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 هباجنگ در کشورهای آسیا یک ماموریت است تا تجزیه کشورها به اساس ملیتها ومذ

 اسالمی های کشور مورد در را وسیع مطالعات  امریکائی انگلیس دانان تاریخ از یکی لویس ادوارت

 به موجودرا ی کشورها که نمود ترتیب را نقشه او سالهای از پس  .است داشته میانه شرق بخصوص

 دولت وسیله بین تا .نمود ترسیم را  آسیائی کشورهای از جدید نقشه نموده تقسیمات ملیتش اساس

  امریکا متحده ایاالت خوا جمهوری حزب کنون .نماید حاصل تنف های چاه به کامل دسترسی امریکا

 قبالا  آنها .پروراند می سر در را خواب چنین وآنها .است نگهداشته خود مرام سرخط در را نقشه این

 روبرو کم فتلمخا با موقع در شده آشنا مفکوره این با همه تا اند نموده ترتیب های ونقشه مضامین

 استعمال در روزهای اول جنگ عراق از  این این سی تلویزون و سی بی بی زونتلوی جورج بوش  .شوند

ناراضی از نظام تندروی وتروریستی دولت ,  ظلم اتا ترک باالی ارمنستان , کوردها غیر آزاد  شعیه سنی کلمات 

به .  حلیل انداختند بدین ترتیب سیاست مداران موضوع را به ت. ایران پاکستان و طالبان بوده زیاده یاد آوری نمود

از همان تاریخ او سیاست امریکا را . رفتبا سران کوردها  خلیل زاد به کوردستان غرض مالقات  تعقیب آن 

بال دافشانمو ه در ق  نفع به بلوچستان قضیه صورت به .دارد پیش در را جدید سیاست آسیائی  کشورهای  ک

 همین تا طالبان بودن زیرا .شد خواهد گم وطالبان .شد خواهد تمام میانه آسیای کشورهای و  افغانستان

 .گردد تطبیق پالن تا است ضروری مرحله

 



  

  
ولی تطبیق این پالن در . آغاز شود ۵۱۰۲قرار است این خیالت و پالنهای احتمالی پس از سال 

  ۵۰تجارب نشان داده مردمان کشورهای اسالمی در قرن . کشورهای اسالمی ناممکن نیست
  که به  تجارب اول توسط آلمان در رومانیا صورت گرفت  . انند مرغ جنگ داده میشودم بخوبی 

جالب اینست که در جنگ رومانیا بن الدن توسط . موافقانه بپایان رسیدقسمت تقسیم گردیده  ۲
الدن به بوسنیا یک  نه اعراب نه بن الدن میدانست که رفتن بن. اعراب به بوسینا فرستاده شد

 .قرار ذیل است مسلمانان باهم جنگ داده میشود  علت که. ودب طرح غرب 
  . رژیم مستبد شاهی یا جمهوری دارند .اول

جود دارد یکی شراب را به افتخار می خورد دیگرش شراب خور را علمیت و تفاوت دانش و. دوم 
 . می کشد

  . استگردیده ج ملیت و قوم پرور هستند برای اینکه اقوام بندی مسلمانان از قدیم مرو.سوم 
  . وجود دارد وغریب  بین غریب و سرمایه دار یک تفاوت عجیب. اقتصاد ناموزون : چهارم 

بخاطر مذهب هر کار را  .سخت در مذهب فرو رفته اسالم را صرف در مذهب خود می بینند: پنجم
  .اعتیاد به مذهب گردیده است آنهازیرا . انجام می دهد

 پیشینه 
 تالش  وقت شوروی اتحاد  با مبارزه و کشمیر جنگهای جریان در ریکاوام انگلیسها پاکستان کشور

 مردم تربیه غرض را زیادی بودیجه مورد در .سازند گری بنیاد تروریستی مرکز را پاکستان که نمودند

 فلسطین با متحد گرا بنیاد گروه  شوروری اتحاد شکست از پس .رسانیدند بمصارف گری بنیاد جهت به

 شیرازه که جهادی حکومت آمدن با  .نمودند آغاز را فعالیتهای امریکا دولت علیه شده متحد باهم

 با .گردید باز بشری ضد فعالیتهای نوع هر برای وامکانات شرایط نوع هر رفت بین از مرکزی دولت

 تندروان با طالب از گروه ولی کردند کمک طالبانی دولت ساختن در وپاکستان انگلیس وجودیکه

 خطر مولد ها کشور تمام برای که .ساختند را المللی بین تروریستی شبکه یک شده متحد اعراب

 ها عملیات این جریان در .گیرد را ها گروه این پیشروی جلو کشورها بود الزم .گردید محصوب

 پیاده عمل در خودرا ستراتیژیکی و سیاسی های پالن تا دارند تالش وامریکا غرب سیاسی طراحان

  .میتواند شده پیاده خوب فقر بروز و آرامیها نا  چنین موجودیت در ها طرح این .نمایند

 اعزام افغانستان به گرا بنیاد کنترول غرض خودرا نظامی قطعات امریکا دولت  ۴۱۱۹ سال از پس

 همسایه کشورهای به که اند نرسیده سرحد آن به افغانستان گران بنیاد  شده دیده طوریکه  .نمود

  ها امریکائی .دارند قرار وعربی همسایه کشورهای تاثیر تحت آنها بلکه اندازند به هبرا را جنگها

 .ندداد قرار حمله مورد را آنها های النه  نموده تشخیص است شده جهانی تروریزم باعث که ریشه

 .باشد می ایران و  پاکستان   افسران از گروه  پاکستان گر د بنیا احزاب , القاعده  گروه این مهمترین

 افغانستان . گردید می اداره پاکستان آی اس آی و اسالمی گرا بنیاد توسط  تروریستی فعالیتهای  تمامی

 عملیات القاعده و الدن بن بنام قبالا  پاکستان  .بود گشته نبرد میدان حثیت صرف قضیه این با رابطه در

 آن بنام گرفته گروه در را عمر مال کنون میانداخت براه  افغانستان ودولت امریکا علیه را نظامی

        .میدهد انجام هردو علیه را نظامی عملیات

 در پاکستان بنام قوی کشور  دیگر که  دیدند  الزم ها امریکائی  شوروی اتحاد  پاشی فرو از پس 

 مساعد را های زمینه  لحاظ بدین .کند می پس خودرا راه سر خار هرکس زیرا   نیست الزم کنارش

 مذکور  دولت تسلط از مناطق اکثر و گردیده ضیف  پاکستان  کشور اداره سال چندین مدت در تا نمود

  .گردد مساعد تجزیه و آرامیها نا  زمینه تا  .گردد خارج

  



  

 

 

 .میباشد ذیل قرار پاکستان ساختن ضیف غرض امریکا  فعالیتهای عموم طور
 

 .است مشکل خیلی گشت باز امکاناتو  گردیده خارج دولت تسلط از  پاکستان از نیم.1

 متشنج را واوضاع .دارد تلفات روزه همه که پاکستان در است جنگ دومین  وسنی شیعه جنگ.2

   ۲۱۱و گرفته صورت حمالت پاکستان شیعیان از نفر  ۰۱۱  باالی اخیر سال چند طی .است ساخته

 سپاه و طیبه لشکر طالبان القاعده جنگد می شیعان علیه که گروه مهمترین .است گردیده هالک آن نفر

 .میشود شمرده پاکستان ساختن ضعیف از جز نیز مذهبی جنگهای این .باشد می صحابه

 .دارد شماری بی اتتلف و داشته جریان روزه همه انپاکست دولت و طالبان  میان جنگ .3

 در     مسعود اله بیت  چنانچه  .است رسیده خود اوج به پاکستان پشتونهای و پنجابی میان تضاد .4

  پاکستان طالبان افغانستان از خارجی قوای خروج از پس که .بود نموده اظهار خود مصاحبه یک

 .جنگید خواهد قدرت آوردن بدست الی شناخته خودرا اصلی دشمن

  .دارد خود با را شدید تلفات روزانه که اند  ناتو  و پاکستانی طالبان میان  سوزی آتش جنگ.5

 خانواده روزانه که دارد جریان پاکستان اردو برعلیه  القاعده و طالبان پاکستان تندروان گروه جنگ .6

  روزانه جنگ این .میرود ضیفی روبه و  گردیده تلفات باعث اردو ترتیب بدین .میشوند برباد های

 و نفس ازهت که اول مراحل در پاکستان دولت  .است نموده زیاد خیلی را پاکستانی بازان سر تلفات

 خودرا یزمین و هوائی حمالت پشتونشین مناطق در سرعت بسیار به بود ندیده را وجنگ تلفات هنوز

 آنرا قدرت پاکستان دولت کنون .نمود پیشه را احتیاط متعدد جنگهای از پس ولی میداد انجام فقانهو  م

 تلفات با  گزاف کند اجر اگر .دهد انجام را موفقانه نظامی حمالت پاکستان مناطق بسیاری در  که ندارد

 .میباشد فراوان

 بی تشدید و پاکستان  اقتصاد شدن یفعض باعث زراعتی محصوالت و صنعتی  تولیدات در کاستی .7

                                                .ندارد  کنترول در است زیرین تصویر در که را محالت  پاکستان دولت کنون .است گردیده امنی

 می قرار دولت مخالفین حمالت مورد گاهی گاه وکویته کراچی پندیراول شهرهای محالت براین عالوه

 خود  پاکستان دولت مخالف بلوچی حزب ۹۹ بتعدا  یافته تشدید بلوچستان آرامی نا  هکذا  .گیرد

   .میخواهند مختاری

 کراچی شهر در .دهد می رخ بانمذه وعیسوی مسلمانان میان وخوردهای زد معموالا  الهور شهر در

 .میخواهند پاکستان از را سند جدائی مهاجر قوم طلبان تجزیه گروه

 .نیستند راضی افغانستان در ناتو قوای حضور از  وایران پاکستان یعنی کشور دو تنها جهان تمام در 

 امریکا اهداف از نیم زیرا .است دوکشور همین ساختن ضیف امریکا دولت سری اهداف از ویکی

 حاصل دسترسی دیگر ساحه به جا آن از تا آید در کنترول در فیصد صد تا است دوکشور این به وابسته

 .میشود  طرح آشوب آنجا واز بوده پاکستان در شده پالن تروریسی مکاتب تمامی حقیقت در  ..نماید

  اسرائیل علیه  هایجنگ در  نموده تربیه  مسلح فرادا دیگر بشکل  هم ایران کشور دیگر  جهت از 

 همه نتیجه در .گردد وتجزیه ضعیف کشور دو این است الزم  . نماید می روانه  وغیره سوریه تندروان

  گر بنیاد های گروه که کنید قضاوت شما حال .میشوند بخت بد ملیتها این شده تمام غرب نفع به وهمه

 می باز غرب مقصد هر برای را زمینه یامن نا و تشدد با اینها زیرا .است مضر کشور یک برای چقدر

 .کند

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پاکستان تجزیه
 و  بلوچستان پشتونخوا سند پنجاب  مانند ایالت     ۵جمله از گردیده تقسیم داریحکومت هشت به  کنونی پاکستان

 گردیده تقسیم وکشمیر جمو منطقه و  آزاد قبایل  ,  آباد اسالم مرکزی حکومت مانند  مناطق   ۳ و  ( گلگیت) بالستان

 می پاکستان دولت کارکنان برای امن نا مناطق سایر  ولی دارند وسند پنجاب در حاکمیت پاکستان دولت کنون  . است

 امریکا دولت که است سیاسی شایعه  .اند هراس در خیلی بلوچستان و پشتونستان تجزیه از پاکستان دولت .باشد

 کشور یک به  پاکستان  درینصورت که .سازد کردستان و بلوچستان , تونستانپش بنام را نو کشور سه دارد تصمیم

  پشتون ملیون 25 دارای پاکستان و پشتون ملیون  ۹۱دارای افغانستان .میشود تبدیل سرد وهوا آب فاقد گرم کوچک

 دولت .اند بلوچ میلون نیم دارای افغانستان و بلوچ میلیون ۰ دارای ایران بلوچ میلیون ۹۴ دارای پاکستان .باشد می

 را مصیبت هرنوع آنها برای  افغانستان در امریکا موجودیت زیرا  . است امریکا مخالفین از یکی خفا در پاکستان

 نگذاشته سال ۹۴ طی در و نماید می تحریک امریکا علیه را افغانستان دولت تا دارد تالش لحاظ بدین .آورد خواهد

 از که .نماید کش پیش جهانیان به وپشتونها بلوچ مورد در را اساسی طرح یک افغانستان ضیف دولت که است

 پاکستان مسلح قوای .شود می گفته افغانستان برای طالئی فرصت یک این .است افغانستان دولت اشتباه بزرگترین

 تلفات لمتقب طرف هردو که نموده حمالت بلوچ خواه آزادی جنبشهای باالی بار چندین ۹۱۱۱ سال از پس وایران

 پاکستان در توانست بوتو علی ذولفقار .گردید حاد بوتو علی ذولفقار زمان در بلوچستان تجزیه قضیه .اند شده جانی

 در .گرفت  عوج دوباره موج این ولی بود گردیده خاموش شعله حدود تا ترتیب بدین  .سازد را فدرالی دولت

 ۵۳۱۱ بلوچی جنگده ۳۵۱۱ قیام درین .نمود بمباردمان بلوچستان مناطق باالی پاکستان نظامی قوای ۹۱۹۲سال

  سازمان ۹۳جمله از .شد کشانیده نفر ۴۱۱۱۱ به قیام این مدت اندک در .بودند نموده آزادی ادعا مسلح قوای از نفر

 فعالا  تا بدوتاسیس از سازمانها .است درج پاکستان سیاه لست ودر میشمارد تروریست بنام پاکستان دولت آنرا تعداد

 این مدت از پس گردید تشکیل دولت طرف از سازمان ویا احزاب بعضی که اینست جالب .اند داده را زیادی تلفات

 ویا زندان به را بلوچ رهبران از تعدادی مشرف و الحق ضیا جنرال .است گردیده شامل تروریست لست در هم سازمان

 .باشد می شامل نیز منگل ومق و کوردها بلوچستان سازمانهای دررهبری .رسانید قتل به
. 

 ایران تجزیه
های مختلف  بین ملت(  مانند زبان، ملیت، فرهنگ، هویت سیاسی و غیره)عدم قبول اختالفات طبیعی 

 و ترس فرهنگ حاكم از حل دمكراتیكبر محکوم  ملت حاكم جبرایران زمین در داخل مرزهای 



  

بر فدرالیزم تاختن زیر لوای وحدت ملی و  هراسیدن و ی تجزیه از واژه. می باشد همشكالت موجود

دیگر در ایران ارسیان ف جدا از یك بیماری سیاسیی مزمن ملت حاكم و سیستم سیاسی  ایران اراضی 

 نفی وجود بر فرهنگ، زبان و تاریخ جعلی در ایران كه تشابه ؟ شعار دعوت بهمفهوم داده نمیتواند

رنگ این ستم ، دیر یا زود .دیگران جایز گرددزبان و  گردیده تالش دارند تا  های دیگر بنا  ملت

تا ستم  می شکنناند فرهنگ ملت فارس پایهوملت ستمدیده کورد بلوچ آذر  و ترکمن   بر  بازد می

 .پایان یابندزورمندان 
  گان باشنده  میان فاحش فرق  ولی . ملیتی چندین کشوریست وپاکستان افغانستان مانند نیز ایران

 همه از مهمتر خیلی فارسی زبان و  مذهب مسله ایران در  .دارد وجود وافغانستان  پاکستان با ایران

 جدا وزبان  سنی مذهب دارای که های وکورد  عربها بلوچها  ها آذری  ها ترکمن لحاظ بدین .است

 زبان به عالی تحصیالت حق ندارند مسجد ساختن حق  .دارند زندگی  شرایط ترین سخت در  هستند

 ازین زیادی تعداد کنون .است نشده داده آنها برای مذهبی آزادی نوع هیچ اساس بدین . ندارند ودخ

  مجبوراا   خود ومذهب فرهنگ از دفاع برای ملیتها این بناعاا  .میشوند واعدام شده زندان روانه مردم

 قابل  المللی بین سطح در که .مایندن ایجاد را طلب تجزیه و دولتی ضد سازمانهای شده بکار دست

 فارسها توسط بود عربی جمعیت که اهواز بنام کشوری گذشته در که میدارند ابراز عربها .اند شناخت

 خوزستان و بلوچستان آذربایجان  کوردستان مانند مناطق تجزیه ایران در لحاظ بدین .است شده اشغال

 از بلوچستان تجزیه  .میبرند بسر زندان در  خواهان آزادی این از زیادی تعداد کنون  بوده بحث مطرح

 غربی استخباراتی سازمانهای منظور همین به  .دارد جریان ایران در کنون که است حوادث  ترین گرم

 قومهای سایر بر ایران مالهان که شرایط .دارد فعالیت  ایران در سویدن کشور سیو سازمان بخصوص

 مساعد  را ایران تجزیه سریع امکانات شرایط این دان دشوار و دردناک خیلی است نموده ایجاد  ایرانی

 .است گردانیده
 تانبلوچس

بلوچستان طی سه دهه انقالب همواره زیر سندان  .است بلوچستان مسله ایران تجزیه مسله داغترین 

زبان و فرهنگ مردم بلوچ . است  قرار داشتهدولت ایران  واخوندان فشارهای مذهبی و چکش محرومیتهای قومی 

 میشه مورد هجوم فرهنگ وارداتی مرکز قرار گرفته، از نظر تعلیمی و آموزشی منطقه بیشتر مناطق دور دست ه

 بدین ملحوظ این ملت به حق خواهی پرداخته  دست به. داردکشورهای عقب مانده آفریقایی شبیه و  فقیر بوده به 

 احزاب مهمترین  .اند گریبان به دست ایران دولت با  گاهی گاه  احزاب این که تشکیل احزاب و گروه ها زده اند

بعضی از این احزاب مقر . وغیره میباشد جنبش ملی بلوچستان ایران جبهه متحد بلوچستان جندواله  ایران مخالف

چندی قبل  سنا امریکا در مورد بلوچستان بحث نموده خواهان آزادی برای  .آن در پاکستان وافغانستان قرار دارد

حسین پور؛ یکی از چهرهای ملی گرای بلوچ که در این جلسه حضور داشته به امریکایی ها  . گردید بلوچها

   اطمینان داده است که بلوچ های پاکستان، متحدان طبیعی امریکا هستند و می خواهند بندر گوادر را با امریکایی ها

امریکا از جدایی بلوچستان از پاکستان، حسین پور همچنین گفته است که در صورت حمایت  .به اشتراک بگذارند

  .با طالبان نیز مبارزه می کنندهم نمی دهند و  اجازه از خاک خود  را آنان اجازه عبور خط لوله گاز ایران

 outube.com/watch?v=LtTCcItt_zA#t=2170https://www.y . به این لینک کلک کنید  قضیه افشا میشود
 

 آذربایجان
را آزاد ساخته نام آنرا آذر بایجان جنوبی  تشکیل گردیده میخواهند که آذربایجان ایران طلب تجزیه گروه ایران در

فعال این . چنانچه چندی قبل استخبارات ایران شخصی را به جرم تجزیه طلبی روانه زندان نمود  .نام گذارند

در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، اقامت بدینسو سی که هادی سیدجواد موسوی نام دارد، از سال گذشته سیا

داشته و به جریانی موسوم به جنبش ملی بیداری آذربایجان جنوبی وابسته بوده که با نام اختصاری اش، گاموح 

یجان در سالهای نخستین پس از استقالل جمهوری آذربا. شناخته می شود( گونی آذربایجان ملی اویانیش حرکتی)

خود و به دنبال رشد حرکتهای ملی گرا وقومی گرا در این جمهوری به پایگاه گروهی از فعاالن ایرانی شد که با 

https://www.youtube.com/watch?v=LtTCcItt_zA#t=2170


  

این گروهها  .هدف خودمختاری آذربایجان ایران یا جدایی آن از ایران و تشکیل آذربایجان بزرگ فعالیت می کردند

ف از حمایت مستقیم دولت جمهوری آذربایجان برخوردار بودند اما این ووری ایاز مطلب ادر زمان ریاست جمه

حمایت ها با سقوط دولت او و روی کار آمدن حیدر علی اف که سیاست تقلیل تنش و نزدیک شدن احتیاط آمیز به 

ن از زمانی که جانشین الهام علی اف، رئیس جمهور کنونی جمهوری آذربایجا .ایران را دنبال می کرد کاهش یافت

گروه تجزیه طلبان  آذری . در زمینه های اقتصادی افزایش داد بخصوص پدر شد روابط دولتش را با ایران، 

مي نامند كه در واكنش به این عنوان، گروه هایي در آذربایجان " آذربایجان جنوبي"مناطق آذربایجان در ایران را

سال گذشته به برخي مراكز دولتي در تعدادي از  (پان تركیست)ي یاد آور مي شود گروه ها .شكل گرفته اند

شهرهاي آذربایجان غربي ، شرقي و اردبیل حمله كرده و خسارت هایي را به بار آوردند كه متعاقب آن مردم این 

رک گروه تجزیه طلبان ت. دشهرها با برپایي راهپیمایي ها گسترده ، این قبیل رویكردهاي ضد ملي را محكوم كردن

 .یاد می نمایند (پان ترکیست )آذربایجان ایران را بنام

 

 ردستانک
های بارز  عنوان خاك و ملتی دربند و زیر ستم، یكی از نمونه كردستان و كردها در این میان به

عنوان واقعیتی  به و حال و آینده و در گذار گذشته در بطن زمان قد علم كرده ی انسانی است، كه جامعه

روایت  به  این سرزمین و مردمان این خطه. باشد و می و منزلت خود بوده دنبال جایگاه ر بهانكار ناپذی

دالیل داخلی و خارجی زیر بار سنگین حاكمان و زورمداران گوناگون مورد اجحاف مظاعف  تاریخ به

ت زیر دست و عنوان یك مل كردها خود به اگرچه. اند ای برداشته های التیام نیافته اند و زخم قرار گرفته

های سنگین  اند، اما چرخ های متوالی قرار گرفته ی شكست دور از روح و ذات وحدت ملی، در دایره

های بزرگ و حاكم بر كردستان سرنوشتی تلخ را برای كردها قلم  های ننگین قدرت تاریخ و نقشه

رغم تاریخ طویل از  علی های دربند در شماری از كشورهای دیكتاتورزده كردها و سایر ملت. اند زده

 .ظلمت و استبداد برهانند  اند خود را از قید سیاهه وانستههنوز نت مبارزه
  ایوبی  الدین صالح سلطان ۷۷۱۱–۷۷۱۱  درسالهای و داشتند کشور قبالا  بلوچها مانند کوردها

 اند هبمذ سنی مردمان معموالا  ایران کردها  .نمود تشکیل وعراق مصر سوریه در را کرد امپراطوری

 کوردستان کامله و  کردستان دموکرات حزب چون  احزاب .اند محروم مذهبی حقوق هرنوع از که .

تجزیه طلب  رهبر عبدالرحمان قاسملو  و مهتدی آقای کامله جنبش رهبر .کند می رهبری هارا گروه این

 کوردستانها .کند می مبارزه مورد در که است سال ۳۱ از بیشتر مدت از که .است دمکرات کردستان ایران

 وشنر.  کردستان کشور واحدی بوده که به زور میان چهار کشور تقسیم شده است که دارند عقیده

کردستانشان جدا شده و  مناطقاست که چهار کشور ایران، سوریه، عراق و ترکیه نمی گذارند که 

 ...کشورشان تجزیه شود

 

 خوزستان
ب بزرگ و تنب کوچک را از آن خود و اشغال شده قلمداد می کند،دولت جزایر ابوموسی، تن عربی امارات متحده 

از دولت  های اردن،لیبی،مراکش، کویت، مصر و لبنان؛ هر یک به نوعی عمل احمدی نژاد را محکوم کرده و

 .امارات پشتیبانی به عمل آوردند

 سعودی، عربستان العربیه دیگر، سوی از. است  داده انجام ایران برضد  را زیادی اقدامات کنونا تا امارات دولت 

 ایران دولت توسط مناطق این اشغال علیه اهواز زبان عرب مردم اعتراضی تظاهرات برگزاری از ۱۹ حمل ۴۹ در

 نیست، فارس خلیج ایرانی جزیره   سه به محدود فقط و فقط مسأله ترتیب، بدین. است گفته سخن ۹۱۴۵ سال از

 .گیرد می بر در را خوزستان  والیت کل بلکه
 

 

http://www.entekhab.ir/fa/news/59110
http://www.entekhab.ir/fa/news/59110
http://www.entekhab.ir/fa/news/59110


  

 طرح چنین ودفع نتایج
 نشسته مذاکره باالی دلسوزانه اا واقع  وپاکستان فغانستانا ایران دولتهای . کند ناکام را طرح این میتواند که راه یگانه

 .باشند داشته را آزادی هرنوع حق  دارند زندگی جا آن در که وملت فدرال همان تا سازند را واقعی فدرالی دولتهای

 نمایند تعین را فدرال سرحد خود گیرند بهره آن از وآنها شود داده اقلیت ملیتهای برای حقوق تمامی افغانستان در مثالا 

 جای الفدر هیچ در بد انسان ترتیب بدین .ندنرا بیرون خود فدرال از میشود نهاآ بربادی و آشوب باعث که اشخاص

 .شود ساخته فدرال ملت هر برای و شود جور وسیع پایه با واقعی دولت یک ایران در شکل همین به .تداش نخواهد

  نباشد عالی کشور سه این بین نیک روابط شود ساخته هم فدرال اگر .شوند واقعی دوستهای کشور سه این وهم

 پاکستان با دشمنی بخاطر افغانستان مردم کنون .کند می اهتب را هرسه خانه دشمنی .خورد نمی بدرد فدرالی حکومت.

 تکه تکه شان همسایه کشور تا ندارند عالقه هیچ . نباشد دشمنی صورتیکه در .دارند عالقه طرح این به  وایران

 .شود

 

 ایران دولت رژیم مخالف احزاب
 اخوند غیر  شیعه غیر  فارس غیر ملیتهای باالی که  مذهبی و  ملیتی تبعیض , جایز نا اعمال نسبت به ایران دولت

 غرض خواهان وحق روشنفکران از تعداد تا  ه گردید آن باعث  است نموده  ومذاهب دین سایر وملیتهای  طلبان

 دارند فعالیت ایران دولت علیه عمالا  واحزاب ها گروه این  .زند خود کشور تجزیه به دست آفت این شر از رهائی

 که است رسیده۲۵ به اکنون تا ایران مخالف احزاب .دارد خود با را واعدامها کشیدنها زندان به جانی تلفات وروزانه

 .میشود گاشتهن ذیالا 

 

 اتحاد چپ کارگری ایران

www.etehadchap.org 

*** 

 جبهه دمکراتیک ایران

www.idf.bravehost.com 

*** 

 جبهه دمکراتیک مردمی احواز

www.alahwaz.com 

*** 

 جبهه متحد بلوچستان

www.balochunitedfront.org 

*** 

 جبهه ملی ایران

www.jebhe.org 

*** 

 هوری خواهان ملی ایرانجم

www.iran-jommelli.com 

*** 

 جنبش دمکراتیک یارسان

www.yarsan-dm.com 

*** 

 جنبش رهایی بخش لرستان

www.lorestan11.com 

*** 

 جنبش ملی بلوچستان ایران

 چریکهای فدائی خلق ایران

www.siahkal.com 

*** 

 ی آذربایجان جنوبیحرکت بیداری مل

www.gamoh.biz 

*** 

 حرکت ملی آذربایجان جنوبی

www.milliharakat.com 

*** 

 حرکت ملی ترکمنستان ایران

www.erkinlik.org 

*** 

 دمکراتیک ترکمن -حرکت ملی 

www.turkmenlik.org 

*** 

 (پاک)حزب آزاد کردستان 

www.pazadik.org 

*** 

 گریحزب اتحاد کمونیسم کار

www.wupiran.com 

*** 

 حزب استقالل طلب کردستان

www.psk2006.org 

*** 

 حزب ایران

http://www.etehadchap.org/
http://www.idf.bravehost.com/
http://www.alahwaz.com/
http://www.balochunitedfront.org/
http://www.jebhe.org/
http://www.iran-jommelli.com/
http://www.yarsan-dm.com/
http://www.lorestan11.com/
http://www.siahkal.com/
http://www.gamoh.biz/
http://www.milliharakat.com/
http://www.erkinlik.org/
http://www.turkmenlik.org/
http://www.pazadik.org/
http://www.wupiran.com/
http://www.psk2006.org/


  

www.zrombesh.org 

*** 

 جنبش مقاومت مردمی ایران

www.junbish.blogspot.com 

*** 

 تشکیالت مقاومت ملی آذربایجان

www.diranish.org 

*** 

 

 

 حزب توده ایران

www.tudehpartyiran.org 

*** 

 حزب یان ایرانیست

www.pan-iranist.blogfa.com 

*** 

 (توفان)حزب کار ایران 

www.toufan.org 

*** 

 حزب مرز پر گهر

www.marzeporgohar.org 

*** 

 رانحزب مشروطه ای

www.irancpi.net 

*** 

 حزب مردم بلوچستان

www.fas.balochpeople.org 

*** 

 حزب همبستگی دمکراتیک اهواز

www.alahwaz.info 

*** 

 سازمان آزادی بخش ترکمن صحرا

www.azatlyk.net 

*** 

 سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

www.etehadefedaian.org 

*** 

 ازمان اتحاد فدائیان کمونیستس

www.fedayi.org 

*** 

 سازمان زنان مترقی

www.pwoiran.com 

*** 

 سازمان سوسیالیستهای ایران

www.ois-iran.com 

www.melliun.org/hezbeir02 

*** 

 حزب دمکرات ایران

www.irandp.org 

*** 

 حزب دمکرات کردستان ایران

www.kurdistanmedia.com/farsi 

 

 (ن حزب کمونیست ایرانشاخه کردستا) کومله 

www.komalah.org/farsi 

*** 

 لیبرال دمکراتهای ایران

www.iranliberal.com 

*** 

 (ملیون ایران )نهضت ملی ایران 

www.melliun.org 

*** 

 نهضت مقاومت ملی ایران

www.namir.info 

*** 

 نهضت نجات ملی ایران

www.nehzat.info 

*** 

 (هما )ن همبستگی ملی ایرانیا

www.hambastegimelli.info 

*** 

 حزب ملت ایران

www.hezbemellateiran.com 

*** 

 سازمان جبهه اتحاد ملی و میهنی ایران

www.ufin.org/home_FA.html 
 

 سازمان کارگران انقالبی ایران

www.rahekargar.net 

*** 

 سازمان مجاهدین خلق ایران

www.mojahedin.org 

*** 

 شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

www.tarhino.com 

*** 
 

 اکثریت -سازمان فدائیان خلق ایران 

www.fadai.org 
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*** 

 اقلیت -سازمان فدائیان 

www.fadaian-minority.org 

*** 
 

*** 
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 گفتار در مورد تجزیه کردستان در وبگاه یوتوپ. 3

  http://www.youtube.com/watch?v=zye7cUWMnNg 

 

 

http://www.fadaian-minority.org/
http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/04/post-113.html
http://www.akamnews.com/Pages/News-%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84_-1753.aspx
http://www.akamnews.com/Pages/News-%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84_-1753.aspx
http://www.akamnews.com/Pages/News-%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84_-1753.aspx
http://www.akamnews.com/Pages/News-%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84_-1753.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=zye7cUWMnNg

