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 قاسم سلیمانی، تروریستی که شکار ترور شد! 

 
 
 

هللا خمینی، چهل سال قبل ، شاه ایران را فراری داد و زمام امور را قبضه کرد ، از آنجا که بر پرسنل و افراد وقتی آیت 

ارتش شاه، اعتماد نداشت، در صدد بسیج و تدارک یک نیروی تازه نفس عسکری افتاد که هم رژیم نو پا را از بد 

می« ا یران را ، به سائر سرزمین ها، خاصتا، بالد حادثات زمانه، مصئون بدارد و هم اندک اندک، »انقالب اسال

 همسایه، صادر کند!

»سپاه پاسداران انقالب اسالمی «ایران، از میان افراد مکتب گریز، کمسواد ، چاقوکشان و اوباشان خیابانی، ایجاد شد . 

آن، مداخلهء  به تدریج در تشکیالت سپاه پاسداران، یک شاخهء مشخص » برون مرزی« پدید آمد که وظایف 

سیستماتیک و پایدار در اوضاع سیاسی و اجتماعی وحتی فرهنگی، کشور های دیگر ، به سود منافع سیاسی کوتاه مدت 

 و دراز مدت جمهوری اسالمی ایران بود. شبکه خبری بریتانیا) بی. بی.سی( نیروی قدس را چنین ، تبیین کرده است:

گانهء سپاه پاسداران انقالب اسالمی است، در کنار نیروهای زمینی، نج»نیروی قدس یا سپاه قدس یکی از نیروهای پ

مرزی" سپاه پاسداران است که تخصصش، شناسایی و دریایی، هوایی و بسیج. سپاه قدس نیروی "نخبه"، "ویژه" "برون

نفر تخمین های نامتقارن، چریکی یا شهری است. منابع غربی شمار افرادش را بین ده تا بیست هزار تجسس، جنگ

 زنند.« می

شود در حال حاضر، سپاه قدس برای  هایش را گسترش داد. گفته میسپاه قدس،بعد از جنگ ایران و عراق، دامنه فعالیت

شود واحد ویژه هر کشور نیروی خودش را دارد، مثل نیروی عراق یا نیروی لبنان یا نیروی افغانستان. همچنین گفته می

 گیرد.نام دارد که مستقیم از رهبر ایران) خامنه ای( دستور می سپاه قدس،» واحد چهارصد«

سپاه قدس، مخالفان فردی یا گروهی، رژیم ایران را در خارج کشور به قتل میرساند ، نمونه بارز این کشتار در جریان 

نزدیک به تظاهرات اخیر استقالل جویانه و ضد دولتی عراق به منصه ء ظهور رسید در جریان این خیزش مردمی، 

پانصدعراقی، که هم علیه حکومت عراق و هم علیه رژیم مداخله گر ایران ، شعار میدادند، تسط حشد الشعبی و سائر 

 پاسداران مرتبط به سلیمانی به قتل رسیدند.

 سپاه قدس و افغانستان:

ود رسید. حامد مداخالت جمهوری اسالمی ایران، در امور افغانستان، بخصوص در دورهء حامد کرزی به اوج خ

کرزی با استقرار دوستی ویژه با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، به ایرانیان اجازه داد، ، شعبه های از  

»دانشگاه آزاد اسالمی «ایران را در افغانستان تاسیس کنند و نیز در ایجاد سائر پوهنتون های خصوصی مانند، پوهنتون 

یین،غرجستان و نیز چندین موسسهء تعلیمی اسالمی ، تحت نفوذ کریکولم های آموزشی های کاتب،بامیان، خاتم النب

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ing_sharif_terroriste_ke_ke_rasute_teroorist_koshta_shod.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 وارده از ایران، سهم بارز بگیرند.

جاسوس پروری، و ایجاد ایجنت های به اصطالح فرهنگی و اسالمی نیز از کار های سپاه قدس در افغانستان بوده 

 است.

و تحصیالت عالی افغانستان،تا سطح رییس پوهنتون و در امور جاسوسان جمهوری اسالمی ایران، در امور آموزشی 

 فرهنگی تا موقعیت وزیر ، ارتقا جسته اند!

سید مخدوم رهین از تحصیل یافته گان ایران، در دوره وزارت اش، به دستور ایرانیان، هرچند گاهی، سیمینار ها 

از سفارت ایران در کابل، پول های هنگفت، اخذ وکنفرانس ها زیر نام» فضائل اهلبیت« و نظایر آن ترتیب میداد و 

 میکرد!

 لشکر فاطمیون :

عمدتا از هزاره ها و است که  افغانستان شیعیان، متشکل از سپاه قدسیک نیروی شبه نظامی وابسته به  لشکر فاطمیون

شیعه های مهاجر مقیم ایران ، با تطمیع و تهدید، ساخته شده است؛ و ظاهرا درسوریه از رژیم بشار اسد و اماکن مذهبی 

شیعه،محافظت میکند. افراد این لشکر، هر کدام ، ماهانه، کمتر از هزار دالر از سپاه پاسداران می گیرند و در صورت 

 هء مقتول، شناسنامه) تذکره( ایرانی داده میشود.کشته شدن، برای خانواد

 جاسوسان و مزدوران رژیم اسالمی ایران در افغانستان : 

طی مدت چهل سال ، رژیم ایران ، هزاران جاسوس و بقچه بردار و غالم حلقه بگوش، در افغانستان، تربیت کرده 

 کاندید ریاست جمهوری ، قرار داشته اند. است، برخی وابسته گان ایران ، در مقام وزیر، معین، سفیر و حتی 

این حلقه بگوشان ارتجاع سیاه و نشسته گان بر دسترخوان خونین ولی فقیه، حتا افکار و نیات پلید خود را پنهان نمیدارند 

 و بر مزدوری اجانب، افتخار میکنند. محمد محقق ، معاون داکتر عبدهللا عبدهللا، دو سال قبل ضمن اشتراک در» نهمین

ی نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی« در ایران از جنگجویان افغان در سوریه و عراق که زیر مجموعه

جنگند، ستایش کرد و قاسم سلیمانی، رهبر شاخهء قدس سپاه ایران را، »سردار  »لشکر فاطمیون« علیه داعش می

 استوار اسالم« خطاب کرد.

یه ، آقای لطیف پدرام ،وکیل سابق پارلمان است که به مجرد شنیدن خبر قتل در جرگهء مشاطه گران رسوای ولی فق

سلیمانی، تروریست بین المللی، با عصبانیت ، واکنش نشان داد.آقای پدرام در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت: "»رژیم 

دار قاسم سلیمانی عالوه تروریستی به جان سر ما بوده است. حمله های بسیاری در جهان و منطقهآمریکا ،منبع شرارت

 باشد«!آشکار تروریسم دولتی می المللی است، نمونهبر این که برخالف قوانین بین

اما آقای پدرام، دو هفته قبل، در هنگام یورش افراد سلیمانی به مقر سفارت امریکا در بغداد، ساکت مانده بود و این 

 ده بود.واقعه را گویا خالف موازین بین المللی ، تشخیص ندا

 

آقای سرور دانش ، معاون دوم ریاست جمهوری و آقای اتمر) کاندید ریاست جمهوری( نیز بر مرگ قاسم سلیمانی، 

 عزادار شده اند. آقای دانش ) از حواریون کریم خلیلی( در واقع امر، نماینده خامنه ای در حکومت کابل، شمرده میشود.

 ت وحدت ملی، نیز مرگ ، سلیمانی را به ایرانیان تسلیت گفت.آقای عبدهللا عبدهللا ، رئیس اجرائیه دول
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