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قاجار شاهلیغی زامانیندا کئچمیشه دوغرو فارس
حسرتچیلیگی (فارس آزار ِکشلیگی) 6
میرزه فتحعلی آخوندوف و میرزه یوسفخان مشیرالدوله تبریزلی و
فارس حاکیمتینه گئدن یول ،ائله جه ده غربده فارس ایفاده سی یئرینه
"ایران" آدی نین تانیدیلماسی!

میرزه یوسفخان مشیر الدوله تبریزده دوغولموش .او ایلک اوالراق
تبریزده انگلیس کنسوللوغوندا ایشلمیش.
سونرا تهرانا چاغریالراق پتئرزبورگدا و – 1280
 1284ه.ق .ایللرینده تفلیسده باش کنسول
اوالرکن اورادا میرزا فتحعلی آخوندزاده ایله
تانیش اولموش و اونون فارسچیلیق دوشونجه
سی نین تأثیر داییره سینه دوشموش .1میرزه
یوسف خان مستشارالدوله فرانسه-ده  1284الی  1286تاریخلرینده
موقتی سفیر اوالرکن فرانسه-دکی "دؤلت ملتی" مفکوره سی ایله
تانیش اولموش و میرزه ملکوم خان واسیطه سی ایله ماسونلوق لوژونا
قوشولموش .میرزه یوسفخان فرانسه دؤلتچیلیک آنالییشیندان آلدیغی
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اتکی و تأثیرینی اسالمیته توهین ائتمدن ،یوموشاق بیچیمده "ایران
دؤلت ملتی" دئیه فرموله ائتمیش .2میرزه یوسف مستشارالدوله
"قانون" دئیه یازدیغی "رساله یک کمله" آدلی کتابچانی ایرانا دؤنرکن
تیفلیسده میرزه فتحعلی آخوندوفا دا گؤرستمیش .بو رساله 1874
اینجی ایل ایراندا چاپ اولموش .میرزه یوسف خان  1323ه .ق.
تاریخینده تبریزده "مرکز غئیبی" دئیه قورولموش انجمن نین ده عضوو
اولموش .میرزه یوسف خان نین یازدیغی "رساله یک کلمه" کتابی
تبریزده "مرکز غئیبی" اوچون دوشونجه باخیمیندان بیر قیالویز و یول
گؤستریجی و رهبرلیک ماهیتی داشیمیش .بئله لیکله میرزه یوسفخان
"فرانسه دؤلتی و ملتی" آنالییشی نی ،قاجار ممالیکی محروسه
سی اوچون بیر "ایران دؤلتی و ملتی" آنالییشی دئیه یازیلی و متن
اوالراق "رساله یک کلمه" کتابی واسیطه سی ایله

آذربایجان

مجاهیدلرینه بیر قیالووز و یول خریطه سی دئیه تقدیم ائتمیش .میرزه
یوسفخان تبریزین مرکز غیبی انجمن نینده فارس دؤلتچیلیک آنالییشی
توخومونو "ایران دؤلتی و ملتی" دئیه اکدیکدن سونرا  1306ه .ق.
تاریخینده ناصرالدین شاها بیر آچیق مکتوب یازاراق الزیملی
دگیشیکلیکلرین

اولماسینی

ایستمیش.

ناصرالدین

شاه

میزه

یوسفخانین بو ایشلریندن خبردار اوالراق  1309ه .ق .ایلی نین

3

اوللرینده اونو حبس ائتدیرمیش .بئله لیکله میرزه یوسفخان توتساقدا و
حبسده اؤلموش.3
دئمک ،میرزه یوسف خان دا میرزا فتحعلی دک فرانسه مؤدئلی بیر
"ایران دؤلتی ملتی" سیستیم قورولماسی و الیفبانین عربچه-دن
التینجه یه دگیشمه سی نین یانچیسی و طرفداری اولموش .میرزه
یوسف خان یازدیغی رساله نین مختلیف بؤلوملرینده فرانسه
قانونالرینی ذکر ائده رک یوروم و تعبیرلرینی اورتایا قویموش.
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اوسته گؤروندوگو کیمی میرزه فتحعلی دوشونجه باخیمیندان
ماسونلوق ایله مشغول اولموش شخصلرین ،او جومله-دن میرزه ملکوم
خان و میرزه یوسف خانین چنبره سینه آلینمیش .بئله لیکله میرزه
فتحعلی استانبوال ائتدیگی اوغورسوز سفرلریندن تیفلیسه گئری
دؤندوکدن بیر مدت سونرا اسالم و اسالم مملکتلرینده کی حاکیمیتلری
تنقید آتیشینا توتماغا باشالمیش ،میرزه فتحعلی آخوندوفدان
اوخویوروق:
"یئنی الیفبانین و مدنیلشمگین بوغومونو و سدینی ایسالم ملتینده،
ایسالم دین-نینده و فاناتیکلیکده تشخیص وئردیگیم اوچون بو دین نین
کؤکونو قازماق ،فاناتیکلیگی آرادان قالدیرماق و مسلمان طایفاالرینی
غفلت

یوخوسو

و

جاهیللیکدن

قورتارماق

اوچون

ایسالمدا
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پروتئستانیزمین واجیب اولدوغونو اثبات ائدیم دئیه کمال الدوله
مکتوبالرینی یازماغا باشالدیم".5
اوسته گؤروندوگو کیمی میرزه فتحعلی ایستر قاجار شاهلیغی،
ایسترسه ده عثمانلی حؤکومتلریندن اومودسوز اولدوغو اوچون ،ایستر
دونیا گؤروشو و ایسترسه ده داورانیش باخیمیندان اساسی دگیشیکلر
ائتمگه باشالمیش .بلکه ده عثمانلی امپراتورلوغو و قاجار ممالیکی
محروسه سی تورک سلطانالری و شاهالری الینده اولدوغو اوچون
میرزه فتحعلی آخوندوف فارسلیغی اؤز اومودسوزلوغونا بیر چیخیش
یولو دئیه فارس نئهیلیسیتلیک دوشونجه سینه قاپیلمیش .میرزه
فتحعلی آخوندوفدا یارانمیش بو دوشونجه ایستر ملی کیملیک ،منلیک
و ایسترسه ده مدنیت باخیمیندان میرزه فتحعلی-ده بیر اؤزگه لیک
ابرازی یارانمیش .بئله لیکله "کمال الدوله مکتوبالری" آدلی اثرینی
 1865 -1863ایللرینده یازمیش.6
بو اثرده یاخشی صفتلر هند کولتوروندن اولموش  -هیندوستان شاهی
نین اوغلو" ،اورنگ زیب" موغولالرین قالیغی اولموش بابر کوره کن نین
نوه سی لیبرال و مودئرن دوشونجه یانلیسی اوالن بیر شخصه نسبت
وئریلمیش .پیس صفتلر تورک ایران شاهی نین اوغلو ،جالل الدین،
مسلمان کولتورونه مالیک اوالن بیر فیقور ،محافظه کار و مذهبی بیر
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شخصه

نسبت

وئریلمیش.

میرزه

فتحعلی

آخوندوف

مذهب

دگیشیکلیگی ائتمک الزیم دئیه یازمیش ،اوخویوروق:
"عصرلردن سونرا غرب توپلومالری و جامعه سی انقالب ائتمه نی و
پروتستان مذهبینی اختیار ائتمه نی درک ائتدیکلرینه باخمایاراق ایستر
احمق تورک سلجوقلوالر ،یوخسا دا دیلم لیلر و عباسی خلیفه لیگی
نین خط وئرمه سی ایله "اسماعیلی لرین بؤیوک امامی"نی
اؤلدورموش" ،ایران ملتی" نین چیراغینی سؤندورموشلر".7
اوسته گؤروندوگو کیمی میرزه فتحعلی آخوندوف دا باشقا فارسچی
مؤللیفلر کیمی شیعه لیک مذهبینده کی یئتدی اماما قائیل اولموش
تئروریست اسماعیلیه فرقه سینی فارسلیق خدمتینه آلماغا چالیش.
بو مسئله تاریخی فاکتالر ایله اوست اوسته دوشمگه رک تورکلوک
دوشمنلیگینه خدمت ائتمیش بیر آنالییش ساییالر .فارس مفکوره لی
انسانالردا بئله بیر دوشونجه نین یارانماسی امویلر زامانیندا خلیفه
لیک اوغروندا اوالن ساواشدا شیعه لر؛ او جومله دن اسماعلیه فرقه
سی نین یئرلی خالقی اؤز حزبی چیخار و منعفتی اوغروندا عباسیلر
ایله بیرلیکده اموی خلیفه لیگی علیهینه شیرنیکدیرمه سی و اونالرا
روحیه وئرمه سی ایله ایضاح ائدیلمه لیدیر.
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کئچمیشده ایشاره اولوندوغو کیمی میرزه یوسفخان مستشارالدوله
"فرانسه دؤلتی ملتی" ایستعمارچیلیغی اساسیندا فورموله اولموش
فرانسه دؤلتچیلیگی مودئلینی قاجار ممالیکی محروسه سی اوچون
بیر مودئل دئیه "رساله یک کمله" آدلی اثرینده یازی حالینا گتیره رک
تبریزدکی "مرکز غئیبی انجمنی" اوچون بیر یول خریطه سی دئیه
تقدیم ائتمیش .بو یول خریطه سی فارسچا یازیلدیغیندان بللی اولدوغو
کیمی

مشروطه حرکاتچیالری اوچون فارسچا "ایران دؤلتی ملتی"،

یوخسا اداره چیلیک دیلی دئیه آنالشیلمیش .قاجار شاهلیغی نین
داغیلماسی و رضاخان خاریجی عامیللر واسیطه سی ایله ایران
ممالیکی محروسه سینه میرپنج و سردار سپه دئیه حاکیمیت
باشچیسی

دوشونجه

تعیین

باخیمیندان

اولماقال

میرزه

فتحعلی آخوندوف و جالل الدین میرزه خطی تعقیب اولونموش .بو
خطین باشچیالری سیدحسن تقی زاده تبریزلی و حسین کاظمزاده
تبریزلی اولموشالر.

7

حسین کاظمزاده بیر فارس مدنیت راسیستی و ذاتچی شخص اوالراق
قدیم داستانالر اساسیندا یهود اجماع سی نین فارسالر اوچون
توخودوغونو یاالنالری بیر حقیقت دئیه قلمه آالراق "ملت روحو"نون
دگیشمز اولدوغونو ایضاح وئرمک اوچون بو مسئله نی قان اساسلی
انگلیستان جامعه سی ایله ایضاح ائتمگه چالیشارکن انگلیستاندا بیر
ایستعمارچیلیق روحیه سی حاکیم اولماسی و حؤکوم سورمه سینی
درک ائتمک ایستمه میش .8بو آرادا ایرانلیالرین روحیه باخیمیندان
"علویت طلب و بلند پرواز" اولدوقالرینی ادعا ائده رک فارس شعوبیه
چیلری طرفیندن تاریخدکی اولموش تحریفلری ایرانلیالرین "بلند پرواز"
اولدوقالری ایله ایضاح ائتمگه چالیشمیش .9تاریخ باخیمیندان دا ایران
کلمه سی نین تورکلر واسیطه سی ایله افغانستاندان بوگونکو ایران
ممالیکی محروسه سینه گتیریلدیگینی درک ائتمگه رک بیر فارس
مدنیت راسیستی و ذاتچی سی اوالراق انشانالر اوزره یهود
اجماعسی طرفیندن روایتلر اساسیندا یازیلمیش یاالن تاریخی ده
فارسلیغا نسبت وئرمگه چالیشمیش .10سونرا بو مسئله نی ایضاح
وئررکن ملتلرین روحونون ذاتچی و دگیشمز اولدوغونو ادعا ائتمیش.
اوخویوروق:
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" ملتلرین روحو اؤز ذاتالرینی دگیشمزلر .ملتلرین روحو مختلیف بیچیم و
شکیللرده تجلی ائدرلر .ائله جه ده ایرانلیالرین روحو تاریخ بویو
دگیشمیش دئییل ،موحیطینه و زامانینا گؤره ،تربیت و تشویق
باخیمیندان مختلیف بیچیملرده و شکیللرده تجلی ائتمیش .باشقا
دئییشله اونا هر هانکی بیر یؤن و جهت وئرمیشسه لر ده ،اؤز
یارادیجیلیغینی اورتایا قویموش".11
اوسته گؤروندوگو کیمی دوشونجه نین آخیجی و سیال اولدوغونا
باخمایاراق حسین کاظمزاده نین روح آنالییشی ذاتچی و دگیشیلمز
دئیه قان اساسلی بیر آنالییش قلمه آالر .بو اساسدا حسین کاظمزاده
پهلوی شاهلیغی نین ایش اوستونه گلدیگی گوندن اعتیبارا کئچمیشه
دوغرو فارس ذاتچیلیغی و راسیستلیگی نین دوشونجه باخیمیندان
اساسینی قویموش آکادئمیک بیر فارس مدنیت راسیستی ساییالر.
حسین کاظمزاده نین فارس ذاتچی گؤروشلری اوزره اوخویوروق:
"ایران معمارلیغینا خاخام انشانالر و ساسانیلر زامانیندا کؤنوللری
اوخشایان تیکینتیلری دوزتمگه الهام باغیشالیان روح قاجارالر زامانیندا
بوگونکو معمارلیقدان و پالچیق تیکینتیلر دوزتمکدن آرتیق قدرت
گؤرستمه میش .... .قدیم ایرانلیالری یاالن دانیشماقدان ،اوغورلوقدان،
ایشسیزلیکدن اوزاق توتان و بو ایشلری بؤیوک باغیشالنماز گوناه
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حئساب ائدن و ایشسیز ایرانلیالری شهردن اوزاقالدان روح بوگون
یاالنچی ،ایکی اوزلو ،عارسیز ،ناموسسوزو اؤز قوجاغیندا بسلمه لی
اوالر .جاذبه ،الهامال منصورالری دار آیاغینا گؤندرن و "منم حق" دئدیردن
روح بوگونکو کثیف موحیطده بئله اینانج باخیمیندان ایراده سیز ،ایکی
اوزلو ،مالپرست انسانالر تربیت ائدر".12
اوسته گؤروندوگو کیمی حسین کاظمزاده مدنیت مسئله سینی روح
دئیه اصلینده "قان" اساسلی بیر عیرق و نژاد مسئله سی دئیه ایضاح
ائتمگه و فارس راسیستلیگینی تئوریزه ائتمگه چالیشمیش .حسین
کاظمزاده "ایران ملتی" آنالییشی باخیمیندان فیکیر بیرلیگینه وارماق
اوچون "ایرانشهر" مجله سینده آوروپالیالرین مختلف اولدوقالرینی و
ایرانلیالرین "آنگلوساکسون" روحلو اولماالری نین واجیب اولدوقالرینی
وورقوالماغا چالیشمیش ،اوخویوروق:
" بیز ایرانلیالر اخالق ،طبیعت ،باشاریق و روانی باخیمدان فرانسه
لیلره ،یعنی التین نژادینا چوخ بنزرلیگیمیز وار .فقط آذربایجانلیالرین
طبیعتی ،اخالقالری آنگلوساکسون نژادی ایله اوست اوسته دوشر.
قیسا سؤزله دئسک ،آییقلیق ،منملیک ،دوشونجه قاریشیقلیغی،
احساس ظریفلیگی ،احساس لطیفلیگی ،خوش صحبت اولماق ،بو
سایدیقالریم بیر طرفده دورسون؛ باشقا یاندان تئز یورولماق،
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متانتسیزلیک ،بیر چوخ شئیلره القیدلیک ،ایشلرده حد و اؤلچو
تانیماماق باخیمیندان بیزیم خصلت و رفتارالریمیز فرانسه لیلره بنزر .بو
اخ الق و طبیعت مختلیفلیگی ایران ملتینی خوشبختلیگه چاتدیرابیلمز.
سیاسی مستقیللیگی قوروماق ،روحی و اجتماعی باخیمدان بیر
حقیقی انقالب تؤرتمک اوچون گرک بو اخالق و طبیعتلرده دگیشیلیک
اولونسون.

ایرانین معنوی احتیاجی و اخالق باخیمیندان اصالح

اولماسی بیزدن آشاغیداکیالری ایستر:
بوگونکو سست طبیعت اولمانین ترسینه شخصیت باخیمیندان
مستقیل ،چتینلیگه تابی اوالن ،اؤزوندن متانت گؤسترن ،فعالیتی و
شهامتی اؤزونده باریندیران و تکمیل ائدن جاوانالر تربیت ائدک .بو
طبیعت و اخالقالر آنلوساکسون ملتلرینده (انگلیسلر و آلمانالردا)
فرانسه ملتیندن داها دا یوکسکدیر .انگلیستاندا و آلماندا تربیت ائتمک
اوصولو بو مسئله یه خدمت ائدر".13
اوسته گؤروندوگو کیمی محمود افشار یزدی نین رضاخان حاکیمیتینه
ائتدیگی سفاریشلری حیاتا کئچیرمک ایستدیگی "یکسان سازی"
سیاستینه حسین کاظمزاده تئوری وئره رک فارس ایستعمارچیلیغینا
خدمت ائتمگی اؤزونه بیر ملی وظیفه دئیه بیر ذاتچیلیق و
نژادپرستلیک رسالتی قلمه آلمیش.
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سیدحسن تقی زاده کاوه مجله سینده فردوسی نین قبری نین
تاپیلماسی و اونون یئنیدن قورولماسینی تأکید ائتمیش .فارس ملی
اثرلر انجمنی (انجمن اثار ملی) فردوسی نین قبرینی تاپماغا و
دوزتمگه تصیمیم توتموش .بو خبر اساسیندا حسین کاظمزاده بو
ایشدن چوخ راضی قالدیغینی ایرانشهر مجله سینده بیلدیرر،14
اوخویوروق:
" زهی مایه ی خوشبختی است که کم کم حساسیت ملیت در قلوب
افراد ایرانی در بیدار شدن است و گوئی نژاد ایرانی پس از هزار سال
خوابیدن حاال چشمهای خودرا باز می کند و به خود میاید و به
اطرافش نگاه کرده و خود را می شناسد و می فهمد کی و کجا بوده و
حاال چه شده و به کجا رسیده ست".15
اوسته کی گؤروشلر بیرینجی دونیا ساواشی زامانی برلینده
سیدحسن تقی زاده و حسین کاظمزاده "ایرانیت" آدی باشلیغی
آلتیندا اولوشدوردوقالری فارس ملیتچیلیگ و نژادپرستلیگی اساسیندا
اولوشموش .آلمان بیرینجی دونیا ساواشیندا یئنیلدیکدن و شکست
یئدیکدن سونرا آلمان نازیستلری آراسیندا آلمانیانین بیرینجی دونیا
ساواشیندا یئنیلمه سی نین علتی آلمان توپلومونون ایچریسیندن
خیان ت اولموش دئیه قلمه آلینمیش .آلمان نازیستلری بو مسئله نی
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آلمانالرین بعضیلری نین باشقا ائتنیکلر ایله ائولنمکلری و بو قاریشیق
ائتنیکلردن اولموش انسانالرین
ایشچی
سوسیالیست

سیندیکاالریندا
آدینا

آلمانلیغا

خیانت ائتدیکلری یوروم ،تعبیر و
تفسیری ایله ایضاح ائدیلمیش.
بئله لیکله آلمان نازیستلری نین
ایدئولوقو  Alfred Rosenbergبو
مسئله نی آلماندا "قوزئی آریایی مدنیتی" علیهینه اولوشموش بیر
عیرق و نژاد خطری دئیه قلمه آلمیش– Alfred Rosenberg .ه گؤره
آریالی عیرق و نژاد علیهینه بو خطر یهودیلیک و سامیلیک خطری
ساییالرمیش .بو نظره اساسا آریالیالر اوستون بیر عیرق و نژاد اوالراق
مدنیت یاراتماغا قادیر و قابیل اوالرکن آیری عیرق و نژادالر آریا مدنیتینی
ییخار و یوخا چیخارارمیش .گؤروندوگو کیمی حسین کاظمزاده
"ایرانلیالری" مدنیت قوروجوسو قلمه آلدیغی کیمی

Alfred

 Rosenbergده آلمانالرین مدنیت قوروجوسو اولدوقالرینی آریالیالرین
قانالریندا یئرلشمیش ذاتی بیر قان مسئله سی اولدوغونو ادعا
ائتمیش ( .)Religion des Blutesبو عقیده یه اساسا هر هانکی بیر
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بدنین ساغلیغی او بدنده اوالن مریض عضوو کسمک ایله ساغاالبیلر
دئیه دوشونجه و فیکری ایله سونوچالنمیش و نتیجه لنمیشAlfred .
-Rosenbergه گؤره آلمان توپلومونداکی یهودیلیک قان تأثیری نین
مسیحیلیک قان تأثیری ایله دگیشیلمه سی واجیب ساییالرمیش.16
بئله لیکله  1933اونجو ایل آلماندا نازیستلر ایش اوستونه گلدیکدن
سونرا آلمان نازیستلری طرفیندن آریالی تانینمایان انسانالر ،او جومله-
دن یهودیلر آلماندا یاندیریلماغا باشالنمیش .آلمان نازیستلری نین
سامیلیک و یهودیلیک علیهینه اوالن ایدئولوقو Alfred Rosenberg ،اؤز
فاشیستی گؤروشلرینی ایرانال مدنی عالقه لر دئیه رادیو واسیطه
سی ایله برلین شهریندن بهرام شاهرخ سسی ایله ائفیره وئره رک
ایران ممالیکی محروسه سینه آریا راسیستلیگی پروقرامیندا یایماغا
داوام ائتدیرمیش.

آلمان نازیستلیگی زامانیندا عیرقچیلیق و

نژادپرستلیک آچی و زاویه سیندن ایرانال ،فارس حاکیمیتی ایله
ایلیشگیلر گلیشمگه باشالمیش .بهرام شاهرخ آلمان نازیست
ایدئولوقو -Alfred Rosenbergین دیلینده دئمیش:
"قدیم زامانالر کیرمان شهری ژئرمن نژادی نین دوغولوش یئری
اولموش" 1934 .اونجو ایل برلینده آلمان ایران حؤکومتلری طرفیندن
دوزنلنمیش فردوسی نین مین ایللیک آغیرالماق بایرام و مراسیمینده
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آلمان نازیست علوم وزیری نین وزیر معاونی  Vahlenآلمانلیالرین و
ایرانلیالرین آریا عیرقیندان ،هیندوگئرمن عیرقینا باغلی اولدوقالرینی
ادعا ائتمیش و دانیشیغین سونوندا
بوتون حاضیرلردن هایل رضا شاه
دئمکلری ایستنمیش (یاشاسین رضا
شاه) .17قارشیلیق اوالراق اوراداکی
فارس رضاخان حاکیمیتی سفیری
ابولقاسیم خان نجم چیخیش ائده رک
"آلمانالر ایله فارسالرین اورتاق و
مشتریک روح دئیه قان باغالریندان
"هیندو ایران" و اوندان داها اؤنجه کی
"هیندوژئرمن" عیرقیندان سؤز آچمیش .ابولقاسم خان نجم ادعا
ائتمیش :ایران کلمه سی "آریا" کلمه سینه اساسالنار ،ایران آریا
مملکتی و آریا کلمه سی هیندیلر و فارسالر اوچون تاریخدن گونه
گلمیش اونودولماز بیر آنالییشدیر دئیه ادعا ائتمیش.18

HANS

 HEINRICH SCHAEDERباشقا بیر چیخیشچیالردان اولموش.

بو

شخص سیاستچی دئییل ،ادبی و شرقشناس بیر شخصیت اولدوغو
اوچون فردوسی شاهنامه سینده ایشلنمیش ایران کلمه سینی
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"فارس ،و پارس" یئرینه ایشتلمیش ،آنجاق دؤلتچیلیک مفکووره سی
باخیمیندان

فارسلیغی

قابارتماغا

چالیشمیش.

HEINRICH

– SCHAEDERگؤره فارس ملتی اؤزگه حاکیمیتچیلیک قارشیسیندا
یئنیلمیش و شکست یئمیش و اؤز دؤلتچیلگینی تورک و موغولالرین
رهبرلیگینه تسلیم ائتمیش.19
برلیندکی فارس حاکیمیتی ائلچیسی ابولقاسم خان نجمین آلمان
ایران دؤلتلری نین فردوسی اوزره کئچیردیگی قورولتایالریندان گلدیگی
قناعتی رضا شاه دؤلتینه یازاراق ایمکان داخیلینده غرب مملکتلرده ده
" "Persan, Persian, Persien, perser, Persia, Perseآدالری یئرینه
ایران ممالیکی محروسه سینده فارس ادبیاتیندا ایشلندیگی "ایران
( ")Iranو

"ایرانیان ( ")Iranianآدالری نین ایشلدیلمه سینی

ایستمیش .بو دوغرولتودا "سواد متحدالمال
وزارت جلیله امور خارجه" آدینا ایران خاریجی
ایشلر ناظیری باقر کاظمی غرب دؤلتلرینده
کی

ایران

ائلچیلیکلرینه

بیر

مکتوب

گؤندرمیش .او مکتوبدا غرب مملکتلرینده ده
"ایران" دئییلمه سی و یازیلماسی اوچون
دلیللر ساییلمیش .قیسا اوالراق او دلیللر
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بونالر:
" فارس ایران نین کیچیک بیر بؤلگه سی نین آدی؛ ایران بؤیوک بیر
جغرافی بؤلگه نین آدی اولماسی؛ آریالیالرین ایران کؤکنلی اولدوغو و
ایرانلیالر دا بو مسئله دن پایسیز قالماق ایستمدیگی؛ سونونجو
اوالراق

پارس

کلمه

سی

ائشیدیلدیکده

خاریجیلر

ضعیفلیک،

جاهیللیک ،بدبختلیگی و لیاقتسیزلیگی خاطیرالرالر .بو نا باخمایاراق
رضا شاه ایش اوسته گلدن سونرا وضعیت دگیشمیش ،مملکتده
گلیشمک و پیشرفت اولونموش .پارس کلمه سی کئچمیشی
خاطیرالتدیغی ،گئریده و آرخادا قالدیغی اوچون مملکتین آدی "ایران"
دئیه ایشلنسین" .20او سته کی دلیلره اساسا خاریجده کی فارس
دؤلتی سفیرلیکلرینه آدرئسلنمیش مکتوبدا اوخویوروق:
"اوسته کی دلیللره اساسا برلینده کی شاهنشاهلیق سفیرلیگیندن
بیر تکلیف اولونموش .بو تکلیفه اساسا بوندان سونرا بیر عملین حیاتا
کئچمه سی ،مملکتده فارسچا دانیشیدیغیمیز و یازیشدیغیمیز کیمی
خاریجی دانیشیق و یازیشماالریمیزدا دا "ایران" ( )Iranو "ایرانیان"
( ) Iranianیازمامیز الزیم گؤرونر .بو تکلیف ایله خاریجه ایشلر ناضرلیگی
راضی اولدوغو اوچون خاریجه ناظرلیگی نین بو مسئله نی تأیید ائتمه
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سی ایله عالی مقامالر دا بونو تأیید ائتمیش 1314 .اونجو ایلین
فروردین آیی نین بیریندن بو دستور العمل یئرینه یئتیریلمه لیدیر".21
تهراندا فردوسی نین مین ایللیگی
آدالنان ییغینجاقدا آلمان سفیری
 Wipert von Blücherاشتراک ائده
رک

ایرانشناس Wolff

Fritz

طرفیندن حاضیرالنمیش شاهنامه
کتابی

نی،

ایکی

جیلدده

رضاشاهین باش وزیر محمدعلی
فروغی-یه تقدیم ائتمیش.22
بئله لیکله غرب دؤلتلرینده "ایران
ممالیکی محروسه سی" یئرینه
ایشلنمیش "پئرس ،پئرسان" کلمه
لری "ایران" آدی ایله دگیشیلمیش و فارس حاکیمیتی "ایران" کلمه
سینی فارسلیغین شخصی مولکو حئساب ائتمگه باشالمیش.
بیلیندیگی کیمی افغانلیالر دا آریانا آدیندان یوال چیخاراق "ایران" آدینی
افغانستانا عایید بیر آد حئسا ائدرلر.
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