisées de Monsieur David Abbasi diffusées
par satellite dans le monde entier y compris en Iran ont fait
une grande révolution dans les pensées des Iraniens et surtout
dans le pays, la jeunesse, les femmes et les personnes âgées
ont abandonnés les pensées islamiques pour se rattacher aux
pensées laïque, rationnelles et lumineuses de Mithra et
Zarathoustra. Ils changent de noms en choisissant des noms de
l'ancien perse.
Toutes les activités culturelles, télévisées, radiophoniques de David
ABBASI est bénévoles , nous avons besoin de votre aide, envoyez
nous vos petits ou grands DON par paypal (institut@awesta.net) ou
chèques à l'adresse ci-dessus: Institut AWESTA - 66 av des
CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS FRANCE.

Nos éditions laïques rationnelles :
La dernière publication, «Quelques sujets tabous sur l'islam» est
un travail de recherches de plusieurs années,! Ce livre (avant
parution officielle et publique) était un cadeau pour nos Présidents
de la République Français.
Pour la première fois, il a sorti et expliqué l’origine de la terreur dans l’histoire de l’Islam, dans
son livre en persan « De Mitra à Mohammad » Publier en Liban en 1980 et à Paris en 1982, et
en Français, en 1993, « Les Secrets de l’Islam ».
Également, « l'origine de la terreur publier dans "panoramiques" Janvier 2000 » L'islam est-il
rebelle à la libre critique ? ……
Il a attiré l’attention du monde sur une vérité oubliée à savoir qu’il n’existe pas une civilisation
arabe ni musulmane mais des pensées et des civilisations arabophones… son livre « Islam Tope
Secret !! ». et son article: Quel monde arabe? Plutôt les pays arabophone!

Dans un autre livre nommé « Mithra le Dieu de la Lumière » origine
des origines », il nous parle de l’origine de la lumière et le combat
unifié des penseurs et des prophètes pour combattre les ténèbres et
faire régner la lumière.
Grâce à ce livre, nous allons découvrir l’origine de beaucoup de
sujets dans l’histoire depuis des milliers d’années à ce jour.

David Abbasi était la première personne à sortir le nombre exacte des guerres
offensives (environ 60) de Mohammed dans son livre « Femmes et Guerres en
Islam politique » avec une préface du sénateur et ministre Mr Henri Caillavet.

Les idées de David ABBASI ont provoqué un énorme changement
surtout dans la pensée des Perses (dans le monde entier) et des autres
êtres qui ont eu l’occasion de les connaître à travers Internet et ses
émissions télévisées et radiophoniques diffusées par satellite, et internet
en 4 langues, partout dans le monde Les livres de David ABBASI : Abbasi.Fr
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جهان را با اندیشه ی پویای اهورایی اوستایی بسوی مهر و دوستی و پویایی و
سالمت و عشق و همبستگی و کنکاش با تحمل عقیده مخالف بهشت سازیم

آگهی شما در سالنامه پر افتخار هفت هزار ساله یعنی آگاهی جهان از
تالش شما هم اکنون این سالنامه پر افتخار را که یلوپیج ایرانیان پاریس
میباشد را رایگان دانلود کنید
www.Opinion.pm
جدا از تقویم جیبی که در شماری بسیار چاپ و در جهان پخش میشود این سالنامه برای همیشه روی اینترنت جاودان
میماند و اکثر رسانه های ایرانی هر روز از روزشمار تاریخی آن بهره می برند

هم اکنون کادر خود را برای درج آگهی خود در این تقویم پر افتخار رزرو کنید
info@08paris.fr

08paris.Fr

Tel : +339 73 18 18 18

با دستگاههای جادویی جی ال بوکس جدید  055که آخرین مدل میباشد هزاران فیلم و شوی
تلویزیونی دیروز و امروز و صدها کانال تلویزیونی را بدون ابونمان می بینید

مرکز فروش ارزانتر از همه جا با گارانتی و سرویس پس از فروش

فروشگاه اسکان
TEL : 01 45 77 06 16

و شهرفرنگ شانزه لیزه
Tel : 09 73 18 18 18
برای آمدن به شهرفرنگ شانزه لیزه حتما با قرارقبلی
برنامه های رادیو و تلویزیونی و آرشیو ما را به چهار زبان ببینید و بخشی از کتابهای سیاوش اوستا را دانلود کنید

www.Franc-Opinion.info
برنامه های عربی زبان سیاوش اوستا را ببینید.

گزارشی از تازه ترین برنامه به فرانسه»:

Qui et comment le commandent
!?Ahmad Shah Masoud a-t-il été tué
در برنامه فرانسه زبان دیشب دوشنبه  72ماه اوت سیاوش اوستا از
راز بزرگی پرده برداری شد .احمد شاه فرید در هفدهمین سال ترور
احمد شاه مسغود گفت که عربستان و امارات عربی و پاکستان در
این ترور دست داشته و مانع تحقیقات پیرامون این فتل شدند
یکشنبه نهم سپتامبر در برابر برج ایفل یک تظاهرات بزرگی در یاد بود
احمد شاه مسعود برگزار میشود که فرزند و برادر و یارانش در این
گردهم آیی حضور خواهند داشت
در همین مصاحبه آقای احمد شاه فرید از تالشها و همکاریهای
سیاوش اوستا در هنگام مقاومت افغانستان در برابر طالبان و به
رهبری قهرمانانه احمدشاه مسعود سپاسگزاری کرد
در همین برنامه سیاوش اوستا از تالشهای احمدشاه مسعود برای
استقرار صلح و آخرین مکالمه تلفنی او با مال عمر چند روز پیش از
کشته شدنش سخن گفت

گزارشی از تازه ترین برنامه به پارسی
و یاد روز پزشک با بزرگداشت دکترهای ایرانی در جهان و
پاریس دکتر تقی دادستان دکتر جهانشاهی دکتر کیوان مزدا دکتر
ماکسیم شاهیم و صدها پزشک پر افتخار ایرانی و موفقیت
ایرانیان در جهان چون شروین تقوی الریجانی دوملیتی روحانی
و دهها پایور نظام را مجلس تایید کرد علوی به روحانی که
فاطمه زهرا در پست وزارت اطالعات کمکش میکنه از ذکاوت
اطالعاتی تا خریت دینی ما در سال  5577ۀریایی میترایی
هستیم عید قربان جهالت یک جهان حیوان در حیوان کشی
زرتشت و مانی و مزذک و عیسی و موسی از کشتار حیوانات
منع کردند اما این بیزنس همچنان در کار است هشتاد درصد
الیک ها و کومتنت ها و کارهای اینترنتی در فضای ایرانی از
ریاض عملی میشود رشید پور افشاکرد و رفیقش صفدری را
کشتند ئ معلم را سربه نیست کردند افسانه ابراهیم و بریدن سر
فرزندش و هوشیاری فرزند در نجات خویش خدا و ابلیس در
نگاه تازی و آریایی را بهتر بشناسیم اهورامزدا همه نشانهای
مثبت و پاکی را دارد و اهریمن قدرت جدا از او همه شر و
بدبختی و ناپاکی در جهان از اوست و این دو قدرت جدا از هم و
مستقل از هم و در کالبد انسان در جنگ هستند همه ساله روان
پاک گوسپندان انتقام خود را از حجاج گرفته و هر سال در سانحه
ای صدها نفر کشته میشوند در آیین و فلسفه اوستا توان و آفرینش
اهریمن جدا و مستقل از توان اهورامزدا میباشد

نیکی در پندار و گفتار و کردار و آسایش و آرامش جهانی برای همه انسانها
کانال تلگرام زرتشت جهانی
@ZartoshtJahani
کانال یوتوب زرتشت جهانی
https://www.youtube.com/emrouzfarda/videos
سایت اینترنتی زرتشت جهانی
http://Zartosht.Fr
وبالگ زرتشت جهانی
http://zartosht-jahani.blogspot.fr/
زرتشت جهانی در انستاگرام
ZartoshtJahani
زرتشت جهانی در فیسبوک
https://www.facebook.com/zartoshtJahani
https://www.facebook.com/zartosht.jahani2
https://www.facebook.com/groups/1475145482790157/
تلویزیون مهر به پارسی http://MehrTv.com
http://MehrTv.Fr En Français
http://MehrTv.org English
بالعربیه http://MehrTv.Net
سایت پارسی http://Awesta.Net
http://Awesta.Fr webPage en Français
بالعربیه http://arabic.Awesta.fr
 agenda 7000 ansسالنامه  0777ساله http://Iran7000.com
پیمان زناشویی بسبک آریایی http://Faryad.Net
کارنامه چهل سال تالش http://mehrtv.org/3.pdf
از آثار پیام آوران خرد را بهره ببرید http://awesta.fr/7000/
آرشیو ویدیوها پارسی http://youtube.com/mehrtv/videos
http://youtube.com/mehrtvFr/videos archives vidéos FR

به زرتشت جهانی بپیوندید و جهانی از آثار و اندیشه
های اهورایی اوستایی را ببینید و بشنوید و بخوانید و
پیرامون آن در جهان  -همبسته و همراه شویم و
بدیگران بشناسانیم و گروه های روشنگری و دانش
پژوهی پنج نفره و هفت و چهارده و سی و سه نفره
را در همه جای جهان سازمان دهیم برای ایران آزاد
و آباد و فرهیخته و خردگرا که همه ادیان را پاس
خواهیم داشت اما در معابد و مزگت ها و کنیسه ها و
کلیساها و جهان سیاست را بدور از هر دینی بر پایه
ی خرد جمعی پیش میبریم با نیکی در پندار و گفتار و
کردار و آسایش و آرامش جهانی برای همه انسانها

جهان را با اندیشه ی پویای اهورایی اوستایی بسوی مهر و دوستی و پویایی و
سالمت و عشق و همبستگی و کنکاش با تحمل عقیده مخالف بهشت سازیم

آگهی شما در سالنامه پر افتخار هفت هزار ساله یعنی آگاهی جهان از تالش شما
جدا از تقویم جیبی که در شماری بسیار چاپ و در جهان پخش میشود این سالنامه برای همیشه روی اینترنت جاودان
میماند و اکثر رسانه های ایرانی هر روز از روزشمار تاریخی آن بهره می برند
هم اکنون کادر خود را برای درج آگهی خود در این تقویم پر افتخار رزرو کنید
Tel : +339 73 18 18 18
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