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 ! افغانستان قبال ایران در اخوندهای هکارانجنایتنقش 
 

 
 

نصر خراسان بود که در زمان جنگ ایران و عراق  ۵در ایران عضو نیروهای لشکر که  افغان مهاجرپیکر نسیم 
 عراق ایران با خورشیدی در جنگ 1۳۶1در سال  جنگ عراق فرستاده شده بود،به جبهه ایران اخوندی توسط دولت 

در حرم امام رضا  پر از استخوان هایش را تابوت 1۳99شنبه، دهم سرطان روز سه( سال ۳8ه بود بعد از )کشته شد
 دولت اخوندی تا هنوز هم خانواده این کشته شده جنگ را نیافته است. .کردنددر مشهد دفن 

 

خورشیدی  1۳۳۰افغان متولد  تبعهٔ نیروهای مسلح ایران پیش از این اعالم کرده بود که این کمیته جستجوی مفقودین 
متری  2۰ساله بوده است. نشانی موجود از خانواده او نیز مربوط به مشهد، باالتر از  ۳1و در زمان کشته شدن 

مصلی، میالن دوم، چهار اول است. اما در این نشانی هیج اثری از خانواده او پیدا نشده و این کمیته خواستار همکاری 
  .مردم برای شناسایی خانواده او شده بود

 

رهبران ایران طلبانه  اهداف عظمت ایران ناشی از اخوندی دولتتوسط افغان مهاجر، کارگر و سیاح  مرگ هزاران
ر د ایی  شیعانستراتیژی اعمار امپراطوری بنیادگر بهشان جنایات و اعمال فاشیستی  همۀ این ریشه هایبوده که 

 پالنبعد از شکست جنگ ایران با عراق، خمینی و پیروان وی  خمینی برمیگردد. امامتوسط  کشور های اسالمی
اساس  نپالاین  تطبیقرویدست گرفتند،  های اسالمیان را در کشورآیت هللا های شیع گرفتن قدرت سیاسی توسط

 ساحۀ نفوذ امپراطوری شیعان را که پایتخت آن ایران باشد تشکیل میدهد. 
امی نظ قول اردویامپراطوری شیعان پرمصرف ترین برای ساختن   دولت اخوندی ایراناین پالن  برای عملی کردن
نموده  تاسیس و تروریستان بین المللیو حمایت از گروه های جنگی شیعه کشورها اشغال و  جنگ سپاه قدس را برای

سپاه قدس شاخه خارجی نظامی سپاه پاسداران ایران است که رهبری آن به متعمدترین فرد نزدیک به حلقه  است.
ی جنگرهبری امور رهبری ایران سپرده می شود . سر لشکر سپاه قدس ایران از صالحتهای خارالعاده مالی و 

حزب هللا لبنان، حوسی های یمن، گروپ شیعان عراق، برخورداراست. سپاه قدس ایران در همکاری نزدیک با 
 و گروهای اسالمگرا تاجکستان ،حزب وحدت )فرقۀ مذهبی( افغانستان و جمعیت "اسالمی" ،گروپ شیعان سوریه

  فعالیت دارد.  ازبکستان
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 قاسم سلیمانی    اسماعیل قاآنی  

 اسماعیل قاآنی جاینشین وی شده است. معاون سپاه قدس از کشته شدن قاسم سلیمانیبعد 
ر د دولت افغانستان در برابر در ایران ودر قبال اتباع افغان  و اعمال فاشیستی اخوند های ایران فهرست جنایات

در نوشته ها مقاالت کنجایش ندارد. مه فقط به چند نمونۀ آن در این نوشته  ، طویل و فراوان است های تاریخ دراز
 نمایم.می یاد آوری  خویش مختصر

 

اول: استفادۀ رایگان ایران از منابع آبی افغانستان و جلوگیری از کار اعمار بند های آبی در افغانستان. ایران برای 
 ن عالیترتبه فاسد رشوه پول نقد میپردازد.پیشبرد این هدف به کارمندا

 

، ندی کرا بازی مکننده  خربتنقش  افغانستان دوم: ایران در افغانستان در تشدید تقرقه های مذهبی اهل سنت و شیعان
   .که یکی از مشکالت کنونی وحدت ملی کشور است

 

 اکزمرال افغانستان تأسیس نموده است.مراکز تعلیمی و تبلیغاتی خط امام را در مناطق مرکزی و شمایران  –الف 
بنیادگری، فعالیتهای جاسوسی و تفرقه های ذهبی و مافغان بر عالوه تبلیغات شیعه های خط امام در میان نسل جوان 

 .نیز سازمان میدهند سیاسی را
 

افغان در خط امام در میان نسل جوان پیروان مذهب شیعه افغان برای لشکر فاطمیون فرقه جنگی مهاجرین  -ب 
ز در مراک شاخه از سپاه قدس ایرانلشکر فاطمیون   .مشهد ایران است، اکنون  تعداد آن از بیست هزار زیادتر است

شرقمیانه شرکت می کنند و تا کنون جنگهای سرباز گیری می کنند. لشکر فاطمیون فرقه رزمی اند در  خط امام
 د نسیم افغان در عراق و سوریه کشته شده است. هزاران تن از مهاجرین افغان در لشکر فاطمیون مانن

 

سوم: ایران جنگ نیابتی خود را با عربستان سعودی در افغانستان به پیش میبرد که باعث کشته شدن پیروان مذاهب 
 افغانستان گردیده است.در سنی و شیعه( )
 

. رت و حقوق بشرعمل مینمایندچهارم: دولت اخوندی ایران در برابرمهاجران و کارگران افغان خالف حقوق مهاج
 انجام میدهد. در برابر افغانها را فراوان جنایات ایران

 

به گروه های شورشی مخالف دولت افغانستان بشمول گروه طالبان سالح و پول میدهد و  مانند پاکستان پنجم : ایران
 در راه تأمین صلح در افغانستان توطیه چینی می کند. 

 

 ایران ،است افغانستانعمده کاالهای ایرانی مارکیت  .افغانستان استدر ششم: ایران یکی از رقبای منطقوی تجارت 
 از منابع گاز و تیل اسیای میانه را هم دارد.   استفاده تالش

 

 گاز ترکمنستان از طریق افغانستان الین پیمخالف سرسخت تمدید پا یهااسناد فوق بوضاحت  نشان میدهد که ایران
بود. ایران برای استفاده تجارتی منابع گاز و تیل اسیای میانه از طریق ایران فروان کارشکنی و به پاکستان و هند 

 است.  خاینانه را انجام تالش 
 تابها نوشت.ک آن راجعمی توان جنایات ایران در برابر افغانستان فروان است که 

 ایانپ

mailto:maqalat@afghan-german.de

