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 فروشگاه اسکان
  با سی سال پیشینه پر افتخار در خدمت شما

خاویارـ شیرینی ـ زولبیا بامیه ـ نان لواش ـ 
میوه ـ بستنی فالوده ـ خشکبار و آجیل و 

 مرباجات و انواع ترشی
فروش دستگاههای  فروشگاه اسکان محل

جادویی برای دیدن بیش از هفتصد کانال 
تلویزیونی ایرانی ترکی افغانی و عربی بدون 

 نیاز به نصب آنتن روی پشت بام
 این دستگاه براحتی در کمتر از پانزده دقیقه

بکار میکند شروعوصل و  
پس از وصل کردن سه سیم به برق و 

 ویزتلویزیون و انترنت روی سایت جی ال 
کرده و با  و دستگاه را بنام خودتان ثبت رفته

 منوی کامال پارسی از آن بهره میبرید 
  بهترین هدیه به پدر و مادرهای توی خانه

Tel : 01 45 77 06 16 

Eskan Epicerie Fine   

62 Bis Rue des Entrepreneurs  

75015  Paris France 

 مهربان یاران گرامی ماهنامه

شهرفرنگ و  
سالنامه هفت هزار ساله 

منتشر میشود در صورتیکه مایل  هر ماه

هستید نام و نشان شما چاپ شود با ما 

تماس بگیرید برای باال بردن فروش و 

شناساندن کارتان ما بشما کمک میکنیم 

آگهی شما در سایت صفرهشت پاریس 

دات کام وفیسبوک و سالنامه و رادیو و 

با تلویزیون و روزنامه شهرفرنگ 

 ارزانترین قیمت و باالترین بازدهی

info@08paris.com 

رستوران کلبه 
قدیمیترین رستوران ایرانی در پاریس 

 بمدیریت هنرمند محبوب سورن
Tel 01 43 37 96 32 

 سوپر شیوا 
بزرگترین و ارزانترین 
سوپر مارکت در کرتی 
 بمدیریت آقای اسرافیلی

06 15 12 93 29 
 سالن آرایش و زیبایی ژوزف

06 12 34 01 72 
خیابان  66شهرفرنگ کتابفروشی 

84شانزه لیزه بوتیک شماره   
 همه گونه کارهای ساختمانی با آلن کریمی

07 51 01 98 02 
 

84شانزه لیزه بوتیک  شماره  66شهرفرنگ جدید در   

حراج کتاب و سی دی و دی وی دی و کارت پستالهای بسیار زیبا از آثار باستانی ایران بهترین 

استفاده برای تبریکات سال نو و نشان فروهر سنجاق و گردبند و دکمه سر دست و پرچم رومیزی با 

 شیر و خورشید در شهرفرنگ جدید 66 خیابان شانزه لیزه پاریس مترو فرانکلن روزولت بوتیک 84 

!همیشه میگن یادآوری خوبه  
مهربان یاران گرامی آیا خبر دارید که مجسمه آزادی که در پاریس و نیویورک میباشد بر چهره ی 

 میترا و توسط یک فرانسوی میترا گرا ساخته شده است؟
اصل تصویر میترا در موزه لندن است که تاج سر مجسمه آزادی با درخشش هفت شعله بسان همان 

است و در دستی کتاب اوستا و در دست دیگر مشعل آتش زرتشت را داردساخته شده   
پلی که شما را به فروشگاه ایرانی اسکان میبرد در سمت راست خود پشت به برج ایفل مجسمه 

 آزادی را دارد که تندیس نیویورک پس از آن ساخته شده است
جلد کتاب درباره علوم و دانشهای بسیاری  که  021خود کتابخانه ای بوده است با  که  اوستاکتاب 

همه اینها را در دو کتاب آیین اوستا و من با خدا رقصیدم نوشته ایم و در اول سالنامه های هفت 
  کوتاهی از این سخن آمده است  هزار ساله آریایی میترایی

 
 

مما نیز میتوانیم کریسمس را جشن بگیری  
 که این اختالف  چند روز اختالف البته با  س و یا نوئل همان جشن یلدای ما میباشدکریسمجشن 

یلدا که واژه       میباشد و روزهای کبیسه برخاسته از شمارش سال با تقویم خورشیدی و یا ماهی
تولد نبز از آن آمده است در اصل سریانی و به معنای زایش و میالد است که منظور همان تولد 

بسیاری از آداب و رسوم  شق و عالقه ویژه ای به میترا داشته وعمیترا میباشد عیسی مسیح خود 
شده است که در شب بابا نویل در شکل و شمایل میترا درست شد مسیحیت اقتباس از آیین میترا میبا

سرد و برفی یلدا برای بچه ها هدیه می آورد و کاله او کاله میترا میباشد که امروزه بر سر پاپ نیز 
ری چون در آلمان و انگلیس و دیده میشود و در کلیسای واتیکان که معبد میترا بوده است آثار بسیا

دشده و میشو آیین و معابد میترا کشف از بلژیک  
سیاوش اوستا نوشته هایی بزبان پارسی و فرانسوی و انگلیسی دارد که میتوانید مطالعه بفرمائیددر این باره   

 

Perse 7000 ans de civilisation  &  
Persian 7000 years of Civilisation 
Mithra le dieu de la lumière 
برای سفارش یا به شهرفرنگ شانزه لیزه بیایید و یا از 

 طریق اینترنت

www.ABBASI.Fr 
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 رستورانهای ایرانی در فرانسه

Restaurants iraniens  

Restaurant JET SET 
14 rue Washington 

75008 Paris 01 45 61 00 70 
Restaurant Guylas 
68 reu des Entrepreneur 
75015 Paris. 01 45 61 00 70 

Restaurant Colbeh 22 rue Mouffetard 01 
43 37 96 32 - 75005 PARIS 

Restaurant Autrement 244, rue Croix-
Nivert 06 14 22 59 40 - 75015 PARIS  
Restaurant Norouz 48, rue du dessous 
des berges 0145 84 29 48 - 75013 
PARIS  
Restaurant Shabestan 38 avenue de 
Versailles 01 45 25 51 15 - 75016 PARIS  
Restaurant Perchiana 7 rue Mademoiselle 

01 45 71 01 64 - 75015 PARIS  
Restaurant Chez Elham 11 Rue de la 
Reynie 01 48 04 38 90 - 75004 PARIS  
Restaurant Banous 57 rue du faubourg 
montmartre 0148 78 04 08 - 75009 PARIS  
Restaurant La Caspienne 4, rue Stanislas 
01 45 48 11 39 - 75006 PARIS  
Restaurant Shabestan 38 av de 
Versailles 75016 Paris 
Restaurant Cheminée, 60 bis rue des 

entrepreneurs 01 45 79 30 89 - 75015 PARIS  
 

Traiteur Mazeh  
 رستوران مزه

65 rue des entrepreneurs  
 75015 PARIS  

Tel : 01 45 7533 89 

 وکالی ایرانی
Dr Farzad AGAHI 

01 48 74 81 00 
Dr Hassan fereshtian 

06 03 76 25 98 

Dr Omid Saedi 

06 11 61 18 13 

Dr Asadollahi 

01 42 66 92 16 

Dr MarAshi 

01 40 67 14 12 

Samira Awesta 

07 51 05 06 09 

 ترجمه و تایپ پارسی با دکتر علی آذربا

06 84 96 26 09 
 لیست پزشکان ایرانی

Professeur Taghi DADSETAN  

TEL : 01 40 44 41 44 
Professeur Keyvan MAZDA 

TEL : 01 40 87 59 22  

        & 01 40 87 59 19 
پزشکان به صفرهشت  کامل برای لیست

 پاریس دات کام بروید

 چرا جهان عرب با ایرانی دشمن هستند؟

 آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا جهان عرب با ایرانی مخالف و دشمن هستند؟
و این تقصیر مردم تازی کالم نیست بلکه ایدیولژی اسالمی سبب اصلی است  البته نه همه بلکه اکثریت نا آگاه و بی اطالع؟

 که یک انسان نازنین و مهربان را در یک چشم به هم زدن دشمن و جانی و قاتل و پرخاشگر میکند

با آنها تماس و برخوردی نداشته اید این سخن را باور نکنید شاید بسیاری از شماها که  
اما اگر با آنها نشست و برخاستی داشته و وارد بحثهای سیاسی عقیده ای بشوید میبینید که آنها کال با دو طایفه ریشه ای 

شیعیان و چون همه ایرانیان را شیعه میپندارند بر این باور پایور هستند دیگریدشمن و مخالف هستند یکی یهودیها و   

و ترکیه  کمکهای در جنگ صدام حسین و در تازش داعش و این دشمنی ها  شاید شما خبر نداشته باشید که
تا همین زمان قاجار نیز در جنگهای گرد کشی ایزدی کشی خالصه نمیشود  برای ایرانی کشی قطر و سعودی

ما همان میکرده اند که االن با  ت عثمانی با ایران  مسلمانان در حمله های خود به ایران با زنان و فرزنداندول
رد و ایزدی و شیعه میکنند؟گ  

اولیه آنها را برای دفتری دیگر میگزاریمتازشهای نخستین به ایران و خرابی مداین و قتل و غارتهای  شرح حال   

با عجم و کافر و نجس و مجوس و زندیق و قرمطی و شعوبیه و  رهبران تازی اسالم  از روزهای نخست
مورد ازار  ما را باور نکردند و همیشه  نخرمدینی و  علوی و شیعی و اسماعیلی  خواندن ما اسالم آوردن ما

 و اذیت و کشتار و غارت آنها بوده ایم   بروید و کتابهای تاریخ را بخوانید
 زبان  اده از تکنولژی مدرن با ساختن کانالهای رنگارنگ ماهواره ای عرب و ترک و پارسیامروز با استف

کشی  و شیعی تبلیغات تاریخی خود را گسترش داده و حتی با ساختن فیلمها و سریالهای پر خرج جنگ ایرانی
 را شدت داده و میدهند

حسین ساخته است و به همه زبانها آنرا جهان اسالم چند سالی است که یک سلایر سی ساعته بنام حسن و 
دوبله کرده است و به برکت همین سلایر هزاران بچه مسلمان را از سراسر دنیا به ترکیه و عراق و سوریه 
برده و با آموزشهای نظامی و استفاده از تکنولزی برتر نصف عراق و سوریه را گرفته و قیمت نفت را در 

اهش قیمت نفت زیانهای محکمی به کشورهای صادر کننده نفت از روسیه که این ک جهان به نصف رسانده اند
 تا ایران و مصر و الجزایر و سعودی خواهد زد

که روی نت قابل دیدن است میخواهد به بیننده حقنه کند که تشیع توسط یهودیان و برای حسن و حسین سلایر 
ه شده است و تا کنون نیز توسط آنها هدایت جنگ و تفرقه افکنی میان مسلمانان توسط عبدهللا بن سبا ساخت

در همه جا   احزاب نژاد پرست میشود و لذا یهودی و شیعه یکی هستند و هر دو طایفه واجب القتل لذاست که
راهگشای بهشت و یهودی در غرب باال گرفته و شیعه کشی در عراق و سوریه  ده اند و  تازشهای ضدباال آم

و هر روز فتواهای تازه ای توسط فقهای مسلمان ضد شیعیان صادر ده است حوری برای ابلهان تازی ش 07
تا به  میشود و با همه بدبختیهایی که ایرانی در سفرهای حج خود از هنگام شورش مکه برهبری ری شهری

امروز دیده است که بارها و بارها زنان و نوامیس ایرانی مورد تجاوز قرار گرفته اند و هم اکنون دختان به 
و واقعا جای تعجب است که با همه اینها باز درسال  بفروش میرسند برای تازیان غنیمت گرفته شده چون برده

میریزندشوق حاجی شدنشان میلیارد دالر به خزانه حج عربستان میلیونها نفربه   

بی  سال آنچنان باال و پر خرج بوده است که مشتی مزدور معتاد و 53تبلیغات فرهنگی سیاسی دشمن طی 
وطن برای چند دالر در ماه در خدمت این اهریمنان قرار گرفته و از طریق رسانه های رنگارنگ ضدیت با 

منافع ملی و جنگ و بغض و کینه را در میان ایرانی شعله ور نگهداشته اند و از آنسو جهان وحشی نفت و 
ران وطن فروش نه تنها برای آنها دالر هر روز با بازیهای تحریمهایش ثروت ملی مارا بغارت میبرد و مزدو

کف میزنند که بهترین جاسوسان و مزدوران آنها هستند  از هنگام توطئه جهانی سقوط محمد رضا شاه تا به 
امروز به هزار و یک بهانه تیلیاردها دالر ایران را باال کشیده و ایرانی را در جهان تروریست و خرابکار 

ملت در داخل ایران فاگوش فرار و گریز و خروج  هستیم و  اب خرگوشیشناسانده اند و ما همه هنوز در خو
از کشور و ایرانیان مستقر در خارج در انتظار تححق شعارهای سی ساله اپوزیسیونی که افسارش در دست 

 خود مالها و استعمار نو میباشد

 
ایزد و زرتشتی هستند  در برابر یک بار دیگر مردم دلیر و قهرمان گرد و نه کرد و ایزدیها که از ریشه ی 

 ستم و جنایات جهانی تک و تنها به مصاف و جنگ تازیان رفت و هر رووز حماسه نوینی آفرید

 
La laïcité n'est contre aucune religion et laïcité n'est pas une 

religion mais le respect des lois républicaines, aucune religion 

ne doit pas imposer ses rites et ses cultes et ses idoles a la 

société non plus à la membre de sa famille…!« David ABBASI »  
از سیر نمیشوید پس از خواندن د اگر بارها و بارها هم بخوانید بدر این چهار برگ یک دریا اطالعات و آگاهی داری

!!برگ را  بدیگری بدهیدر ااین چه!! گناه دارد! دور نیندازید  
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Associations iraniennes  انجمن های
 فرهنگی و غیر فرهنگی ایرانی در فرانسه

 
 laïque Euro perse 66 CHAMPS ELYSEES شهرفرنگ
75008 Paris 01 42 89 59 95 
Lettres persanes 16, passage de la main d'Or 
75011 PARIS 01 40 18 03 55  
Association Aftab PARIS 22, rue de la Saïda - 
75015 Paris aftabassociation@yahoo.com  
association culturelle pour la jeunesse franco-
iranienne 11, rue de javel 75015 PARIS 01 45 79 69 40  
Art en exil Hall M Boite19 156 rue Raymond Losserand 

75014 PARIS 06 09 12 68 07 / 01 45 42 20 16  
Association Socioculturelle des Iraniens du Val de Marne 

54, rue de Falkirk - 94000 CRETEIL 01 43 77 35 35  
Association Art Iranien Couleur Safran 5 place du 
merlot 31490 BRAX  
Persepolis BP 70024, No:24 31771 COLOMIERS 
05 61 30 31 79  
Association pour la Promotion de la Culture 
Iranienne 75001 STRASBOURG apci@altergen.net  
Association Franco-Iranienne d'Alsace 19 rue Kuhn 67000 
STRASBOURG 03 88 22 22 71  
Sabalan 195 route de Bayonne 31300 TOULOUSE 05 67 

11 10 41  
Association Persepolice 39, rue d’Antony, 87000 
LIMOGES vahid-meghdadi@hotmail.com  
Association pour la Diffusion de la Culture de l'Art et 
de la Litterature de l'Iran (ADCALI) 7, square du 
Diapason, 95000 CERGY  
Calligraphis 16 rue Visconti, 75006 PARIS 01 46 33 18 16  
Atelier 43 60, rue de la Belle-Feuille 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT 06 21 05 86 86  
association humanitaire CEDA Collectif d'entraide 
aux demandeurs et déboutés d'asile 22, rue de la 
Saîda, BP 34 75015 – PARIS  
association humanitaire FLEURI 1, boulevard de 
l’Oise, 95000 CERGY  
association humanitaire TAVANGOSTAR 13, rue 
des Meuniers, 94300 VINCENNES  
association humanitaire SOS BAM 2, rue Robert-
Schumann, 94220 CHARENTON-LE-PONT 
sosbam@ifrance.com  
Association des médecins iraniens 93 Avenue du 
général Leclerc 75014 PARIS 01 40 44 41 44  
Société des Avocats et Juristes Franco-Iraniens 
Maison du Barreau - 2/4 rue Harlay, 75001PARIS  
association économique Centre des Economistes 
Iraniens (Kanoun-e-eghtesaddan-e-Iran) 88, rue des 
Entrepreneurs, 75015 PARIS  
association juridique Association des avocats et 
juristes iraniens en exil (AJI) 72, rue de Pierrefitte, 
bâtiment B, 78700 CONFLANS-SAINTE-
HONORINE  
association scientifique Pour la recherche 
archéologique en Iran 27, rue du Cherche-Midi, 
75006 PARIS  
association Demain, l'Iran 147, rue du Temple, 
escalier B, 75003 Paris  
association Iran Solidarités 2 bis, rue Berthe-de-
Boissieux, 38000 GRENOBLE 
iran.solidarités@wanadoo.fr  
Association roudaki Dr mirshahi tel; 06 64 37 32 20 
Association Farhang e Iran Te: 06 79 30 60 40 
Association Comité de Soutien aux Droits de 
l'Homme en Iran (C.S.D.H.I.) 32, boulevard de 
Strasbourg, 75010 PARIS  
Association Culture Libre Tél. 06 25 47 63 63 - 06 
13 22 70 49 14 avenue rené boylesve 75016 paris 
Association Pouya 48 bis quai de Jemmapes 75010 
PARIS 0142 08 29 47  
Trans-asia 7 rue Président Mazarick 42100 Saint 
Etienne 06 16 51 50 74  
Centre culturel iranien (service "culturel" de 
l'ambassade de la république islamique d'Iran) 6, 
rue Jean Bart 75006 PARIS 01 45 49 19 20  

 
 اگر نام انجمن شما در این لیست نیست یا با ما تماس بگیرید

 و یا به شهرفرنگ پاریس بیایید
 info@08paris.com با ایمیل
 Tel:01 42 89 59 95 با تلفن

 مشکل پناه جویان ایران و جهان
میشنویم و میخوانیم که دهها و یا صدها پناهجو از سراسر جهان تحت ستم و  هر روز در خبرها و گزارشات

 جنگ های خانمانسوز در این دریا و آن رودخانه و فالن کوه و دشت و صحرا کشته شده اند
جهان غرب که بخاطر مشاکل بزرگ اقتصادی خود آتش اکثر جنگها را شعله ور کرده است نیز دروازه های 

حدود دو سال طول میکشد تا پاسخی دریافت کند و  پناهندگی جویان بسته است و یک پروندهخود را بروی پناه
یم مالیان شانس قبولی بسیار کم و در ما بخاطر ساخت و پاختهای جهانی رژ پناهجوی مشخصا برای هم میهنان

بسیاری که تمامی داشت و نداشت خود را میفروشند و هزینه فرار از  هم میهنان در صد میباشد  8حدود یک تا 

ایران میکنند و وقتی از کشور خارج میشوند تازه با دریای مشکالت مواجه میشوند و چون کمتر کسی اطالعات 
ا با ورودشان به یک کشور جدید و دریای سختی ها و دشواریه و اگاهیهای الزم را در اختیار آنها گذاشته است

خجالت میکشند تا از سختی ها و پشیمان از کرده خویش میشوند اما چون هستی خود را فروخته و خارج شده اند 
و قصه خود  کارتن خوابی ها و درپارکها زندگی کردن و یا احیانا در بعضی کشورها زندانی شدن سخن بگویند

و به عشق کشور که از واقعیتهای جهان بیخبرند  میلیونها ایرانی داخل را برای فامیل و دوستان بازگو نمیکنند   
و چه دوستی ها و خانواده ها که بخاطر عدم اطالع   هر روز قربانی رویای اقامت در غرب میشوند زندگی بهتر

و عزیزانی که در میهن موقعیت کاری و خانوادگی  رسانی درست از هم پاشیده و به دشمنی تبدیل شده است
آواره شده اند خوبی داشته اند در غرب  

پس بیاموزید و  حقیت و درست را بگوید هر چند بظاهر خوشایند نباشد از قدیم گفته اند دوست آن کسی است که
بدیگران نیز بگویید که بیخود و بی جهت هستی خود را برباد ندهند و به شوق و عشق اینکه غرب بهشت است 

یست در داخل میهن ماند و تالش و مجاهدت کرد نخست از مملکت خارج نشوند و میهن را بدشمن مسپارند میبا
 برای زندگی و سپس برای تغییر وضع موجود 

 ی اگر کسانی با برنامه مایل به خروج هستند باید از طریق سفارتخانه های مورد عالقه خود رسما تقاضا
ده اند نیفتند و هست و مهاجرت و یا تحصیل و سرمایه گزاری بکنند تا در هزار و یک دامی که سر راهشان نها

در جهان امروز و با تکنواژی و کنترل شدید موجود در همه جا و همکاری امنیتی   نیست خود را بر باد ندهند
 اطالعاتی رژیم با تمام دنیا قصه های دروغ و تکراری برای درخواست پناهندگی کاربرد ندارد

 
_____________________________________________ 
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 تا کنون شیوا عباسی بخاطر تالشهای هنریش مفتخر به دریافت دو جایزه بزرگ از فرانسه شده است

 جایزه سپاس و شایستگی فرانسه و نشان هنر دانش و ادب فرانسه

  
88خیابان شانزه لیزه بوتیک شماره  66نمایشگاه نقاشی های شیوا اوستا در شهرفرنگ پاریس   
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