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 نامۀ سرگشاده به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
 

 

یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی                

  پناهندگان افغان در اروپایون سازمانهای ـفدراس                

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 داران ایران!علی جعفری فرمانده کل سپاه پاس محترم سرلشکر محمد

 

 ست که توسط ده ها سازمان اجتماعیا مشکلی های پناهندگان افغان در اروپا )فارو( پالتفرم متحد و فدراسیون سازمان
 پناه دفاع از منافع جمعی پناهندگان و هالند ایجاد شد.  کشور در 1111فرهنگی پناهندگان افغان در اروپا در سال  -

 در قاره ها، همیشه جویان افغان در سایر اساسی این فدراسیون است. همبستگی با پناهاروپا وظیفۀ  جویان افغان در
 های فارو جای خاص داشته است.  فعالیت

 اینکه تشکیالت تحت فرمان شما یعنی سپاه پاسداران ایران پناه دهنده در مورد تکان طی روزهای اخیر، یک خبر
 به صفوف دفاعی رژیم جنایتکار حیث گوشت دم توپ استخدام وه ب اغوا نموده در بدل پول ناچیز جویان افغان را

دوران  جویان افغان که در نشان داد که نحوۀ دید ابزاری نسبت به پناه دیگر فرستد. این حرکت شما، یکبار سوریه می
جمهوری  فرمایان و ادارات مختلف دولتی ذهنیت کار در عراق تبارز وسیع خود را داشت، اکنون نیز جنگ ایران و

 از فقر شرایط جنگ، بیکاری و بر جویان افغان که بنا اسالمی ایران حاکم است. اخوت اسالمی شما در برابر پناه
ا ندارد. ه فرستید،  جنگی که هیچ ارتباطی به افغان دولت شما پناه جسته اند اینست که ایشان را به جنگ دیگری می

 شکل مخفی وه جنگ سوریه ب در راستای همین اهداف در دارد، ودولت ایران اهداف توسعه جویانه در منطقه 
 کند.  استخباراتی رژیم خونخوار بشراالسد را کمک می

ای ه درین نوع جنگ توسعه طلبی قیمتی هم دارد.  باید جنگنده های مسلکی سپاه را که آموزش کافی جنگی داشته و
رین مهارت فاقد کوچکت های مهاجر یه بفرستید. فرستادن افغانده شده اند، به سوریعراق آبد استخباراتی در فلسطین و

ها توسط جمهوری اسالمی  ست از اعدام افغانا جنگی برای مبارزه با مخالفین رژیم سوریه در واقع شکل دیگری
ه دجرمی که انجام نداده اند، ش خاطره باعث بدار آویخته شدن صدها افغان، ب سو های طوالنی بدین ایران که از سال

 است.
 

 محترم جعفری،
نال تائید ژورگزارش والستریت  سپس در های شان انتقال یافت و جویان افغان به فامیل پناه قرار معلوماتی که ابتدا از

معاش  در برابر آن به آنها وعدۀ اقامت در ایران و کنید و جویان را از آنها مطالبه می حیات پناه گردید شما خون و

کنید، چانس  که شما اجیر می جویانی فردی ازین پناه دهید. اگر می گجن اشتراک شان دردالری در مدت  ۰55

میم جنابان سپاه تص که عالیه ایلحظ هر شود و اجازۀ اقامت شان نیز زنده به ایران برگردد، دوباره بیکار می بیاورد و

 شوند.  یسنگ ارسال م به اردوگاه های هیتلری نوع سفید گردد و اتخاذ کنند، فسخ می
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شما افغانها را تحت نام حمایت از حرم حضرت بی بی "زینب" که در حوالی دمشق است به قطعۀ جنگی "فاطمیون" 

به قتل رسید رضا  در ماه دسمبر که درین قطعه نظر به شجاعتش قوماندان شد و های . یکی از افغانفرستد می

است.  گزاری فارس گزارشات خبر متکی بر امریکا نیست واسماعیلی قهرمان زیبائی اندام بود. این اطالعات تبلیغ 

 انس فارس گفت: ژآقم، ضمن تماس تلفونی به  آیت هللا العظمی محقق کابلی در دفتر

اند، و در تالشند تا جوانان ما را به رفتن و جنگیدن در  پناهندگان پیدا کرده ۀبا جامع ارتباطيها ]سپاه[ یک پل  آن»
های خیریه،  ، کمکمکاتبهاجران در ثبت نام فرزندان م ۀدهند؛ اجاز ها همه چیز وعده می به آنمجاب کنند...  سوریه
 های ایران به این افراد است." و اعطای اقامت از جمله پیشنهاد الرید ۰55معاش 

 

 قای جعفری،آ
 استفاده از مجبوریت افغان صدور انقالب خود است، باید این کار را بزور بازوی خود کند. سوء ایران خواستار اگر

م که مئن هستیطما ماسالمی نیست. لطفأ انکار نکنید.  مندانه و کام مرگ، عمل شرافت بهفرستادن شان  های پناهجو و

 شما در مشهد، قم و مأمورینبه اشتراک  سوریههای کشته شده در  حۀ افغانته اید. هر هفته مراسم فارا کرد اینکارشما 

برای  کوشش بی ثمر شما در مؤسسۀ ملل متحد نیز آقای حمید بابائی نمایندۀ کشور شود. انکار میسایر شهرها گرفته 

 فریب جهانیان بود. 

ا کنیم ب ها مطلع هستیم. به شما توصیه می از واقعیت افغان در ایران داریم و مهاجرینها شبکۀ روابط با  ما افغان
 های پناهجو جنایت است. ازین جنایت دست بردارید! ادن افغانفرست هکشتار گابا خداوند صادق شوید. به  خود و

 

 "کمیتۀ حقوق بشرفارو"
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