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 شیعه لیک و ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی

 26  علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی

 

 

کئچمیش دانیشیقدا علی شریعتی نین ایرانیت آنالییشیندان یوال 

چیخاراق کئچمیشده کی "ایرانیت" آنالییشی نین غزنه و کابل آراسینا 

نوئئز و غزنه اطرافینا دئییلدیگی و اوسته لیک ائرانهشر و ائرا

زردوشتلوگو بوگونکو علی شریعتی آنالییشالری اوزره بیلگی وئردیک. 

 :میشیازایرانا نسبت وئره رک 

بو سوسقونلوق، ساکیتلیک، باش قالدیرماق و قیام ائتمک دؤنمی و "

دوره سی بو خصوصیتلره مالیک اولموش: گونو گوندن ایرانلی، 

سالم گلدیگی زردوشتلو، ساسانلی مدنیتلری نین یوخ اولماسی. ا

زامان اوالن مدنیت ایرانلی، زردوشتلو و ساسانلی خاصیتلره مالیک 

اولموش. ... اول بیز مسلمان اولدوقدا دینیمیز اسالم اولماسینا 

باخمایاراق مدنیتیمیز زردوشتلوک، ساسانیلیک و ایرانلیلیق 

ییالردی. مدنیت روحا مالیک اولدوغو اوچون انسانین رفتاریندا، اس

دخالت ائده رک حل اوالر. بیرینجی عصر مسلمان اولموش  هنرینده

ایرانلی عقل باخیمیندان مسلمان اوالرکن مدنی نظردن زردوشتلوک، 
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ایرانلیلیق و ساسانلیلیق کیملیگینه مالیک ساییالر. ایسالمدان قاباق 

زامانالر مانی یوخسا مزدک یوخسا دا مسیحی حرکتلر بؤیوک بیر 

بو دئدیکلریمیزه باخمایاراق بو مذهبلری قبول توپلوما مالیک ساییالر. 

ائتمیش ایرانلیالر مانی، یوخسا مزدکی، یوخسا دا مسیحی مدنیتی 

داشیمازالر. اونالر یالنیز ایرانلی، زردوشتلوک و ساسانیلیق مدنیتینه 

 .i"مالیک ساییالرالر

والیتی نین  باخترزردوشتون دوغولوش یئری نین افغانستانین قوزئیی، 

یوز  اوچ میندا  اویستا"کتابی " زردوشتنده بیر یئر اولدوغونو، قوزئی

و عئین حالدا  iiایل میالددان سونرا بیرینجی دفعه متن حالینا گلدیگینی

" خلیفه ابوبکر زامانیندا کتاب قرآن مجید" کتابی اوالن ایسالمیتین

اوالراق یازیلدیغینی نظره آالرساق، ساسانیلر زامانی زردوشتلوک دئیه 

اولمامیش. ساسانلی امپراتورلوغوندا نیش بیر مذهب آنالییشی گئ

اؤنجه و ایسترسه ده ساسانیلر زامانیندا ساسانیلردن دئمک، ایستر 

اولسایمیش  چوخ اوالن بیر مذهب وزردوشتلوک اینانجی گوجلو و نفوس

ساسانی امپراتورلوغو دا یازی دیلی و کولتورونه مالیک اولسایمیش،  و

، اؤرنک کیمی یکتابالر مذهبدین و او زمانالر باشقا  اوستا کتابی دا

زامانینا اویقون یازیلی متن  اؤز دککتابالری اوالراق تورات و انجیل 

کتاب حالینا  نداحالینا گلرمیش. اویستا کتابی نین ساسانیلر زامانی
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گلمدیگی انسانین ذهنینده بو مذهبین گئنیش بیر خالق کیتله سینه 

ییر قوشقو و شک اویاندیرماسی دا یئرلی خطاب ائتمه سینه دا

دوازده قرن ساییالر. بو باخیمدان ناصر پور پیرار ادعا ائتدیگی "

" آدلی کتابینداکی گؤروشلر ده گئرچکلیک و واقعیته یاخین سکوت

گؤرونر. علی شریعتی ساسانی امپراتورلوغوندا عیسی مسیح 

ندان اونالری یانچیالری نین اولدوغونو قبول ائدرکن مدنیت باخیمی

"زردوشتلوک" مدنیتینه منسوب دئیه قلمه آلماسینا باخمایاراق 

میالددان سکیز یوز تا آلتی یوز ایل اؤنجه مسیح مذهبینه اساس 

زرینه یازیلمیش و متینلر  پاپیروس کاغاذی اودینی اولوشدوراجاق 

بیر ال  ت اینانجی اوزره اسالمیتدن اؤنجهارکن زردوشگونوموزه چات

غرب قایناقالرینا گؤره مسیح مذهبی فقط زی دا تاپیلمامیش. ایچی یا

مسیح مذهبی یهودیتدن حضرت عیسی زامانی اورتایا قویولمامیش. 

قدیم اینجیل کتابی یوال چیخاراق زامان آخاریندا بیر مذهب اولموش. 

ایچریک و محتوا باخیمیندان یهودیتین دین کتابی ساییالن تورات کتابینا 

سی اؤزو ده قدیم بری دیلینده یازیلمیش. حضرت عیاساسالنار و عئ

اولموش. یئنی و تازا اینجیل کتابی اینجیل اینانجینا باغلی بیر پیغمبر 

ایسه حضرت عیسی زامانیندان یوال چیخاراق حضرت عیسی نی دا 

هللا مقامینا یوکستمیش بیر اثر اوالراق قدیم یونان دیلینده یازیلمیش. 
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ابینا ال آپاریلمیش ایفاده لر ده بو اساسدا ایرلی قرآن کتابینده انجیل کت

ایستر قدیم اینجیل، ایسترسه سورولموش. بو دئدیکلریمیزه باخمایاراق 

ده یئنی اینجیل کتابی ایلک اوالراق پاپیروس کاغاذالرینا یازیلمیش 

 گونوموزه چاتمیش. 

گؤروندوگو  قارشیدا

متن ده پاپیروس 

اوزرینه یازیلمیش 

حیتدن ایل مسی 1550

حکیملیگه اؤنجه 

عایید مصرده بیر 

دوکتورون قبیریندن 

 متن ساییالر.بیر تاپیلمیش تاریخی 

دئمک، بوگون بیلیم و عئلم اوجاقالری بیر چوخ عوامفریبلرین الینی 

آچاراق واقعیتلری اورتایا قویماغا و انسانالری حضور ایچینده اؤز دیل و 

ان یارادار. بئله لیکله مدنیتلرینی اساس گؤتوره رک یاشاماغا امک

افسانه بیر فیقور اوالراق زردوشت حئکایه سی ده بیر سایدا اؤزلرینی 

مؤبد آدالندیرانالر طرفیندن اورتایا آتیلمیش بیر وارساییم اوالراق قبول 

ائدیله بیلر. بو وارساییمدان یوال چیخاراق اؤزلرینی مؤبد آدالندیران بیر 
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بیر نئچه  .ه سی نی دوشونموشسایدا انسانالر زردوشتلوک مفکور

ن مین اوچ یوز ابو مفکوره نقل اولوناراق میالدد نسل سؤزلو و شفاهی

دئیه متن حالینا گلمیش. بوگون  کتابی ایلک اوالراق "اوستا" سونرا ایل

ایستعمار یانچیالری فارس ده دونیا چاپیندا بیر آز سایدا موریدلری وار. 

و ایلیشکیسی اولمایان و کئچمیشده فارسلیق ایله ایلگی  نین

کئچمیشده تورک حاکیمیتلری طرفیندن ایران آدی آلمیش و غرب 

" دئیه نمیش ممالیکی محروسه نی "ایراندؤلتلری طرفیندن پرسیا آدال

 فارس قلمه آلماق چاباالری سرحد تانیماز. 

فارس مدنیت بو ذاتالردان بیری ده 

تیکان  کاراکتئری داشییان، راسیستی

کورد کؤکنلی و کورد  ،ولموشده دوغ-تپه

فاروق صفی زاده آدلی معلول منشالی 

اؤزونو بو شخص الحال شخص ساییالر. 

دره خلوت تولکو مافوق بشر قلمه آالر. 

بگ دئیه تاریخین ائنینه ده قاچار، بویونا دا. اونون بو هذیان ماهیتلی 

گؤروشلری فارسلیق اساسیندا فارس مطبوعاتیندا اوزرینده 

اؤزونو مافوق بشر چاپ اوالر. بئله لیکله فاروق صفی زاده  دوشونلمدن

 ر آنالییشی نینشعدونیادا قلمه آلماغا چالیشار. فاروق صفی زاده 
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اساسیندا وزن  ندا، غرب دونیاسیپیلیشینی ایرانلیالرا نسبت وئررتا

ایسالمیتی الر اونالرا اؤیرتمیش دئیه ادعا ائدر، ایرانلی شعر یازماغی

هیندوستاندا و  ادعا ائدر بیر دین اولدوغونو آلینمیشزردوشتلیکدن 

 آریالی نلری، سومرائدعا ائدر دوغولموش بودانین ایرانلی اولدوغونو

عربلر دیللرینی بیلمگن توپلومالرا "عجم" ، ادعا ائدر اولدوغونو

دیلسیز و عرب دیلی نین ده  "عربلری"چئویره رک دئدیکلرینی ترسینه 

فاروق صفی زاده نین هذیانالری بیر . iiiا ائدرایرانلی اولدوغونو ادع

یوخسا ایکی دئییل، الکساندر مقدونی اوزره سپاه پاسدارانا باغلی 

 ، اوخویوروق:ناولموش "خبرگزاری فارس" ایله مصاحبه سیند

نتار مغانی" واریمیز. اونون دینی گونشپرستلیکدیر. او شک  "بیزیم بیر "ا  

اوچونجو  ا شک نتار مغانیزردوشتون اوچونجو قارداشی ایمیش. 

داریوشدان سونرا حؤکومتی اله آلمیش و اشکانی سیلسیله 

غانی" "الکساندر مقدونی" کومتینی قورموش. سونرا "اشکنتار مؤح

آنجاق بو شخص گؤردوگو ایشلرین  آد جعل اولموش. اولموش، بو

هامیسی دوزدور. اونون ایشلرینی "الکساندر" آدلی بیر غیر ایرانلی 

 iv.سبت وئرمیشلر"شخصه ن

فاروق صفی زاده بو ادعاالری اؤنه سوررکن هر هانکی بیر تاریخی منبع 

و قایناق دانیشیقالرینا داییر اورتایا قویماز. او زردوشتون قارداشینی 
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زردوشتون  خیالی  ا چاتمادانخام انشانالرا باغالراق جمله سونخا

وروجوسو " شاهلیغی نین قالریوخسا آرشاق یلرقارداشینی "اشکان

ائدر. الکساندر مقدونی نین ایرانا حمله ائتمه سی ده تاریخده یوخا 

چیخار. بو آرادا قاتیل و مقتولون دا کیم اولدوغو بللی اولماز.  قیسا سؤز 

تاریخی بیر لحظه ده آلت و فاروق صفی زاده ایله دئمک الزیمسه، 

 "ایران مهر"بو معلوم الحال شخصین یئری گلمیشکن اوست ائدر. 

زردوشت و حضرت محمد دن -او جوملهژورنالینداکی تاریخی موضوعالر، 

. فاروق راق اونالری نقد ائتمگه چالیشاقاوزره ادعاالری ایله تانیش اوال

  اوخویوروق:دن -صفی زاده

حؤکومت ایل  2500تاریخ واریمیز. او تاریخه اساسا فقط ساسانلیالر  "..

و سونرا خاخام انشانالر ائتمیشلر. ساسانیلردن اؤنجه اشکانالر 

 v."واریمیز

معده گوجو مطلب بئله بیر ده -هر هانکی بیر ژورنال و عئلمی فصلنامه

 ایفاده ائدنچاپ ائتمک دوغرودان دا افتضاح ساییالر. دئمک، مطلبی 

ژورنالین باش و چاپ ائدن ایان و دلی آدامدیرسا، بو مطلبی یسئفیح 

  ولمالیدیر.رداکتورو اوندان دا دلی و باشی بوش ا
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ایللیک اویدورما  2500وسته گؤروندوگو کیمی کئچمیش شاه زامانیندا ا

 ک)!!!( تاریخی یئنی آرخولوژی تاپینتیالرینا جاواب وئرمغیفارس شاهلی

قابیلیتینده اولمادیغی اوچون فارس نژادپرستلری یهودالر الی ایله 

النالماغا و یاده  اؤزلری تاریخلرینییاالن یازیلمیش قوراشدیریلمیش و 

و یئنی تاریخلر  یئنیدن یاالنچی ایفاده لر ایجتماعیته سرگیله مه گه 

 دن گئنه ده اوخویوروق:-فاروق صفی زادهیونتاماغا باشالمیشالر. 

ایل اؤنجه قورموشالر. سونرا  9000مادالر بیرینجی حؤکومتلرینی "

 .vi" لرخاخام انشانالر مادالرین بیر بؤلمه سی اوالراق حاکیمیته گلمیش

ایل  7000اوسته کی فاروق صفی زاده نین یاالنالری کئچن ایللرده 

کارنامه و ایران تاریخی دئیه آرخئولوژی تاپینتیالرینا فارسلیق اوچون 

یاراتماق نیتینه خدمت دئیه دوشونولموش. بو اساسسیز معده اساس 

گوجو دوشونجه و فیکیر یئریتمکلره باخمایاراق خاخام آنشانالرین 

ولمادیقالری و  لیق ایله هر هانکی بیر ایلگی و ایلیشگیده افارس

خالق اولدوغو اوزره کئچمیش دانیشیقالردا بیر کؤچری ایسالو دیللی و 

بیلیندیگی کیمی فارسالرا یهود تاریخ ایجماسی . viiبیلگی وئردیک

قومالری بیرلیکده  ماد وپارت، پارس طرفیندن یازیالن تاریخلره اساساً 

یهود اجماعسی نین ی محروسه سینه آخین ائتمیشلر. ایران ممالیک
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ل اؤنجه ای  9000 مادالر یازدیغی یاالنالری تاریخ دئیه قلمه آالرساق، 

کی دؤولتلرینی یئر کوره سی نین هانکی نقطه سینده یاراتدیقالری 

ایل   836 نین آدیآدیندا بیر طایفا مادبللی اولمادیغینا باخمایاراق 

زاکروس ایله دئدیکلری   Mesopotamienوپالیالرین میالددان اؤنجه آور

 ی دفعه اوالراقده بیرینج-دیجله چایی آراسینداکی بؤلگه

 کوروش میالددان اؤنجه  585-625ائشیدیلمیشدیر. او طایفا 

بابیل آدیندا تانینمیش حاکیمیتلرینه سون  آشورالرینباشچیلیغی ایله 

 ویوروق: گئنه ده اوخدن -فاروق صفی زاده .الرقویموش

ایل اؤنجه ایراندا حؤکومتلری واریمیش.  8500 . خاخام آنشانالر"..

تخت جمشیدده  ایل هارا؟ سیز بو دئدیکلریمی 2500ایل هارا؟ و  8500

و آیری یئرلرده خاخام آنشانالردان اله گلمیش اثرلر ایله 

ایل ایراندا  8500 ینقارشیالشدیرین و مقایسه ائدینیز. خاخام انشانالر

 .viii"ومتلری واریدیحؤک

اوسته ایشاره ائتدیگیمیز کیمی ایران ممالیکی محروسه سینده یئنی 

و یانچیالرینی ولوژی تاپینتیالری نین اورتایا چیخماسی فارس ئآرخ

اولدوقچا پیس دوروم و وضعیته سالمیش. اونالر ایستعمار عامیللرینی 

ه گه فیکیر یئریتم وقوروماق اوچون معده گوج گونواوستونلو فارس
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تاریخلره یاالن باخمایاراق فارسالرا یازیالن  یاالنالرا ر. بوچالیشارال

قومالری نین ایران ممالیکی محروسه  ماد، پارت و پارساساساً 

 .اورتایا قویدوقاوسته سینده نه زاماندان آدالری نین چکیلدیگینی 

کیمسه  نیو تاریخی آبیده لری یمدنیتهر هانکی بیر خالقین دئمک، 

بوش سؤز ایله اؤزونه چیخا بیلمز. بو آبیده لر بوگون فارس حاکیمیتی 

الینده اولماسینا باخمایاراق اونالرین واریثلری یاشادیقالری حالدا، اونالر 

آبیده  یگئج یا تئز بیرلشمیش میللتلرین قانونالرینا اساساً اؤز تاریخ

ان ایرانیستلر نه لرینه ال تاپاجاقالر. آنجاق فارس شووونیستلری و پ

اوچون بو مدنیتلری اؤزلرینه چیخماغا چالیشاراق مدنیت جانی سی 

مدنیت اوغرولوغو ایله جاوابی  سورقو و سوآلی نین اولماغا چالیشیرالر

فاروق صفی زاده جمهوری اسالمی نین چتری  .ایضاح ائدیلمه لیدیر

کوروشون قالیغی  یآلتیندا اسالم پیغمبری ساییالن حضرت محمد

دن -قلمه آلماغا چالیشمیش. بو دوغرولتودا فاروق صفی زاده

 اوخویوروق:

ابراهیم زردوشت بیر آد اوالراق اون ایکینجی عصردن سونرا  ..."

دئیه  "زردوشت ابراهیم"ویا  "ابراهیم زردوشت"ابراهیم آدی گلدیکده 

 . ix"ایشلنمیش
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اوسته فاروق صفی زاده نین ایفاده ائتدیگی اون ایکینجی عصر 

اولدوقجا ماراقلیدیر. کئچمیش دانیشیقالردا ایفاده اولوندوغو کیمی 

فرانسه عالیملرینه گؤره اوستا کتابی اون اوچونجو عصرده یازیلمیش 

بیر اثر ساییالر. دئمک، فارس مدنیت راسیستلری و ایستعمار 

فاروق صفی زاده  عامیللری بیله رک تاریخی تحریف ائتمگه چالیشارالر.

 :دن اوخویوروق

ابراهیم پیغمبرین کامال ایرانلی و آریالی و تامام  دئدیکلریمیزبو "

ین ایرانلی -دن اسماعیل، اسحاق-اسرعیل پیغمبرلری، او جومله

اولدوقالرینی گؤسترر. اسالم پیغمبری اؤزو ده ایرانلی ایمیش. 

پیغمبردن حدیث واریمیز: عرب مندندیر؛ من عرب دئییلم. قرآندا دا آیه 

نفق والک بر )عرب از کفر و نفاق بدتر  د  ش  عراب ا  ال  ییلر: ا  واریمیز، دئ

بو آیه اساسیندا پیغمبر عرب اوالبیلمز.... بو آیه پیغمبرین عرب است(. 

 . x"اولدوغونو ثابت ائدر

اوسته کی آیه نین ده فاروق صفیزاده طرفیندن جعل اولوندوغو اورتایا 

 دیر-چیخار. قرآنداکی آیه بئله

ر اب   د   اْلأ عأ ل ٰى  أ ش  ا أ نز ل  َّللا   ع  ود  م  د  وا ح  ل م  ر  أ ال  ي عأ د  اًقا و أ جأ ًرا و ن ف  ك فأ

ول ه   ِ یم  )سوره توبه، آیه  ۗر س  ل یم  ح   (97 و َّللا   ع 



12 

 

 تعریف کلمه سی )حرف تعریف( بورادا "ا العراب" کلمه سینده "ا ل"

کسیمی ب بؤلوگو و ایشلندیگی اوچون بوتون عربلر دئییل، بللی بیر عر

منظور اولونار. ناصر مکارم شیرازی "ا ال عراب" کلمه سینی "بادیه نشین 

میرزه رسول اسماعیلزاده دوزال "ا ل عربلر" دئیه ترجمه ائتمیش. 

بو اساسدا وی عربلر" دئیه ترجمه ائتمیش. د  العراب" کلمه سینی "ب  

وی عربلر داولمامیش، آنجاق ب "بادیه نشین"بدوی و محمد پیغمبر 

 بیر اولموشالر. دئمک، قرآن کیمی تاریخی اومتی محمد پیغمبرین

تونتاماغا تاریخ یاالندان اثردن نقل قول ائتمک قابلیتینده اولمایانالر نئجه 

دن -فاروق صفی زاده قاپیلدیقالری دا انسانی چاش باش قویار. 

 اوخویوروق:

ولدوغونا چوخالری کوروش قبیله سی نین قرئیش قبیله سی ا"... 

اینانار. قرئیش کلمه سی کوروشدان آلینمیش و عربجه قرئیش 

کوروش قبیله سی ایمیش. اونالر ایراندان عربستانا  ،اولموش. بو

گئتمیشلر. عربستانین ایران تورپاغی نین ترکیب حیسسه سی 

عربستانا گؤنده  رکندلیریک. بیر کسی سورگون ائاولدوغونو بی

 xi" سورگون ائتدیکلری کیمی. ررمیشلر، مزدکلری عربستانا
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اوسته ایشاره ائتدیگیمیز کیمی زرتشت یانچیالری و مؤبدلری میالدین 

ملری توپالییب نه لر ازبری اوالن ناغیل و تعالیاون اوچونجو عصرینده سی

یونانین آنتیک دؤورونه عایید آراشدیرماجیالری میشلر. کیتاب ائت

عالیلرین فیکرینه اساساً  هئرودوت، خئنوپون، پلینیوس و پلوتارش ذات

بؤلگه سینده باشقا فیکیره  بلخایل میالددان اؤنجه  630زردوشت 

دینی نی  مزدابؤلگه سینده  باخترایل میالددان اؤنجه  553اساساً 

زردوشتون .  xiiتازاالیان بیر کشیش و روحانی شخصیت اولموشدور

آدی نین  اویستا کیتابی ناغیلالریندااون اوچونجو عصرده یازیلمیش 13

تیکرار اولماسی یونان آنتیک دؤنمینه عایید فیکیر صاحابالری نین 

دئدیکلرینی زرتشتون آدی باخیمیندان دوغروالمیش اولورالر. دئمک، 

زرتوشتون آنادان دوغولدوقدا آدی نین نه اولدوغونو بیلمه سک ده، او 

اون  زامان اهورا مزدا ذات عالیلرینه پاداش اوالراق موریدلری طرفیندن

وئردیکلرینی اؤیرنمیش آت  و بیر سایدا آیغیر دوهو  مادیان آت

بیلیندیگی کیمی قدیم بعضی کولتورلرده )او جمله دن عرب  .اولوروق

کولتورونده( دوه نفر ساییلدیغی اوچون بلکه ده اهورا مزدا اوچون 

زامان گئدیشی ایله  (قیزیللی دوهیوخسا ) "وشتدزر" وئریلن پاداش

" زرتوشتشخصه " حابی و دوه چی حالینا گله رک اوصا دوه لیقیزیل

دئمک، پان ایرانیست  موش.ونآد کیمی خیطاب اولتاخما بیر کلمه سی 
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و باستانگرایالرین آدسیز پیامبرلری زامان کئچیدی ایله زرتوشت 

 .آدینی قازانمیشدیر دئیه فیکیر یئریتمک اوالر ()قیزیللی دوه و دوه چی

ایله ایسالم دینینده تانینان حضرت ابراهیمی  آدی ابراهیم خلیل هللا

ینا گؤره کافر!( کیمی معرفی پان ایرانیستلر بیر زرتوشت )ایسالم اینانج

لرینه گلدیکده تهرانداکی ایسالم بایراقدارالری نین عباسی آلتینا کائتم

سوخولموش پان ایرانیست فیکیر صاحیبلریندن بوندان آرتیق گؤزلمک 

احواالتیندا اؤزونو اودا  نمرود ر حضرت ابراهیمیناولماز. دئمک، اونال

حئکایه سیندن یانلیش فایداالناراق سام دیل و مدنیتلرینه عایید  قآتما

 رالر.اقلمه آلماغا چالیشآریالی  اوالن پیامبرلرین اصلیتلرینی

قراندا تعبیر ائتمک چاباسی ایلک  وکوروش حئکایه سی و کوروش

عالمه آد  آتیلمیش. ابوالکالم آزاد طرفیندن اورتایا اوالراق هیندلی 

" آدلی اثرینده المیزان"ذات دا  ، سیدمحمد طباطبایی آدلیوئردیکلری

فارس دینچی  نینبو دوغرولتودا نظر بیلدیرمک ایله بو مسئله 

ندن ی. طباطبایی ذات عالیه نسبت وئریلمیش متاشیمیشمحفللرینه د

 ق:اوخویورو

 ،لمه سینه باخمایاراقبیوال)وارد( ا اعتراض گیریشه "بو دئییلمیش نظر

قران آیه لری ایله اوست  ، بو دئییشینده-باشقا دئییشلر ایله مقایسه
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بو فتوا ماهیتلی، . xiiiندیر"دیر و قبول اوالاوسته دوشمه سی آیدین

طلبلریندن اولموش مهدی الح فارس اص یاالن گؤروشلره اساساآنجاق 

محمد اینجی ایل  1395محرم آییندا  اد ، آیت خزعلی نین اوغلوخزعلی

پیغمبرین کوروش نسلیندن اولدوغونو ادعا ائتمیش و بو ادعاالر ویدئو 

تلویزیون  VOAائله جه آمریکانین واسیطه سی ایله خالق آراسیندا 

 خویوروق:یاییلمیش. مهدی خزعلیدین اوکانالیندان دا 

"قریش معرب کوروش است که قریش شده است. پیامبر ما از نسل 

کوروش است و امام حسین که مورد تکریم همه است از نسل 

کوروش است. من از مردم می خواهم هفتم آبان با آداب به زیارت این 

بان به زیارت کوروش آمرد الهی بروند ... روحانی هم باید در هفتم 

ناصر مکارم شیرازی ده کوروش و ذولقرنین مسئله بو آرادا  .xivبرود"

ه ناصر سینه گیریش ائتمیش. شیعه نیوز اینتئرنئت صحیفه سیند

 :یه نسبت وئریلمیش متنده اوخویوروق-مکارم شیرازی

"آیت هللا مکارم شیرازی قراندا ذوالقرنین اوزره اؤز گؤروشلرینی ایفاده 

نشورونون اهمیتینه ائده رک دونیا بشر حاقالری اوزره کوروشون م

دئیینمیش و کوروش منشور سرگیلنمیش سرگی و نمایشگاهدان 

  xv"گؤروش کئچیرمگه مئییللی اولدوغونو بیلدیرمیش
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داشییان ملی  بو عوامفریبلیکلره باخمایاراق سام دیل و مدنیتلری

 دئدیکلری "شجرة النّسب )شجره نامه( ،کیملیک آغاچیتوپلومالردا 

گؤره گلنک و گلن بیر  ق و ثبت ائتمک دئیه بیرانسانالرین نسل یازما

. او گله نک و گؤره نگه اساساً حضرت وارعنعنه( ت )عاد لرینک

آرخا گئری یه دوغرو قورئیش طایفاسی نین بیرینجی  12محمددن 

شخصی نین کیم اولدوغو دا دونیا ایجتماعیتی اوچون بللیدیر. آنجاق 

دئیه  بللیسانالر اوچون ده فارس شوونیستلری نین یاالنالری عوام این

شجره  نینشاه حسین  نو کئچمیشده اوردونقورئیشین کیم اولدوغو

 یاقالنّسبیندن اوخو
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دن آشاغی باشالراق بو شجره نامه شیاوسته گؤروندوگو کیمی قورئ

آدی کورش  خیالیده خاخام انشان سیلسیله سینه منصوب بیر 

اؤز تؤره لری و ق بیر شخص آدی اوالرا قورئیش فیهر  اولمامیش.

گلجک نسیللری ایله بیرلیکده تاریخده ثبت اولموش حقوقی و حقیقی 

 بیر شخص اولموش. 
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