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شیعه لیک و ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی
علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی 19

ایرانیت آنالییشی!!
کئچمیش دانیشیقدا علی شریعتی نین فارس دیلینی دیوان دیلی
ائتمیش تورک شاهالری اوزره نانکؤرلوک ائتمه سی و تورکلری
مدنیتدن اوزاق یالنیز ایسالمیتله مدنی روحا ،شخصیته و ذهنیته مالیک
اولدوقالری گؤروشو اوزره بیلگی وئره رک اونالری نقد ائتدیک .بو
دانیشیقدا آذربایجان تورکلوگونو ایرانیلشمیش و مدنیلشمیشلر دئیه
علی شریعتی نین نئجه ایستعمار ائتمک اوالر گؤروشلری نی اله
آلماغا و نقد ائتمگه چالیشاجاییق ،اوخویوروق:
"صفویلیک حرکتی دوققوزونجو یوز ایلین اورتاالریندا (اون بئشینجی یوز
ایل میالددا) تمل و اساسدا بیر صفوی سیلسیله سی ،آنجاق شیعه
مئیللی حرکت ساییالرمیش .اونالر ایرانین شهرلی و کندلیلریندن
فایداالناراق ایسالم ایرانا گلدیکدن سونرا بیر مستقیل ایرانلی حؤکومت
و بیر بوتون ایران حؤکومتی قوراراق دوققوز یوز ایل ساسانلیالردان
سونرا او حؤکومتی یئنیله میش و اونا جان باغیشالمیشالر.
ساسانلیالر دا صفویلر دک بیر سیاسی و روحانی حرکت باشالمیش،
صفویلیک شئیخ صفی اوغولالری اولدوغو کیمی ساسانلی اوغولالری
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دا استخر معبدی نین صاحبی و

روحانی ساسان نین اوغولالری

ایمیشلر  .بونالر هر ایکی سی (ایستر صفوی اوغولالری ،ایسترسه
ساسان اوغولالری) بیر رسمی روحانی تشکیالت قورماغا باعیث
اولموشالر".i
انسان علی شریعتی نین صفویلیک ،ساسانیلیک ،شیعه لیک و
زردوشتلوک حرکتلرینی بیر بیرلرینه بنزتمه سی نی گالیله نین روم
کلیساسی تضییقی و باسقیسی آلتیندا یئرین دوالنماسینی انکار
ائتمه سینه باخمایاراق آیاق بارماقالری ایله یئر کوره سی نین
فیرالنماسینی بیر ایشارت دئیه یازماسینی ،آنجاق هر بیر فیرالناجاق
شئیین یئر کوره سی اولمادیغینی ،یئر فیرالنار دئیه چابا گؤسترمه
سینی خاطیرالدار .دئمک ،اؤزوندن هر هانکی بیر ادبیات گئریده
بوراخمامیش ساسانیلر ایله صفویلر آراسیندا هانکی اورتاق بیر باغ
اوالبیلر دئیه انسان چاش باش قاالر .صفویلر دیل و مدنیت باخیمیندان
تورک ،اینانج باخیمیندان مسلمان ،صوفیلیک محفلینه باغلی ،آنجاق
شیعه مئییللی بیر قارداشلیق اوجاغی اولموشالر .ساسانیلر ایسه،
بوگونکو ایران ممالیکی محروسه سینه عربلر حاکیم اولدوقدان  300ایل
سونرا یازیلمیش شاهنامه داستانالرینا گؤره پاپاک آدلی بیر شخصین
قوردوغو حاکیمیته وئریلمیش "سیلسیله آدی" اولموش .بو حاکیمیتی
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زردوشتلوک ایله ایلگیلی و عالقه لی قلمه آلماقالرا باخمایاراق او زامانا
عایید ایران ممالیکی محروسه سی نین غربینده هر هانکی
زردوشتلوک معبدی و زیارتگاهی عئلمی قایناقالردا ثبت اولونمامیش.
یالنیز بعضی فارس پرست شخصلر هر هانکی بیر اویوغا ،او جومله-دن
تیکان تپه یاخینلیغینداکی خالق آراسیندا "سلیمان تختی" آد
وئریلمیش بیر مکانا "آذرگشسب آتشکده سی" آدی وئرمگه
چالیشمیشالر .بو هذیانالرا باخمایاراق

افسانه لر اساسیندا

ساسانیلرین دینی نین زردوشت دینی اولدوغو ادعا ائدیلر .بو ادعاالرا
باخمایاراق ساسانی زامانینا عایید هر هانکی بیر زردوشتلوک متینلری
گونوموزه گلیب چاتمیش دئییل ،زردوشتلوگون دین کتابی آد وئریلمیش
اوستا کتابی ایسه میالدین اون اوچونجو یوز ایلینده یازیلمیش متینلردن
عبارتدیر .فرانسه لی شرقشناس آبراهام آنقوتیل دوپئررونس 1755
اینجی ایل هندوستانین شرقینه عئلمی سیاحت ائده رک اورادان بو
اویستا کتابینی اله گتیره رک فرانسه-ده بو کتابی آراشدیردیقدان
سونرا اونا قدیم اویستا کتابی دئیه آد وئرمیشلر .بو اویستا آد
وئریلمیش کتاب میالدین اون اوچونجو یوز ایلینده یازیلدیغی تثبیت
اولونموش .اویستا کتابی و اونون یازیلدیغی دیل فارسچانین ترسینه
اوالراق باشقا بیر دیل بؤلوک و قوروهونا عایید اولدوغو اورتایا چیخیش.
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فارس دیلینده  5سسلی (حروف صدادار) و  31سسسیز حرف (حروف
بی صدا) اوالرکن اویستا دیلینده  14سسلی حرف و  37سسسیز
حرف وار .بو  37حرفدن  34سی ساده حرفلر و – 3او مرکب حرفلر
ساییالر (اؤرنک اوالراق شت و شچ حرفلری) .اینانج باخیمیندان ایسه
صفویلر اساس گؤتوردوکلری شیعه لیک اسالم اساسلی تک هللا-لیق
بیر مذهب اوالرکن زردوشتلوک ایکیلیک (دوآل :اؤرنک اوالراق اهورا و
اهریمن) بیر اینانجا مالیکدیر .دئمک ،صفویلیک دیل و مدنیت باخیمیندان
تورک دیللی بیر توپلوما دایالی اوالرکن ساسانیلر ایله ایلگی و عالقه
سی اولمایان ،آنجاق ساسانلیالرا نسبت وئریلمیش اینانج ایکیلیک
مذهبی (دوآلّ :
شر هللا-ی ،خئیر هللا-ی) ساییالرکن ساسانلیالرین دا
اصلیتلری نین هانکی بیر ائتنیکه باغلی اولدوقالری بللی دئییلدیر.
اویستا کتابی یازیلمیش دیلی نین التینجه گرافیک حرفلری آشاغیدا
وئریلر:
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ساسانلیالرا نسبت وئریلمیش دیل ایسه ،کئچمیش دانیشیقالردا
اؤرنکلر

گؤستردیگیمیز

دک

بوگونکو

فارسچا

کلمه

لر

ایله

قارشیالشدیردیقدا و اونالری مقایسه ائتدیکده فارسچاداکی کلمه لر
پهلوی دیلی دئیه نسبت وئردیکلری دیلدن اولدوقچا قدیم بیر دیل
واریانتی ساییالر .اوسته ایشاره اولدوغو کیمی فارس دیلینده 5
سسلی (حروف صدادار) و 31

سسسیز حرف (حروف بی صدا)

اوالرکن ساسانلیالر دیلی یوخسا فهلوی دیلی دئیه آد وئردیکلری
دیلین  3سسلی حرف (حروف صدادار) و  33سسسیز حرف وار .بونو
دا آرتیرماق الزیم :ساسانلیالرا عایید هر هانکی بیر تاریخی متن
تاپیلمامیش .یالنیز او زامانالرا عایید مختلف داغینیق متنلری بیر آرایا
گتیره رک اونالرا ساسانلی زامانینا عاید متنلر دئیه آد وئرمیشلر .پهلوی
ساسانلی دئیه آد وئردیکلری دیلین التینجه الیفباسی آشاغیدا وئریلر:
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اوسته سرگیله دیگیمیز فاکتالرا اساسن ساسانلیالرین ،اویستا کتابی
نین و فارسچانین دیللری اوچ فرقلی دیللر ساییالر .دئمک ،اویستا
دیلی فارسچا و فهلویچه دئیه آد وئردیکلری دیللردن یئردن گؤیه قدر
فرقلی بیر دیل اولدوغو اوچون باشقا بیر دیل بؤلوگو و قوروپونا باغلی
اولمالیدیر .اویستا دیلی ایسه ،باشقا بیر دیل قوروپونا عاییددیر .فهلوی
دیلی و فارسچا قارداش و قوهوم دیل اولدوقالرینا باخمایاراق بونالر دا
ایکی بیربیرلریندن آیری ،آنجاق قوهوم دیللر ساییالر .دئمک ،بو گونکو
فارس دیلی ایستر زردوشتلوک ،ایسترسه ده ساسانلیالرا نسبت
وئریلمیش دیلین قالیغی (باقیمانده سی) دئییل ،فارسالر دا ساسانلی
دؤلت چیلیگی نین قالیغیچی سی و میراث صاحابی اوالبیلمزلر .بو
گلدیگیمیز قناعته باخمایاراق دیل عئلمی نین اولدوقچا گنج و جاوان بیر
بؤلوم اولدوغونو نظره آالر و بو دیللرین ایلک بیر نئچه بؤلوک و قوروپالرا
بؤلوندوکلرینی و سونرا بو بؤلوک و قوروپالردان دیل قوروپالری نین تجربه
لره اساسا اورتایا چیخدیقالرینی قبول ائدرسک ،بو دیللره وئریلمیش "
ایران دیللری" آدی نین دا دقیق اولمادیغی اورتایا چیخار .یانلیش
آنالشیلماسین دئیه اورال آلتای دیل بؤلوک و قوروپوندان اؤرنک و مثال
وئرمک یئرلی ساییالر .دیل بیلیمینده ایلک اوالراق تورک دیللری،
موغول دیللری ،مانچو ،تونقوز و فین اوغور دیللرینه بیر دیل بؤلوگو و
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قوروپو دئیه آد وئریلمیش .سونرا بو دیللری آراشدیردیقدا و تحقیق
ائتدیکده یانلیز آلتای آدی نین آلتیندا تورک دیللری ،موغول دیللری،
مانچو و تونقوز دیلی بؤلوکلری و قوروپالری اورتایا چیخیش .دئمک،
ایران دیل بؤلوگو و قوروپو آد وئردیکلری دئییم و اصطالح دا دقیق بیر
اصطالح اولمادیغینا باخمایاراق عالیملر آراسی موضوعنو بللی ائتمک و
معینلشدیرمک باخیمیندان ایلک و اول مرحله لرده بو دیللره وئریلمیش
بیر آد اولدوغو اوچون بو آد بیلیم و عئلم ماهیتی داشیماز .فقط معین
ائتمک اوچون بؤیوک بیر دیل بؤلوگو و قوروپونا وئریلمیش آد اولموش.
علی شریعتیدن گئنه ده اوخویوروق:
" اسالم تاریخینده "ایران روحو" یوزلر بیچیمده و شکیلده تجلی
ائتمیش ،ظاهیر اولموش .یئرلی دیرنیشلر عرب سالدیریغی و حمله
سی ،ائله جه ده سیالحلی دیرنیش عرب خالفتی نین قارشیسیندا و
سیاست رهبرلیگینه سوخولماق ،نفوذ ائتمک ،خرمدین لیلر حرکتی،
شیعه لیک ،صوفیلیک .بونالرین هامیسی اؤزونه (ایرانیت آنالییشینا)
دؤنمک ایله مستقیم ایلگی و ایلیشگیده اولموش .بو سایدیقالریم بو
ملتین روحی استعدادیندان و ذکاءسیندان حئکایت ائدر .بونالر اوچ آالن
و زمینه-ده  - :ادبی حرکت ،عئلمی قالخینما و عئلمی یوکسلیش و
مسلمان میسونئرلیک زمینه لرینده حیاتا کئچمیش".ii
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اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی آذربایجاندا قاراقویونلو شیعه
لیگی و آغ قویونلو سنیلیگی حرکتلرینه ده "ایرانیت" دونو گئیدیرمگه
چالیشمیش .بیلیندیگی کیمی قودرت ساواشی دئیه مذهبی
سیاسته وسیله ائتمک آغ قویونلو و قاراقویونلو طایفاالری ایچینده
باشالیاراق اردبیلده کی شئیخ صفی الدین باشچیلیق ائتدیگی
قارداشلیق اوجاقالری واسیطه سی ایله شیعه مئیللی دوشونجه و
گؤروش شئیخ اسماعیل ،یوخسا شاه اسماعیل صفوی باشچیلیغی
ایله تبریزده حاکمیت ساحه سینه قالدیریلمیش بیر سیاسی مذهب
اولموش .بو سیاسی مذهبه آنادولوداکی علویلر ده جلب اوالراق شاه
اسماعیل عثمانلی امپراتورلوغو علیهینه ساواش آچاراق چالدیران
ساواشیندا قارداش قیرقینینا یول آچمیش .دئمک ،شیعه مذهبینه
"ایرانیت روحو" دئیه زردوشتلوک اساسیندا داستان توخوماق و اونو
"ایرانیت" آنالییشینا دویونلمگه چالیشماق دا ابطاللیق و عوامفریبلیک
ساییالر .بیر عالیم انسانین بئله بیر موضوعا قاپیلماسی دئماقوژلوق و
عوامفریبلیک ساییالر .علی شریعتی بو شیادلیغی ایکی باشلی حیاتا
کئچرمگه چالیشمیش .او بیر یاندان تصوف آنالییشینی قبول ائتمزکن
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باشقا یاندان صوفیلر واسیطه سی ایله حاکیمیت ساحه سینه
یوکسلمیش شیعه لیگه ایرانیت دونو گئیدیرمگه چالیشار .کئچمیش
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دانیشیقدا اشاره اولوندوغو کیمی منصور حالج اَ َ
ن الحق دئیه اؤزونو
ایفاده ائتدیگی اوچون علی شریعتی اونو ائلمینه اولموش و اؤزگه
لشمیش بیر ذات قلمه آلمیش.

ایستعمارچیلیق

علی شریعتی ایستعمارچیلیغی ایرده لرکن (تجزیه و تحلیل ائدرکن)
یازمیش:
"(ایستعمار گوجلرینه گؤره) بو تسلیم اوچون نظامی قدرت و سیاست
حیله سیندن فایداالنماق الزیم اوالرکن بو دگیشیلیک و تغییری حیاتا
کئچیرمک اوچون اونالرین (ایستعمارچیلیغا معروض قالمیش ملی
توپلومالرین) ملی کیملیکلری ،مدنیت اؤزللیکلری و ویژه لیکلری و ائله
جه ده معنوی خصلتلری ،دونیا گؤروشلرینه و یاشاییش فلسفه لرینه
نفوذ ائتمک الزیم ساییالر .بو ایشلر دوشونجه و فیکیر باخیمیندان
استعدادلی و نابغه لی جامعه شناسالر و مذهب شناسالر،
ائتونولوقالر ،تاریخچیلر طرفیندن حیاتا کئچه بیلر .اونالر (ایستعمار
گوجلری)

ایستعمارچیلیغا

تابع

توتولموش

ملی

توپلومالری

آراشدیردیقدان ،بیلیم باخیمیندان دوغرو تشخیص قویدوقدان ،اونالرین
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عادت و عنعنه لری ،اخالق ،رفتارالرینی دوغرو و دوزگون تانیدیقدان
سونرا اونالرین ایستعمارچیلیق قارشیسیندا دوروش گتیره جک و
مقاومت گؤستره جک گوجلرینی قیرماق اوچون آلتئرناتیولر اورتایا
قویاراق او ملی توپلومالری اؤز ملی کیملیک و منلیکلریندن
بوشاتمالیدیرالر .سونرا بو ایستعمارا تابع توتولموش انسانالری ایچی
بوش کوزه لر دک حاضیرالدیقالری ملزمه لر ایله دولدورمالی و
ائشیکدن اونالری (او شخصلری) بویامالی و رنگلمگه چالیشمالیدیرالر.
بئله لیکه ایستعمارا تابع توتولموش ملی توپلومالر ،ایستر اؤزلرینی
درک ائتمک ،ایسترسه ده یئنیلشمک باخیمیندان اؤزلرینی مودئرن
اولموش حیس ائده لر".iv
علی شریعتی اوسته اشاره ائتدیگی مقامالر قاجارالر زامانیندا
حؤکومت تورکلرین الینده اولدوغو اوچون نظامی قدرت اساسیندا
دئییل ،اؤز کیملیکلرینه اؤزگه لشمک باخیمیندان میرزه ملکوم خان
ائرمنی ،میرزه یوسف خان مشیرالدوله تبریزی و میرزه فتحعلی
آخوندوف واسیطه سی ایله بیر دوشونجه و مفکوره اوالراق دیوان دیلی
فارسچا اولدوغو اوچون فارس ادبیاتینا یول آچمیش (بو دوغرولتودا
سونراکی چیخیشالردا بیلگی وئرمگه چالیشاجاغام) .بئله لیکله
فتحعلی شاهین اوغلو ،جالل الدین میرزه ده "ایرانیت" دئیه
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هیندوستانداکی فارسلیغا باغلی اولموش زردوشتلوک محفلی
واسیطه سی ایله فارس حئیرانلیغی و باستانگرایچیلیغی آنالییشینا
قاپیالراق فارسلیغا نسبت وئریلمیش زردوشتلوک محفللری ایله
ایلیشگی قورماغا و بوگونکو دئییشله "فارسی سره" یازماغا ،فارسلیغا
هیندوستاندا "دبستان مذاهب" آدلی یازیلمیش یاالنالر اساسیندا
کارنامه یونتاماغا چالیشمیش .عرضه یئری بوش قالماسین دئیه میرزه
فتحعلی آخوندوفون فتحعلی شاهین اوغلو ،جالل الدین میرزه
آدرئسینه یازمیش مکتوبوندان بیر اؤرنک و نمونه اوخویوروق ،میرزه
فتحعلی آخوندوف یازمیش:
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ترجمه:
"ایندی بیزه توخداقلیق وئرن و دردلریمیزه مرحم اوالن بو اوالبیلر - :اؤز
تکلیفیمیزی بیلک 1280 ،ایل ائتدیگیمیز خطاالری درک ائدک ... .بوندان
سونرا  ...اؤز اولو آتاالریمیز ،بؤیوک جد و اجدادالریمیزدان بیزه گئری
قالمیش ،کئچمیشلریمیزین یادگاری ساییالنالرا نظر ساالق؛ یعنی
پادشاهالریمیز و اونون دؤلت آدامالری بو ایشی گؤرمه لیدیرلر .و بوتون
ایران مملکتی نین اووالدالری قارداشلیق و هموطنلیک تعصبی
اساسیندا ایران زردوشتلوگونه منسوب اوالنالری اؤز اووالدالری قلمه
آلمالی و اونالرین وضعیتیندن خبردار اولماغا چالیشمالیدیرالر .بوگوندن
اعتیبارا اونالری اسالم دینینه دعوت دئیه مسلمان ائتمگه اجازه وئرمگه
لر .بئله لیکله فرشته لیک ماهیتینده اولموش بو بؤلوگون و قوروپون
نسلی ایراندان اوزولمه سین و (نسیللری دین باخیمیندان) کسیلمه
سین! ائله جه ده اؤز طبع و طبیعتیمیزده اؤز اولو باباالریمیزی و آزاده
لری (نیاکان و آزادگان) تقلید ائتمگه چالیشاق".v
ایضاح :میرزه فتحعلی آخوندوف بوتون حاکیمیت داییره لری و سیاست
ایله مشغول اوالنالرا و میرزه ساوادی اولموشالرا بو سفاریشی ائدر.
جالل الدین میرزه ده قاجار شاهلیغی نین ایمکانالریندان فایداالناراق بو
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سفاریشلری قاجار ممالیکی محروسه سی نین بوتون ایالت و
والیتلرینه پایالشماغا چالیشار.
اوسته گؤروندوگو کیمی میرزه فتحعلی آخوندوف "ایرانیت" دئیه
زردوشتلوک و فارس باستانگرایلیق و آرخائیکلیک دوشونجه توخومونو
فتحعلی شاهین اوغلو ،جالل الدین میرزه واسیطه سی ایله او
زامانکی قاجار حاکیمیت داییره لری و الی قلم توتان میرزه لیک
محفللرینه یایماغا چالیشمیش.
اوسته علی شریعتی نین ادعا ائتدیگی جامعه شناسلیق ،مردم
شناسلیق و تاریخشناسلیق دئیه تخصص صاحابی اوالن شخصلر
منظور اولدوقدا ایسه ایران ممالیکی محروسه سی کئچمیشده سنتی
میرزه لیک کولتورو ایله اداره اولوندوغو و یئنی تحصیل سیستیمی
– 1910اونجو ایله دک اولمادیغینا باخمایاراق فارسچا او زامانالر دیوان
دیلی

اولدوغو

اوچون

فارس

مدنیت

راسیستلیگی

فارس

ایستعمارچیلیغی ایدئولوژیسی باخیمیندان داها دا راحات اؤزونه یئر
آچابیلمیش .بو دا ایران حاکیمیتینده کی حاکیمیت مسئولالری تورکدور
دئیه سیاسی ایران اراضیسی نی تورکلرینکی بیلن ،یالنیز فارسچا
یازیب پوزماقال مشغول اوالن ،آنجاق یازیلی تورک دیلی و بیلینجیندن
یوخسول ،تورک دیلی و مدنیتلرینی درک ائتمه میش یوبازالرین
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ابطاللیغیندان ایلری گلن بیر باشی سویوقلوق ،یوخسا آنالییش
اولموش.

بئله لیکله احمد کسروی "آذری یا زبان باستان

آذربایجان"آدلی جزوه کتابینی یازماقال تورکلوگو آذربایجان تورپاقالرینا
اؤزگه قلمه آلماغا باشالمیش .viاحمد کسروی نین بو کاذب نظریه سی
ایچریده ناصح ناطق viiو ماهیار نوابی

viii

و باشقاالری طرفیندن دؤنه دؤنه

اله آلیناراق آذربایجان تورکلوگونو آذربایجانا اؤزگه تانیتمیش .یحیی
ذکائ ،عبدالعلی کارنک و منوچهر مرتضی ده آذربایجان تورکلوگونه
کورک

چئویرمکلره

تعظیم

ائده

رک

فارس

راسیستلیگی

و

فاشیستلیگی نین تمثیلچیسی اوالن محمود افشار یزدی قوردوغو
"بنیاد موقوفات محمود افشار" آدلی قورومون چاغریالرینا لبیک دئمگه و
آذربایجان تورکلوگو علیهینه مقاله و کتاب یازماغا باشالمیشالر.
خاریجده دوشونجه باخیمیندان احمد کسروی نین آرخاسینی توتموش
تقی ارانی تبریزی ده برلینده چاپ اولموش فرهنگیستان آدلی درگیده
آذربایجانی زردوشتلوگه نسبت وئرمگه و تورکلوگو آذربایجان تورپاغینا
اؤزگه قلمه آلماغا باشالمیش .ixحسین کاظمزاده تبریزی آدلی ذات دا
برلینده "ایرانشهر" آدلی درگی و مجله نی یایماق و چاپ ائتمکله
فارس ذاتچیلیغی و باستانگرایلیغینا یاالن دا اولسا ،اساس یاراتماغا و
بوگونکو

سیدجواد

طباطباییلرین

نظریه

باخیمیندان

پیغمبری
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ساییلمیش.x

محمود

افشار

یزدی

سوئیسده

تحصیل

آالرکن

نژادپرستلیک تئوریسی نین اتکی و تأثیر داییره سینه دوشه رک
رضاخان خاریجیلر طرفیندن ایش اوسته گلدیکدن سونرا آینده مجله
سی واسیطه سی فارس اولمایان دیل و مدنیتلر ،او جومله-دن
تورکلوک و عربلیک علیهینه فارس مدنیت راسیستلیگی سیاستینی
حیاته کئچیرمک اوچون الیندن گلدیگی ایمکانالریندان مضیقه ائتمه
میش .تاریخچی شخصلر ده تاریخ عالیمی اوخومادیقالرینا باخمایاراق
عباس اقبال آشیتانی و اونو تعقیب ائدن ضبیح هللا صفا دا تورکلوک
منظور

اولدوقدا

دوشمنلیگینی

اسیرگمه

میشلر.

بو

اوسته

سایدیقالریمیز ایستر دیل بیلینجی باسدیرماق ،ایستر انسانالرین
منلیکلری و شخصتلرینی ازمک باخیمیندان تورکلوک و عربلیگی تحقیر
ائتمکده هر هانکی بیر فاشیستلیک و مدنیت راسیستلیگی
داورانیشالریندان گئری قالمامیشالر .یالنیز جامعه شناس یوخلوغو و
قحطلیگی اولدوغو اوچون علی شریعتی آدلی ذات دا جامعه شناس و
اسالمشناس دئیه ایرانیت آنالییشینی عیرق و قان اساسلی
راسیستلیک و نژادپرستلیک آنالییشیندان فارس مدنیت راسیستلیگی
دئیه ایران مدنیتی/ایران فرهنگی باشلیغی آلتیندا بیر دئییم و اصطالح
ایله ترانسفئر ائده رک شیعه لیگی فارسلیغا تخصیص ائتملکله

16

فارسچی راسیستلرین و فاشیستلرین یوکلری نین بیر بؤلومونو "تشیع
علوی" دئیه مذهبی انسانالرین دالینا یوکلمگه چالیشاراق جامعه
شناس اولدوقالرینی اثبات ائتمگه چالیشمیش .بئله لیکله فارس
ایستعمارچیلیغینا توتولموش یئنی مذهب صاحیبی اولموشالر دا
اؤزلرینی مودئرن بیر انسان دئیه قلمه آلماغا باشالمیشالر.
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