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La fédération juive
irano-américaine a
confirmé et soutenu
les propos de David
Abbasi , a la synagogue

de Copernic, Face a
Bernard Henri Levy concernant ses
écrits erronés sur l’Iran, La Perse et REZA SHAH (son
dernier livre l'empire et les 5 rois)

Extrait de
l’intervention de Mr
David Abbasi a la
synagogue de
Copernic Paris, Mai

2018, Face a Bernard Henri
Levy, il répond et pose la
question :

Cher Bernard Henri Levy, JE SUIS PERSE et « Aria » et «
Iran » ne signifie pas une race ou une ethnie.
Mon cher BHL, Toi aussi tu est d'origine perse et Iranien...
(mizrahim =mirzahim) .
Je souhaite préciser que moi, David ABBASI سیاوش اوستا, je
préside l’association Franco-PERSE, l’institut laïque europerse depuis 40 ans. Et je dirige également mes chaines
de radio et de télévision PERSIANCNN et Soleil de Perse.
La plupart du temps quand tu demandes à une personne
d’origine perse si elle est d’origine iranienne, la personne
te répond tout de suite qu’elle est PERSE!
Il y a des centaines et des milliers de pages avec des
photos et des vidéos nous concernant avec le nom
«PERSE » sur les réseaux sociaux.
Quand tu tapes sur Google « Perse David Abbasi » tu
trouves 94 200 sujets, 67 750 images et 7220 vidéos.
Ce que je veux t’expliquer ici c’est ton erreur dans ta
traduction des mots ARIA et IRAN.
Ton erreur d’interprétation du changement de nom de la
PERSE par l’Allemagne à l’époque de Reza Shah, lui qui a
sauvé des milliards de juifs en leur donnant le passeport
iranien pour qu’ils puissent aller en Israël.
L’ Iran, signifie « royaume des Aryens Aryens, Aryans ou
Arya, Aria est un terme qui signifie « noble » qui a été
utilisé comme auto désignation par les Indo-iraniens.
Le mot Iran a une racine aussi ancienne que les langues
indo-européennes. C'est la base d'un mot aussi bien
mythologiquement qu'historiquement à la fois complexe
et commun, couvrant un espace étendu allant de l'Iran à
l’Écosse.
Pendant la dynastie des Achéménides (-559 à -330), Bien
que l'Iran soit le seul nom utilisé continuellement par les
Iraniens depuis des milliers d'années et utilisé plus de
400 fois à Shâh-Nâme (le livre des histoire des rois Perse,
Poèmes de FERDOSI plus de 720 fois , dixième siècle)
dans le livre d'Obeid Zakani, le mot Iran et Aria a été
utilisé plus de 400 fois(Treizième siècles ).
Mais les Européens n'ont jamais utilisé ce nom avant la
fin du XVIIe siècle, et ils ont toujours utilisé "Pars" et
« perse » persan , au lieu de l'Iran.

Le mot et le nom Iran, Aria, Arman veut dire l’Homme
Noble et libre et les pays libres.
Même en Israël , parmi les juifs, il existe beaucoup de
nom et prénoms comme: Aria, Arien, Ariane, Irène, Irena
et Iran…
Et même ici à la Synagogue de Copernic nous avons la
joie et l’honore d’avoir Dr Ariane Bendavid …
Le terme Iran comme une unité politique géopolitique
dans le livre Masalak al-Sabir-Faymaylak al-Amezar
Shahabuddin Ahmad ibn Fazlullah Omari (700-47 AH)
décrit l'Iran dans une saison au nom de la nation
iranienne.
Les Européens, Pour l’Iran, ont toujours utilisé le nom:
Pers, Persia (anglais), Perse (France), Persien (allemand)
et c’est en 1935 que Reza Shah a demandé au Européens
d’utilisé le nom « Iran » et aucun rapport avec les nazis et
Hitler qu’ils ont malle interprété et utilisé le mot …
En 1941 Reza Shah PAHLAVI exilé par les Britanniques
qui l’envoient à l’île Maurice, puis à Johannesburg,
en Afrique du Sud, où il mourra.
Suit a l’intervention de Mohammad Ali Fouroughi, Juif
Iranien et Le Premier Ministre de REZA SHAH PAHLAVI,
Son fils Mohammad Reza PAHLAVI lui succède.
Reza Shah Pahlavi le Shah d’Iran Acculer les Juif
prévenait de la Russie ou l’Europe et leurs délivrai le
passeport iraniens pour pouvoir entre facilement en
Palestine avant la création d’Israël …

La Déclaration de la Fédération juive iranoaméricaine sur la revendication du nom de
Reza Shah de renommer l'Iran.
«Nous(Fédération juive irano-américaine) nions
fermement la déclaration de M. Bernard
Henry Levy sur la raison du changement
de nom de l'Iran.
Bernard Henry Levy, éminent sociologue français à Paris,
a déclaré récemment que Reza Shah avait changé le nom
du pays en faisant référence à l'Allemagne hitlérienne et
nazie et aux motifs raciaux,..La Fédération juive iranoaméricaine a publié une déclaration à propos de
l'entretien avec M. Bernard Henry Levy en France dans
laquelle il qualifiait Reza Shah de véritable nationaliste,
écrivant inlassablement sur la voie de la modernisation
de l'Iran et de la nation iranienne. Ce fut un succès dans
ces effort.

Déclaration de la Fédération juive irano-américaine en Perse :

بیانیه فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در تایید
سخنان سیاوش اوستا درباره کتاب برنارد هانری لوی
پس از آنکه برنارد هانری لوی در کتاب اخیرش به ایران و رضاشاه و تاریخ
کهن سخنان ناروایی را نسبت داده و در مصاحبه هایی این موارد را تکرار کرد
در ماه می  8102سیاوش اوستا در کنیسه تاریخی کپرنیک نزدیک میدان
تروکادرو و برج ایفل پاریس که صدها تن حضور داشتند دربرابر برنارد هانری
لوی برخاسته و شدیدا به او اعتراض کرد و گفت ترا فیلسوف بزرگی میخوانند
اما گویا از تاریخ سرزمین من چیزی نمیدانی ؟ سیاوش اوستا بطور مفصل در
مورد نادرست بودن ادعاهای وی سخن گفت و مورو تشویق و کف زدن یهودیان
فرهیخته قرار گرفت سیاوش اوستا این موارد را در برنامه های پارسی و
فرانسوی و عربی خود در رادیو و تلویزیون نیز مطرح کرد
چندی پس از این جنجال یهودیان میهن دوست ایرانی امریکایی نیز با صدور
بیانیه ای سخنان برنارد هانری لوی را رد کردند
در اینجا بیانیه فدراسیون یهودیان ایرانی امریکائی به پارسی و فرانسوی از نگاهتان
میگذرد:::

اظهارات اخیر برنارد هانری لِوی یک جامعه شناس سرشناس فرانسوی در
پاریس که ادعا می کند رضاشاه نام کشور را به اشاره هیتلر و آلمان نازی و با
انگیزه های نژادی ،از پرشیا یا پارس به ایران تغییر داد ،با اعتراضات جدی از
سوی جوامع مختلف ایرانی و غربی و از جمله فدراسیون یهودیان ایرانی-
.آمریکایی روبرو شده است
فدراسیون یهودیان ایرانی -آمریکایی در مورد مصاحبه آقای برنارد هنری لوی با
تلویزیون فرانسه  ۸۱۰۲بیانیه ای منتشر کرده است و در آن با اشاره به رضاشاه
به عنوان یک ملی گرای واقعی ،نوشت او در راه مدرنیزه کردن کشور و ملت
ایران به طور خستگی ناپذیری فعالیت نمود و در این کوشش ها به موفقیت چشمگیری
.دست یافته بود

بیانیه فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی

دولت ایران در سال  ۰۳۹۱تحت حکومت رضاشاه کبیر ،تغییر نام این کشور را از پرشیا
به ایران تصویب نمود .گزارشها ،اسناد و نقل قول های متعدد در رابطه با این تصمیم
بخصوص ،انگیزه های بسیاری را بر می شمرند .از آن میان آنچه بیش از همه قابل باور
بود و مورد تایید قرار گرفته ،این است که رضاشاه به عنوان یک ملی گرای واقعی در راه
مدرنیزه کردن کشور و ملت ایران به طور خستگی ناپذیری فعالیت نموده و در این کوشش
.ها به موفقیت چشمگیری دست یافته بود

در مدت زمان کوتاهی مساعی رضاشاه و رهبری ایشان ایران را از یک کشور
فاقد قانون که در آن یک حکومت مرکزی ناکارآمد ،نابسامان ،بی کفایت و فاسد
توانایی کنترل استانها را در دست نداشت به کشور قانون و نظم تبدیل کرد که در
آن جنایات و فساد ریشه کن گردید .کارآیی مورد تشویق قرار گرفت و توانایی،
.شایستگی و مسئولیت پذیری افراد سرلوحه کار قرار گرفت
در این دوران زیرساخت های عظیمی تاسیس شد ،دانشگاه تهران افتتاح شد ،نظام
جدید آموزشی به اجرا در آمد و سرانجام ایران غروری که قرنها پیش از دست
.داده بود را بار دیگر به دست آورد
بر اساس اغلب مدارک موجود ،اولین و مهمترین دلیل تغییر نام به ایران ،تاکید بر
ظهور یک جامعه پیشرو و پویا بود ،در قبال نام پرشیا که نگرشش به دورانی
باستان گرچه با شکوه برمی گشت .دلیل دیگر ایجاد تمایز میان ایرانیان و جوامع
عرب همسایه بود که غلبه انها بر ایران در چند قرن پیش ،اثرات ماندگاری بر
ایرانیان برجا گذاشته بود .اثراتی که در چشم نخبگان ملی گرا همانا سرچشمه
.عقب ماندگی ایرانیان بودند

فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی هیچ مدرکی در تایید ادعاهای آقای
برنارد هنری لوی ندیده است که گفته اند این تغییر نام نتیجه یک توافق
محرمانه بین ایران و آلمان نازی برای تقسیم جهان بین آنها بوده آن هم
.سالها قبل از آن که آلمان جنگ را شروع کرده باشد
اینکه کشوری الزام داشته باشد که به خاطر ورود به یک معاهده با کشوری دیگر نام خود
را تغییر دهد فاقد هرگونه منطق می باشد،
بخصوص که آن کشوردوم نه خود نامش را تغییر داده و نه از سایر متحدانش همچون ایتالیا
.و ژاپن چنین انتظاری داشته
آنچه ما می دانیم و عمیقا قدردان آن هستیم این است که به عنوان بخشی از برنامه رضاشاه
برای مدرنیزه کردن ایران ،جامعه ما یهودیان ایرانی سرانجام اجازه یافت تا محله های
یهودی نشین ایران را ترک کند ،فرزندانمان امکان یافتند به کسب تحصیالت عالی
بپردازند ،برنامه های تبعیض رسمی علیه همه اقلیت های مذهبی فعاالنه برچیده شد و
جامعه ما اجازه ورود به مسیر اصلی جامعه ایرانی و ادای سهم خود در ترقی آن را پیدا
.کرد

عالوه بر آن ،حتی در زمان جنگ ،سیاستمداران و صاحب منصبان ایرانی ،در
نجات جان تعداد بسیاری از یهودیان و جلوگیری از فرستاده شدن آنان به
اردوگاههای مرگ نازی ها در اروپا نقش موثری ایفا کردند و همچنین در خواست
.آلمان را برای جمع آوری یهودیان ایران رد کردند
بر اساس این حقایق ما وظیفه خود میدانیم که بیانات آقای آقای برنارد هنری لوی
را در مورد دلیل تغییر نام ایران عموما و قویا تکذیب مینمائیم

Déclaration de la Fédération juive
irano-américaine.
Responsables iraniens ont joué un rôle important en
sauvant de nombreux Juifs et en empêchant leur envoi
dans les camps de la mort nazis en Europe.
En 1935, sous le règne de Reza Shah, le gouvernement iranien
approuva le changement de nom de la Perse à l'Iran. Les rapports,
documents et citations font référence à cette décision de plusieurs
manières. L'une des croyances les plus crédibles et les plus acceptées
est que Reza Shah a travaillé sans relâche en tant que véritable
nationaliste dans le processus de modernisation du pays et de la
nation iranienne, et a fait de grands progrès dans ces efforts.
En peu de temps, les efforts de Reza Shah et de ses dirigeants ont
permis à l'Iran de sortir d'un État non respectueux de la loi, dans
lequel un gouvernement central dysfonctionnel, inefficace, corrompu
et inefficace pouvait contrôler les provinces, de faire régner l'ordre
public en un état de droit et d'ordre dans lequel les crimes Éradiqué.
L’efficacité a été encouragée et la capacité, la compétence et la
responsabilité de la population ont été intégrées. À cette époque, une
vaste infrastructure était mise en place, l’Université de Téhéran avait
été ouverte, un nouveau système éducatif avait été mis en place et
l’Iran avait finalement retrouvé la fierté perdue des siècles plus tôt.
Selon la plupart des preuves disponibles, la première et la plus
importante raison de renommer l’Iran était l’accent mis sur
l’émergence d’une société dynamique, en relation avec le nom de la
Perse, dont l’attitude envers l’ancien âge, bien que magnifique, est
revenue.
Une autre raison était la création d’une distinction entre les sociétés
iraniennes et les sociétés arabes voisines, dont la victoire sur l’Iran il
ya plusieurs siècles avait des effets durables sur les Iraniens.
Les effets des élites nationalistes ont été à l'origine du retard de l'Iran.
La Fédération juive irano-américaine n'a trouvé aucune preuve à
l'appui des affirmations de M. Bernard Henry Levy selon lesquelles ce
changement résultait d'un accord secret conclu entre l'Iran et
l'Allemagne nazie pour diviser le monde entre eux, bien des années
avant que l'Allemagne ne déclenche la guerre.
Qu'un pays soit obligé de changer de nom pour signer un traité avec
un autre pays n'a aucune logique.
Surtout depuis que ce changement n'a pas changé de nom, ni attendu
de ses autres alliés comme l'Italie et le Japon.
Ce que nous savons et apprécions profondément, c’est que, dans le
cadre du programme Reza Shah pour la modernisation de l’Iran, notre
communauté juive iranienne a finalement été autorisée à quitter les
ghettos de l’Iran, que nos enfants ont pu faire des études supérieures.
La discrimination officielle à l'encontre de toutes les minorités
religieuses a été activement démantelée et notre société a été
autorisée à s'intégrer dans la communauté iranienne et à contribuer à
son progrès.
En outre, même au moment de la guerre, des politiciens et
d’éminents responsables iraniens ont joué un rôle important en
sauvant de nombreux Juifs et en empêchant leur envoi dans les camps
de la mort nazis en Europe, ainsi que la demande allemande de
rassemblement de Juifs iraniens. Rejeté Sur la base de ces faits, il est
de notre devoir de savoir que nous nions fermement la déclaration de
M. Bernard Henry Levy sur la raison du changement de nom de l'Iran.
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اسراری از پژوهش انگلستان در
پرونده پرنسس نازنین و پر مهر
لیال پهلوی
سیاوش اوستا سال گذشته در هفدهمین سالگرد شهادت
پرنسس لیال در آیین یاد بودش در گورستان پاسی در چهار قدمی
برج ایفل اسرار تازه ای از توطئه های کشتن لیال پهلوی را فاش
کرد وی گفت لیال نه معتاد بود و نه قرصی و دکتر اقبال پاکستانی
پزشک هندی انگلیسی درباره نسخه ها و قرصها دروغ گفته و
بارها مورد بازجویی قرار گرفته است سیاوش اوستا از دو اقدام
دیگر ترور لیال با سیم تلفن اتاقش در هتل و کتک زدن پرنسس
پرده برداشت سیاوش اوستا پلیس به سحنان دکتر شک کرده
است و گفته بود طی  51روز گذشته سه بار او را دیده است و
ماه و دکتر تا  6ژوئن 18 022ازش خواسته قرص بیشتر بنویسد
قرص آرام بخش نوشته بوده است در اسناد دکتر و لیال کشف
شده است که دکتر اقبال برای سه هفته نسخه هایی برای 022
قرص که بجای  02قرص ارائه کرده است که از سوی کمیته
تحقیق مشکوک بوده است و از اقبال بارها توضیح خواسته اند و
او هرگز نتوانست توضیحات درستی ارائه دهد دکتر اقبال
پاکستانی گفته که یک کبودی دور چشم لیال مشاهده کرده است
در شش ژوئن دکتر اقبال پزشک مشکوک به پلیس گفته است که
من رفتم یک چیزی برای معاینه چشم کبودش بیاورم بیارم اما
وقتی برگشتم ایشان رفته بود وی همچنین مدعی شده است که
پنج نسخه امضاشد نیز از دفترش دزدیده شده بود؟ کمیته
تحقیق از دکتر پرسیده است چرا یک دسته نسخه پیشاپیش امضا
شده در دفترت بوده است؟
این دروغهای بزرگ را کسی باور نمیکند جریان  022قرص را
دکتر به پلیس نگفته به داروخانه گفته؟ چه داروخانه ای؟ 1
نسخه نایاب بوده است گروه تحقیق میگویند پرسشهای بی
جوابی از نسخه ها و عملکرد دکتر اقبال برجاست او بدروغ
مدعی شده است که در  52و  56و  51می پرنسس را دیده و
قرص نوشته و دوبار هم تلفنی قرص تجویز کرده است چند روز
پیش از دهم ژوئن وکبودی چشم لیال کارمند هتل او را در اتاقش
بی حال و با سیم تلفن تلفن به دور گردنش نزدیک به خفه شدن
یافته بودند
دروغهای من در آوردنی جریان قرصها برای پوشش توطئه ی
ترور لیال بوده است سیاوش اوستا که بیشتر از هر خویشاوند و
دوستی در یکی دوسال آخر پرنسس لیال را میدیده است تاکید
میکند که لیال نه معتاد بود و نه قرصی بود و احتمال اینکه در
هنگامه کشتنش به او تزریقاتی کرده هست و دو اقدام ضرب و
اقدام به خفه کردن لیال باسیم تلفن آنهم چند روز پیش از کشتن
نهایی ترور این پرنسس آریایی را قطعی میکند
دکتر منداد اقبال پزشک انگلیسی که نسخه های تکراری مشکوک
برای داروهای کنترل شده را بدون حضور و معاینه پرنسس لیال
پهلوی و بدون داشتن اطالعات دست اول درباره پیشینه و پرونده
پزشکی بنام ایشان شتاب زده و پس از قتل صادر کرده بود
توسط دادستان پرونده آقای پل کناپ من توبیخ و مجازات
انضباطی شده است.
شخص دکتر اقبال که در سال  5661از هندوستان مدرک خود را
گرفته است به اشتباهاتی در باره لیال پهلوی اعتراف کرد و گفت
شاید من شیفته مانکن بودن ایشان نزد والنتین بودم ....

پروفسور کنت هوپ رئیس کمیته پزوهش در قتل پرنسس لیال پهلوی در
جلسات پزوهش و تحقیق به دکتر اقبال تاکید کرده است که وی در رابطه
با پرنسس بوظیفه پزشکی خود خوب عمل نکرده است و دکتر اقبال وجود
اشتباهات را پذیرفته است.
پرونده قتل پرنسس لیال تا سال گذشته باز بود و دکتر اقبال بعنوان مشکوک
اصلی بطور مرتب زیر نظر گروه تحقیق بود تا اینکه عالیجناب پل کناپ من
بازنشسته شده و پروندهپرنسس لیال پهلوی بی شاکی و معلق ماند.

پرنسس لیال سالنامه آریایی میترایی را
شناسنامه و پاسپورت هر ایرانی میدانست
و یکی از پشتیبانان انتشار سالنامه هفت هزار ساله بود
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Depuis 1980 David ABBASI est à l’origine de l’utilisation des expressions « islam politique», «islam de
France », « laïcité + Dieu », « regard critique sur l’islam » et « pétrodollars »...

