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شاهزاده دکتر علیرضا پهلوی چرا کشته شد
در جشن شش سالگی پرنسس ایریانا لیال پهلوی دخت رعنای دوست و یار مهربانم شاهزاده شهید دکتر
علیرضا پهلوی پیام آور خرد و اندیشمند اوستایی به هزاران مهربان یاری که طی این سالها از
چگونگی قتل و ترور این نازنین پرسان شده اند طی گزارشی به دخترش به آنها پاسخ میگویم.

با درود فراوان و مهر بسیار به پرنسس لیال ایریانا پهلوی نازنینم تو عشق میلیونها ایرانی هستی هرگز فراموش نکن
این نوشته ارمغان من در جشن شش سالگی تو میباشد
هر چند در برنامه های تلویزیونی در این مورد بارها و بارها سخن گفته ام دیگر بار تایید و تاکید میکنم که بر اساس اسناد و مدارک و
گواهیهای موجود نظریه ی خودکشی شاهزاده شهید دکتر علیرضا پهلوی غیر قابل پذیرش و مردود است
دکترعلیرضا پهلوی که از کودکی ازعاشقان موسیقی و شعر و ادبیات پارسی بود در مدرسه رازی و مدرسه دربار درس خوانده بود و پس
از انقالب سیاه و خروج ازمیهن در مدرسه سنت دیوید نیویورک و سپس در دبیرستان گری الک ریجینال در شهر ویلیامز تاوون ،ایالت
ماساچوست تحصیالتش را دنبال کرد
وی پیش از پرواز خواهر مهربانش پرنسس لیال پهلوی در سال  ۷۶۳۱از دانشگاه پرینستون در رشته موسیقی مدرک کارشناسی گرفت او همه ردیفهای
موسیقی ایرانی را بخوبی میشناخت و ویلن و فلوت و ساکسیفون را بسیار زیبا و عالی مینواخت.
در روز بخاکسپاری پرنسس لیال پهلوی و دیدار و گفتگویش با من ( سیاوش اوستا) و پرسش ایشان در باره سالنامه هفت هزار ساله که در جیب داشت و
میگفت یادگار پرنسس لیال میباشد خواهان مطالعه کلیه کتابهایم شده و از آنروز پیوندش با اوستا بدور از چشم بدخواهان و ماموران کنترل گسترده و
پایدار شده و عشق و عالقه عمیقش به تاریخ پیش از اسالم ایران و زبانها و تمدن و تاریخ کهن بیشتر و بیشتر شد
در همین دوران بود که پس از موسیقی ایرانشناسی پیش از اسالم و تاریخ هزاران ساله میهن اهورایی را بعنوان رشته تحصیلی برگزید و توانست
مدرک کارشناسی ارشد «ایرانشناسی پیش از اسالم» را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد.
شاهزاده شهید دکترعلیرضا پهلوی سپس در رشته زبانهای ایران باستان و فلسفه در دانشگاه هاروارد ،برای کسب مدرک دکترا تحصیالتش را ادامه داد.

استاد احسان یارشاطر ،جیمز راسل ،حمید دباشی و اکتور شروو از جمله اساتید ایرانشناس شاهزاده شهید دکترعلیرضا پهلوی در
دانشگاههای کلمبیا و هاروارد بودند.
تز دکترای شاهزاده شهید علیرضا پهلوی ،متنی به زبان پهلوی به نام «مینوی خرد» میباشد که تا کنون نه تنها این کتاب بلکه هیچ نوشته و
اثری از این اندیشمند برتر تاریخ و تمدن آریایی منتشر نشده است
آخرین یار زندگی ایشان پرنسس رها دیده ور میباشد که طی قراری که شاهزاده شهید دکتر علیرضا پهلوی با سیاوش اوستا گذاشته بود در
نظر داشت تا در ماه ژوالی همان سال شوم ( )1122با ایشان بسبک آریایی عروسی کند
پس از جانبازی این اسطوره عشق آریایی پی بردیم که هدف از گزینش ماه ژوالی چشم براه بودن زایش فرزند دلبندش بوده است زیرا
ایریانا لیال پهلوی در  12ژوالی همان سالی که شاهزاده شهید شده بود چشم به جهان گشود درست در چهارم مرداد ماه روز درگذشت رضا
شاه کبیر نبیره او ایریانا بدنیا آمد یعنی مشخصا همسر ایشان پرنسس رها دیده ور در هنگام ترور شوهرش سه ماهه حامله بوده است
اینک این پرسشهای بزرگ که تا کنون بی پاسخ مانده است پدید میآید که چگونه شاهزاده ای که همیشه خندان و شوخ طبع بوده است و اهل
شعر و موسیقی و چتربازی و غواصی و بهره وری از زیبایی های زندگی بوده است و همسرش و عشق زندگیش سه ماهه حامله بوده است
خودش را با دوگلوله تفنگ شکاری کشته است؟ بویژه اینکه در رابطه با مهر و عشقش به همسرش بارها بمن و جناب آقای اردشیر خان
زاهدی گفته بود که این رها مرا از همه سرگرمیها و سردرگمی های عشقی رها کرد و اینک با آسودگی و عشق واقعی زندگی میکنم .و
مشخصا این سخنان را در آخرین سفرش به پاریس که چند روز پیش از شهادتش در بوستون امریکا بود به سیاوش اوستا و ( )...گفته بود .
پس چگونه میتوان باور کرد که انسانی به این پر شوری و عشق به زندگی و زنده ماندن و همسر و فرزند خودکشی کند؟ بویژه اینکه در این
سالهای اخیر مرتب میگفت که من چکمه های رضا شاه را میپوشم و باشیران ایران میهن را از ضحاک می رهانیم او وقتی در اطراف خانه
اش به پیاده روی میرفت چکمه میپوشید و در راه رفتن و سخن گفتن و چهره از رضا شاه بزرگ تقلید میکرد و همواره میگفت ای سیاهی با
نور روشنت میکنم ای تباهی با عشق به هستی ات می آورم و ای نادانی و گمراهی با دانش راه راست و راستی را مینمایانیم ...
شاهزاده شهید مهر و احترام ویژه ای برای اردشیر زاهدی داشت و تقریبا هرگاه با هم بودیم تمایل بسیاری داشت تا صدای ایشان را بشنود و
آخرین گفتگویش با اردشیر خان از دفتر من در خیابان شانزه لیزه پاریس در ماه دسامبر  1121و چند روز پیش از شهادتش بود:
آقای اردشیر زاهدی ،داماد محمد رضا شاه و آخرین سفیر ایران در آمریکا  ،خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی را “بی نهایت تعجب
.برانگیز” خواند .وی در مصاحبه ای اختصاصی با یورونیوز گفت یک هفته قبل از این واقعه با علیرضا مکالمه تلفنی داشته است
ایشان پاریس بودند که با هم صحبت کردیم .روحیه اش بسیار خوب بود ،با هم شوخی کردیم ”.زاهدی در ادامه افزود“ :تعجب من از این “
است که در این یک هفته چه اتفاقی افتاده است… فکر می کنم یک چیز آنی پیش آمده است
سخنگوی دادستانی شهر بوستون نیز گفت که مرگ «علیرضا پهلوی» رسما در ردیف خودکشی طبقهبندی نشده است و کارآگاهان ویژه قتل
در حال تحقیق و رسیدگی به این موضوع هستند
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پس از قتل شاهزاده شهید دکتر «علیرضا پهلوی»« ،لری کلیمن» دادستان آمریکا که از مخالفان سیاست اوباما بوده و پرونده قضایی بیل
کلینتن را دنبال کرده است طی مقالهای با ذکر چند نمونه از قتلهای مرموز سیاسی در آمریکا و سرپوش گذاری دولت امریکا ،اساس نظریه
خودکشی کردن شاهزاده شهید دکتر علیرضا پهلوی پدر ایریانا لیال و همسر پرنسس رها دیده ور را به چالش کشید
آقای لری کلیمن در زمان مراسم ترحیم «شاهزاده شهید دکترعلیرضا پهلوی» در واشینگتن ،نوشت که در دیداری که با «فرح پهلوی» مادر
علیرضا داشته ،وی (شهبانو) منکر هر گونه افسردگی فرزندش بوده و بر خالف گفته های دیگران «علیرضا پهلوی» همه دالیل را برای
زندگی کردن دارا بوده است
این دادستان و وکیل برجسته و مشهور امریکایی گفته است که نحوه کشتهشدن «وینس فاستر» در زمان ریاست جمهوری کلینتون و
سرپوشگذاری بر قتل فاستر،نشانهایی است که دولت آمریکا انگیزه و ابزار کافی برای سرپوش گذاشتن بر چنین تراژدیهایی را دارد و
.تالش میکند تا موضوع مرگ «علیرضا پهلوی» را هم از توجه افکار عمومی دور کند تا بر وجهه جهانیاش آسیبی نرسد
عکسی که در پایین مشاهده میشود تنها عکسی است که در هنگام جانبازی شاهزاده شهید توسط همه خبرگزاریهای معتبر جهانی از جمله سی
ان ان و فرانس پرس و آسیوشیتد پرس و بی بی سی و امریکا منتشر شده بود
چون این عکس از فیلمی که با دو دوربین تلویزیون جهانی مهر تهیه کرده بود برگرفته شده بود ما را بر آن داشت تا با خبرگزاریها درباره
چگونگی گزینش این عکس تماس بگیریم
همه خبرگزاریها گفتند که عکس را از فرانس پرس گرفته اند در پی تماس ما با آزانس فرانس پرس این خبرگزاری معتبر جهانی کتبا بما
نوشت که این تنها عکسی است که پس از مرگ شاهزاده دکترعلی رضا پهلوی شهبانو فرح پهلوی در اختیار آنها گذاشته است
در پاسخی که متن کامل فرانسه آن را میبینید مدیر آژانس فرانس پرس مینویسد که آقای دیوید عباسی (سیاوش اوستا) پس از درگذشت
شاهزاده علیرضا پهلوی ما برای دریافت عکسهایی با شهبانو تماس گرفتیم و ایشان تنها یک عکس را که در آیین بخاکسپاری لیال پهلوی
گرفته شده بود را در اختیار ما گذاشتند که از آن عکس ما این کلیشه را گرفته و پخش کردیم
(در پاسخ آژانس فرانس پرس آمده است که این عکس توسط شهبانو فرح پهلوی در اختیار ایماپرس گذاشته شده بود تا هر آژانسی که مایل به
انتشار عکسی از شاهزاده بود از آن استفاده کند و آژانس فرانس پرس نیز از همان عکس بهره برده است)
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تاریخ روز شمار اسالمی و تاریخ آریایی میترایی
رودررو نهادن دو تاریخ و سالنامه و تقویم یکی برگزیدن تاریخ از گریز یک تازی بیاباگرد از دهی به روستایی دیگر و
دیگری تاریخ تمدن و شهریگری و خردورزی مردمانی متمدن از میترا تا زرتشتها و تا به امروز و روز شمار جنگهای
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تهاجمی و تازشی محمد برای کسب زن و غنایم معنی کردن نام ماه های پارسی و تازی – بهوش باشید و آگاه که ما در
سال  ۵۵۷۷آریایی میترایی هستیم سال پایه گزاری شهریگری در فالت ایران
تقویم شاهنشاهی برابر با  ۹۱۱۵تقویم عبری پیدایش آدم و حوا  -تقویم واپسین زرتشت سال  5533ذبیح بهروز ۷۹۱۱
شجاع الدین شفا
تقویم میالدی زایش عیسی مسیح ۷۱۷۲/۷۱۷۱
تقویم تازی خورشیدی  6931و  ۹۳۴۱قمری عربی گریز محمد از دهستان مکه به روستای مدینه
در سالنامه آریایی میترایی هفت روز هفته با ماه و خورشید سنجیده میشود و
ماههای سال زیباترین معنی را دارند
فروردین ⇦ انسانهاى پاک
اردیبهشت ⇦ بهترین راستی
خرداد ⇦ رسایی و پویایی در خرد تا خداوندگاری
تیر ⇦ ایزدباران
امرداد ⇦ جاودانگی و بی مرگی
شهریور ⇦ شهریاری نیکان
مهر ⇦ پیوستن بامهربانی میثاق با خورشید
آبان ⇦پاسداری و بزرگداشت آب
آذر ⇦ آتش مهر و زرتشت
دی ⇦ دانای آفریننده برای آفریننده خردمند زمینی انسان
بهمن ⇦ منش نیک آدمی
اسپند ⇦در پی آفرینش آرامش افزاینده و پایدار برای بهشت سازی زمین.
پیداست که تازیان در خشم و خون و جنگ و راهزنی و هرزگی و بیابانگردی و
بی فرهنگی در شبه جزیره تازی میزیسته اند و جز راهزنی جنگهای قومی بازی
های دیگرشان بود که پس از اسالم با تکیه به سنت دیرین خود به تمدنهای بزرگ
ایران و فنیقین و رم و بابل و عراق کنونی و شمال افریقا تاختند و بزور شمشیر
دین و زبان و آیین جهان را دیگر کردند
و این خونخواری و وحشیگری تا به امروز در جریان است

محرم :ماهی که در آن جنگ و غارت حرام است و ماه استراحت از کشتار چون
ماه اول سال است و ده روز نخست حشن و شادی و رقص و پایکوبی تا نهمین و
دهمین روز تاسوعا و عاشورا روزهای پایانی جشن سال نو
صفر؛ بی پول به صفر رسیدن پس اندازهای راهزنی بدلیل غارت
ربیع االول؛ ماه اول بهار
ربیع الثانی؛ ماه دوم بهار
جمادی االول؛ یخبندان اول
جمادی الثانی؛ یخبندان دوم
رجب؛ عظیم به دلیل توقف جنگ
شعبان؛ تفرقه و اختالف و پدید آمدن کروهک ها
رمضان؛ ریگستان گرم
شوال؛ جفت گیری شتران
ذوالقعده؛ دست برداشتن از جنگ و خانه نشینی استراحت دوم سال
ذی الحجه؛ ماه زیارت و بدور خانه کیوان و آتشکده و کعبه ایرانی که بتخانه
شده بود دویدن و سنگ زدن به آنجای زن (شرمگاه بانوان) بنشان شیطان بودن
زن.
و این تقویم رقصان و غیر ثابت است
لذا دو ماه بهار ربیع هر بیست سال یکبار درست در می اید و ماه رمضان که
باید در تابستان گرم باشد همیشه رقصان است

جنگهای محمد که خودش آنها را غزوات یعنی تازش نامیده است
جنگ در زبان تازی میشود حرب و محمد هرگز از واژه حرب برای نبردهایش استفاده نکرد او و مسلمانان همیشه از
غزوه و غزوات استفاده کرده اند و غزوه بمعنای راهزنی و تازش به کاروانهاست که در پی این تازشها و راهبستانها
غنیمت بدست می آید که پول و طال و جواهرات مختلف و انسان را شامل میشود دخترها و زنهای جوان به کنیزی و
پسربچه ها به غالمی برای انجام کارهای جنسی و دیگران بعنوان برده و کارگران مجانی مورد فروش و استفاده
میگرفته اند .در کتاب فرانسوی زن و جنگ در اسالم سیاسی سیاوش اوستا بیش از 16جنگ تهاجمی محمد را
FEMME et GUERRES en ISLAM POLITIQUEبرشمرده و شرح داده است.
سناتور هانری کایاویه و وزیر دادگستری شارل دوگل که پدر خردگرایی مدرا اروپا محسوب میشود پیش در آمدی بر
این کتاب نوشته است .پیدایش و گسترش اسالم با جنگ و خون و گردن زدن و جاری کردن رودها با آبخونهای
میلیونها نفری که فرزندان نادانشان پرستنده آن جانیان تبهکارند.
تاریخ های غزوات و تازشهای محمد و جانشینانش به قبایل و تمدنهای دیگر
محمد در سال  076میالدی در قبیله قریش و در مکه در عربستان چشم بجهان میگشاید در سال  077مادرش می
میرد و سه سال پس از او پدربزرگش عبدالمطلب می میرد در سیزده سالگی به استخدام بانو خدیجه در آمده و با
کاروان تجارتی او به سوریه می رود و در  50سالگی با خانم خدیجه  06و یا  00ساله عروسی میکند و همان سال با
سرپرستی کاروان همسرش خدیجه برای دومین با به سوریه میرود وی در سال  035شاهد زایش فرزندش قاسم و
سال  166زایش دخترش زینب و سال  169دختر دومش ام کلثوم و و سال  160سومین دخترش رقیه می باشد در سال
 160که محمد  90ساله و همسرش خدیجه  16و یا  10ساله می باشند چهارمین دخترشان فاطمه بدنیا می آید و در
همانسال حجراالسود که شرمگاه زنان میباشد در کنار کعبه قرار میگیرد محمد در سال  166مدعی دیدار با جبرائیل در
غار حرا میشود محمد که پیش از این بر اساس آیات قرآن بارها تالش کرده بود تا جن گیر یعنی مجنون و یا شاعر و
یا نماینده یهودیت و یا نماینده مسیحیت بشود و یا با مخالفت خدیجه و یا مخالفت سران ادیان مواجه شده بود در سال
 169رسما پیامبری خودش را اعالم کرده و با ارث بزرگی که از خدیجه برایش مانده بود چند برده قلدر و جنگجو را
خریده و در صف باورمندان دین جدیدش قرار داد .محمد که با دین جدیدش در نظر داشت تا سرپرستی قریش و
مدیریت کعبه را در دست بگیرد موجب درگیری و رودرویی با قریش شد و پیروانش مورد تحریم و تهدید قریش قرار
گرفتند و در سال  160این تنش به حد باالیش رسید محمد در سال  163از عایشه شش سال خواستگاری کرد اما با
سوده زن زیبای عرب ازدواج کرد تا نامزدش عایشه به سن بلوغ نه سالگی برسد در همین هنگام سلمان پارسی
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نمازهای پنجگانه زرتشتی را به محمد پیشنهاد کرده و او بجای آوردن هفده رکعت نماز دز پنج گاه را برای پیروانش
اجباری کرد در سال  155میالدی یهودیان روستای یثرب بخاطر اختالفات قبیله ای محمد را بعنوان داور و کدخدا
انتخاب کرده و از او دعوت کردند تا برای کدخدایی بین یهودیان به یثرب برود قریش که از قدرت گیری محمد در
هراس بود نمیخواست که پایش به روستایی که محمد بعدا آنرا شهر یعنی مدینه خواهد خواند برسد قصد ترورش را
کردند اما او شبانه علی را در بستر خود خواباند و از مکه به یثرب فرار کرد همین تاریخ فرار محمد تاریخ رسمی
مسلمانان شد که با عنوان هجری شمسی و یا هجری قمری تا به امروز مورد استفاده قرار میگیرد.
محمد از مکه به مدینه مهاجرت – 622
میکند
جنگ ودان – 623
جنگ صفوان – 623
جنگ ذوالعشیر – 623
محمد و اطرافیانش آغاز به حمالت – 624
پی در پی به کاروانهای تجارتی برای
غارت ثروت آنها میکنند
زکات اجباری میشود – 624
جنگ بدر – 624
جنگ بنی سلیم – 624
جنگ بنی قینقاع – 624
جنگ سویق – 624
جنگ بنی قطفان – 624
جنگ بحران – 624
جنگ احد – 625
جنگ حمراء االسد – 625
جنگ بنی النضیر – 625
جنگ ذات الرقاع – 625
جنگ بدر االخره – 626

جنگ دومه الجندل – 626
جنگ بنی المصطلق – 626
جنگ خندق – 627
جنگ بنی قریظه – 627
جنگ بنی لحیان – 627
جنگ غیبه – 627
جنگ خیبر – 627
محمد معاهده با قریش امضا میکند – 628
محمد مکه را فتح میکند – 630
.جنگ حنین – 630
جنگ تبوک – 630
.محمد میمیرد – 632
ابوبکر ،پدرزن محمد ،و عمر – 632
جنگ در عمان – 633
.جنگ حضرموت – 633
جنگ کازیما – 633
جنگ والجه – 633
جنگ اولیس – 633
جنگ عنبر – 633
,جنگ بصره – 634
جنگ دمشق – 634

مرگ ابوبکر و به خالفت عمر – 634
.فتح جزیره – 638
.فتح خوزستان و مصر – 639
جنگ نهاوند – 641
جنگ ری در ایران – 642
فتح آذربایجان – 643
فتح فارس – 644
.فتح خاران – 644
عمر کشته میشود ،عثمان خلیفه – 644
فتح جزایر قبرس – 647
عمر کشته میشود و عثمان – 644
.جانشین او میشود
حمله به بیزانسی ها – 648
جنگ دریایی علیه بیزانسی ها – 651
اسالم در شمال افریقا پخش میشود – 654
عثمان کشته میشود ،علی خلیفه – 656
.جنگ نهران – 658
فتح مصر – 659
.علی کشته میشود – 661
.مصر به دست اسالمگرایان – 662
مسلمانان به سیسیل ایتالیا حمله – 666

حمالت نظامی به شمال افریقا – 700
محاصره قسطنطنیه – 677
جنگ کوفه – 687
جنگ دیر الجلیغ – 691
جنگ دیر الجمیرا – 702
مسلمانان به جبل الطارق حمله – 711
فتح اسپانیا – 711
)فتح ملتان (منطقه ای در پاکستان – 713
حمله به قسطنطنیه – 716
.جنگ در فرانسه – 732
.جنگ نوبلز – 740
جنگ بگدورا در شمال افریقا – 741
جنگ عین الجر – 744
جنگ روپار ثوثا – 746
.جنگ ری – 748
جنگ اصفهان – 749
جنگ نهاوند – 749
جنگ زب – 750
جنگ حنبی در شمال افریقا – 772
جنگ ساراگوسا در اسپانی – 777
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ناهید شید پنج شنبه اورمزد شید  -آدینه ناهید شید -شنبه کیوان شید -یکشنبه مهر شید
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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  5777ساله 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
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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
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
08paris.Fr
info@08paris.fr
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مهربان یاران گرامی بخشی از تالشهای سیاوش اوستا از طریق کانال تلگرام زرتشت جهانی در دسترس شما قرار میگیرد
مهر ورزیده و تا جاییکه در توان دارید برای باال بردن رشد فکری و تکان دادن اندیشه و تفکر انسان آریایی هر روز و شب در
سراسر جهان این صفحات را پراکنده کنید

برای هر پرسشی که در ذهنی باشد پاسخ آن در این گنجینه اندیشه ای آمده است
با سپاس از مهرتان و اهورامزدا نگهدار شما و خانواده و ایران همیشه سرفراز باد
 Zartosht.Frزرتشت جهانی را در تلگرام اینستاگرام فیسبوک گوگل و یوتوب دنبال کنید @ZartoshtJahani
Conférence à Versailles 7000 ans civilisation
https://youtu.be/gn5w9MaeKJM
plus de 900 Vidéos En Français
https://www.youtube.com/user/mehrtvfr/videos
هزاران برنامه رادیو و تلویزیونی به پارسی 3000video en perses

https://www.youtube.com/user/mehrtv/videos
Web page en Français
http://DavidAbbasi.com
سایت پارسی
http://Awesta.Net
بالعربیه
http://arabic.awesta.fr
Tv en Français
http://mehrTv.fr
تلویزیون پارسی
http://mehrTv.com
تلفزیون بالعربیه
http://mehrTv.Net
Tv in Englaish
http://mehrTv.Org
رادیو آوا ایران
http://www.AvaIran.com
نشان ها و جوایزی که سیاوش اوستا گرفت
https://youtu.be/w-gNhYnfTlo
جایزه بزرگ انساندوستی فرانسه
https://youtu.be/8V4bGAhOD58
جایزه هنر دانش و ادبیات فرانسه
https://youtu.be/-ZC51phwmt8
جایزه طالیی ونقزه ای سپاس و شایستگی فرانسه
https://youtu.be/-ZC51phwmt8
در سنای فرانسه نخستین نشان هنر دانش و ادبیات فرانسه
https://youtu.be/JZgRPk2R-Bk
رپرتاژهای تلویزیونهای جهانی درباره سیاوش اوستا
TV5 Reportage sur David ABBASI
https://youtu.be/goGEizD8orI
العربیه الزرادشتی الجدید
https://youtu.be/Xk3El0N-LSs
رادیو امریکا
https://youtu.be/20M94VZ65xc
لونا شاد از تلویزیون امریکا
https://youtu.be/EjiQ0pXoCso
برافروختن آتش بر گور سرباز گمنان پاریس میدان اتوال
https://youtu.be/uX4Bl2PcVs0
بخشی از کتابهای سیاوش اوستا
http://azadi.fr/tarikh-1.pdf
کتاب گفتگو هایی با تاریخ بخش نخست
http://azadi.fr/tarikh-2.pdf
بخش دوم کتاب گفتگوهایی با تاریخ
کتاب نمایشنامه ماموریتی بنام صمد
http://azadi.fr/samad.pdf
کتاب خیام و این جهان فرسوده
http://azadi.fr/khayyam.pdf
کتاب نمایشنامه همشهری
http://azadi.fr/hamshahri.pdf
کتاب منم آن فرح زیبا زن سوم شاهنشاه
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
کتاب بسیار جنجالی افسانه افسانه ها
http://azadi.fr/afsane.pdf

نمونه ای ازگفتگوها و مصاحبه هایی 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 اسالم سیاسی واژه ایست ساخت
سیاوش اوستا
/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
وصیت پروفسور نبوی پزشک خمینی به سیاوش اوستا
https://youtu.be/y4RVqpObwwA
دکتر دانیال دانا جمشید حسنی رهبر دو عملیات تبرزین و
https://youtu.be/-EyggPtYoPc
کنفرانس تاریخی سیاوش اوستا در سال  2992لس آنجلس
با جمعی از بزرگان ایرانی چون ماشا منش و عباس پهلوان
و حبیب روشن زاده و و
کیهان جهانی هما اتوال ETOILEنشریات ارشاد و
شهرفرنگ
نشریات ارشاد
http://erchad.com
http://erchad.skyrock.com/16.html
کیهان جهانی
http://www.avairan.com/kayhan-jahaniindex.htm
journal HOMA
http://www.avairan.com/abbasiARTICLES.htm
روزنامه اتوال نخستین روزنامه فرانسوی برای آگهیهای
کوچک و برنامه های تلویزیونی ابتکاری که جهانی شد
Journal de petites annonces ETOILE
http://www.avairan.com/journal-etoil/
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/senatdavid-abbasi/
جنگ ایران در سوریه سخنرانی سیاوش اوستا در سوریه
www.avairan.com/aria7000/Photo-awesta/
عکسهای دیدنی
لیست چند برنامه و شخصیت جهانی که اوستا با آنها
مصاحبه کرده است
http://www.avairan.com/aria7000/persian/
www.avairan.com/aria7000/mosahebeh/
 211مصاحبه تاریخی سیاوش اوستا با رفته ها و مانده ها
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/
سی دی های سیاوش اوستا
http://www.avairan.com/aria7000/dvd/
گالری عکسهای سیاوش اوستا تا سال 1111
http://www.avairan.com/aria7000/galerie/
حافظ بروایت سیاوش اوستا
http://www.avairan.com/aria7000/hafez/
سخنرانی سیاوش اوستا در سنای فرانسه سوریه و قاسم سلیمانی

http://www.avairan.com/aria7000/la%20syrie
%2018%20janvier%202014
کتاب من با خدا رقصیدم آگهی
http://www.avairan.com/aria7000/man/
بخشی از لینکها کار نمیکند

مراسم بیاد دکتر مصطفی مصباح زاده در شهرفرنگ پاریس
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.co
m/mostafa-mesbahzadeh.htm
مقاالت سیاوش اوستا در عصر امروز
http://www.avairan.com/asreerooz/
لیست بخشی از آرشیو در یو توب
http://www.azadi.fr/awesta-video-allarchives.htm
بخشی دیگر از آرشیو ویدیویی
http://www.azadi.fr/awesta-video.htm
جواب و پاسخ سیاوش اوستا به مسعود امینی
http://www.azadi.fr/biographie-masood-aminimasoud.pdf
Dialogueکتاب فرانسوی سیاوش اوستا دیالوگ با تاریخ
Avec Histoire
http://www.azadi.fr/dialogue-avec-histoireInternet.pdf
بخشی از تالشهای فرهنگی
http://www.azadi.fr/honari-awesta.htm
http://www.avairan.com/411/
پیام آوران خرد را بشناسید و آثارشان را ببینید و بخوانید و بشنوید

http://awesta.fr/7000/
سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی
http://iran7000.com
http://youtube.com/mehrtv/videos/
تازه ترین برنامه تلویزیونی به پارسی
http://youtube.com/mehrtvfr/videos/
تازه ترین برنامه تلویزیونی بفرانسه
http://Awesta.Net
سایت سیاوش به پارسی
http://awesta.Fr
سایت سیاوش به فرانسه
http://08Paris.Fr
صفر هشت ایرانیان فرانسه
چند نمونه از بیش از هفتصد برنامه هنری که در بزرگداشت
جشنهای ملی میهنی به سرپرستی استاد سیاوش اوستا تهیه
شده است
https://youtu.be/WAM5Kojo8Wo
خانم حمیرا در تئاتر پاری فرانسه
https://youtu.be/KMuS43VfqxU
گروه شیدا در کاخ ورسای فرانسه
https://youtu.be/dHoabMz03Ns
کنسرت داریوش در دانشگاه اسس پاریس
https://youtu.be/Xp1vW_jhw7Y
کنسرن ابی و نوش آفرین و شهره و معین در پاریس چهار
برنامه در  4جشن
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 هنرمند دیگر چوا اسفندیار
منفرد زاده تور جهانی
https://youtu.be/UDaC256TL7g
بانو آذر شیوا پس از سالها سکوت و همکاری با سیاوش اوستا
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کتاب نمایشنامه ترور در پاریس بیاد استاد برتر جانباخته دکتر
کوروش آریا منش
http://azadi.fr/terreur.pdf
کتاب من با خدا رقصیدم ده کتاب روشنگر و جنجالی سیاوش
اوستا در یک کتاب
http://mehrtv.org/man-ba-khoda-raghsidam.pdf
کتاب سازمان جاسوسی هللا
http://www.avairan.com/sazman%20jasousi%20
allah%20awesta%20david%20abbasi.htm
و همین کتاب پی دی اف
http://mehrtv.org/sazmane-jasoosi-allah.pdf
عروسی بسبک آریایی با پیشینه ای هفت هزار ساله
بسبک آریایی و با پیشینه هفت هزار سالع عروسی کنید از
اسناد نفیس و زیبا به چهار زبان بهره ببرید و از استاد سیاوش
اوستا دعوت کنید اگر ایشان نتواند همراه شما باشد در شهر و
کشورتان یاری را معرفی میکند
http://www.avairan.com/Aw4.jpg
نمونه سند عروسی بسبک آریایی به پارسی
http://www.avairan.com/Aw1.pdf
سند پیمان زناشویی بسبک آریایی انگلیسی اثر سیاوش اوستا
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
www.azadi.fr/Texte%20Aroosi%20Zaban.pdf
متن عروسی آریایی که زن و شوهر میخوانند به چهار زبان
http://www.azadi.fr/form-aroosi.pdf
فرم مشخصات عروس و داماد برای گرفتن قرار با سیاوش
اوستا 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
نمونه ویدیویی بخشی از مراسم عروسی بسبک آریایی
https://youtu.be/TIS0aCoivNk
ویدیوی دفترچه نفیس عقد آریایی عروسی بسبک آریایی
http://Faryad.Net
آگاهیهای بیشتر برای عروسی بسبک پارسی
http://Azadi.be
بخشی از هزاران مقاله سیاوش اوستا
http://Zartosht.Fr
سایت اینترنتی زرتشت دات اف آر
خیام و این جهان فرسوده سرگذشت عمر خیام با موسیقی های
زیبا بروایت سیاوش اوستا در سه بخش
https://youtu.be/P-LCsfGCeVk
بخش نخست خیام
https://youtu.be/BQ4sO9FTSZ4
بخش دوم خیام
https://youtu.be/Novptqb4wWs
بخش سوم خیام
http://original.livestream.com/iranian
حافظ رند شیراز سرگذشت حافظ بروایت سیاوش اوستا با
موسیقی در دو لینک
https://youtu.be/S6PDzNNUB54
http://original.livestream.com/ariya

http://www.avairan.com/aria7000/mehrtv/
برخی برنامه های فرانسه زبان
http://www.avairan.com/aria7000/mehrtv-fr/
بخشی از مصاحبه ها
http://www.avairan.com/aria7000/mosahebeh
مصاحبه اوستا با  299شخصیت
http://www.avairan.com/awesta-index/
 211عکس
www.avairan.com/aria7000/Photo-abbasi/
اوستا انگلیسی
http://www.avairan.com/awesta/
لیست جنگهای محمد با تاریخ
http://mehrtv.org/1.pdf
شهرفرنگ قدیم
http://www.avairan.com/aria7000/sf/
 http://msa.pmشیوا 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/
زندگی نامه اوستا
http://www.avairan.com/aria7000/wikipedia/
bio David ABBASI Frبیوگرافی اوستا بفرانسه
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.c
om/biofr.html
بیش از ده رادیو و تلویزیون مهر
http://www.avairan.com/aria7000/index.htm
islam de Franceکتاب فرانسوی اسالم فرانسه
http://www.avairan.com/aria7000/islam%20d
e%20france%20avesta%20siavash%20David
%20ABBASI.htm
منم آن فرح زیبا زن سوم شاهنشاه
http://www.avairan.com/aria7000/farahziba.htm
سایت آریا  0111نخست
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.c
om/index
دکتر مصطفی مصباح زاده پایه گذار کیهان
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.c
om/mesbahzadeh.htm
بخشی از آنچه ما کرده ایم کارهای هنری
http://www.avairan.com/aria7000.wanadoo.c
om/nousAvons.htm
https://youtu.be/gDkxI-xOWI4
سیاوش اوستا بر گور فرهاد
https://youtu.be/ZaO5DW557fk
سیاوش اوستا در رسانه ایران یک زن بازیگر را رهبر
انقالب خواند و همه چیز بهم ریخت
https://youtu.be/TLP3fBvuQ4A
هادی خرسندی از دهها هنرمندی است که توسط سیاوش
اوستا از طنز نویسی به دنیا هنر و بروی صحنه آمد
سرگذشت فردوسی پیروز پارسی
https://youtu.be/jfbjs25_oXM
http://original.livestream.com/zartosht
سرگذشت میترا نخستین اندیشه خردگرا و تمدن ساز جهان
https://youtu.be/40cAm0WxZh0

https://youtu.be/PqZZrD3rwlY
استاد اکبر گلپا در خانه سیاوش اوستا
https://youtu.be/L2riYhWts_M
https://youtu.be/qtiAyLKA6hA
نخستین گروه دوشیزگان موسیقی ایرا مهرورزان
https://youtu.be/RcxLayyfspE
https://youtu.be/vxIJWYnuWL4
ابی در دانشگاه اسس پاریس
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
/www.facebook.com/groups/154027737993439/
/www.facebook.com/groups/219861004707305/

مراسم و آیین های تاریخی در بدرود با یاران که
آیین بدرود و بخاکسپاری پرنسس جانباخته لیال پهلوی
https://youtu.be/gCNIXhnsTwE
آیین بدرود با آخرین ارتشبد و رییس ستاد بزرگ ارتشتاران
پادشاه بخش نخست
https://youtu.be/jyYaTtemJ2Y
آیین بدرود با آخرین ارتشبد و رییس ستاد بزرگ ارتشتاران
پادشاه بخش دوم
https://youtu.be/AIrMY80otC0
بدرود با سرباز میهن رضا معاون
https://youtu.be/7gIixx_VAmA
بدرود با عباس صرافیان
https://youtu.be/JCYWNa4oCk8
بدرود با فریدون فرخزاد
https://youtu.be/G3PA9ABjjJ0
بدرود با پرویز اصفهانی
https://youtu.be/Akyr6hBS-14
https://youtu.be/Y0-KgXLOxqg
سخنان بزرگان جهان آریایی
https://youtu.be/AZUZfKw8Za4
 111عکس سیاوش اوستا با شخصیتهای ایران و جهان در
یک ویدیو
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
سخنرانی تاریخی اوستا در برابر سفارت ایران در لندن و
حسن عباسی قالبی
https://youtu.be/YC3yuwcMMQA
دهش نشان به مهربان یاران
پرویز اصفهانی مهندس امیر شجره
https://youtu.be/GZHov_U5Upg
استاد اکبر گلپا
https://youtu.be/1ZGS32kajM8
دهش جایزه سپاس و شایستگی فرانسه به دکتر دادستان دکتر مهدی
خزعلی دکتر پالیزدار مهندس طبرزدی و دکتر مختاباد
سیاوش اوستا دبیر جهانی این آکادمی بزرگ و تاریخی فرانسه
پیشنهاد کرده بود و به تصویب کمیته رسید

https://youtu.be/uabU7mavQfc
دهش جایزه هنر و دانش و ادبیات فرانسه به مورگان اوستا
https://youtu.be/w-QhVetuSSA
https://youtu.be/1ZGS32kajM8
جایزه انساندوستی فرانسه به استاد گلپا
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