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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٣٠
 

 ايران و استعمال پناه گزينان افغان در جنگ سوريه
آنھا را با تشويق و از ان در ايران، ھزار ھا تن نظام فاشسيتی آخندی ايران با استفاده از وضع نا ھنجار پناه گزينان افغ

دھد  با پرداخت حد اقل پول، نظام آخندی به آنھا وعدۀ جنت را می. دھد تھديد به سوی جبھۀ جنگ در سوريه سوق می

اين نوع بھره برداری از حالت زار پناه گزينان . که در آن فراوانی است و دختران قشنگ در اختيار شان قرار می گيرد

 .شود خالف موازين حقوق بين الدول محسوب می

سپاه "ًگزارش ھا حاکيست که ھزار ھا تن از مردم بی نوای ما که از شر دولت مستعمراتی فراری شده اند، فعال در دام 

اين مردم بی بضاعت و بی سرنوشت، بعد از شست وشوی مغزی و تعليمات الزم، به سوريه . ايران افتاده اند" پاسداران

 نانی ۀ لقم آوردندسته پناه گزينان افغان که از روی اجبار و برای ب.  بجنگندر اسدابششوند تا به نفع نظام  ام میاعز

اه گزينان کدام پن. دن آنھا بی رحمانه بھره کشی می شوتوسطکشور شان  را ترک گفته اند، در دام نظام آخندی افتاده و 

  . اين که از ظالمان ايرانی اطاعت کنندچارۀ ديگر ندارند به جز

از تھديد و زور ھم ) رفتن به جنت( عالوۀ اعطای مشوقات مادی و معنوی ه سازمان حقوق بشر اعالم کرد که ايران ب

يک تعداد از پناه  گزينان .  نمايند، آنھا را دوباره به وطن شان خواھد فرستادت نکار می گيرد که اگر پناه گزينان اطاع

سپاه . ن از ترس کشته شدن در جنگ سوريه، از ايران فرار نموده و خود را با صد ھا مشکل به اروپا رسانده اندافغا

 ۀپاسداران دو کمپ در تھران و شيراز برای آموزش نظامی پناه گزينان افغان ساخته که ھيچ کس حق ندارد بدون اجاز

لمان نازی است که اسيران جنگی و يھودان امپ ھای دوران اين کمپ ھا شبيه به ک. مقامات مربوطه محل را ترک گويد

  .ًرا موقتا نگھداری می کردند

برای  اول متوجه دولت مستعمراتی کابل است که نمی تواند ۀمسؤوليت اين روش ضد بشری نظام آخندی ايران، به درج

که دولت  ن افغان دارند، در صورتیدولت ھای خارجی چه عالقه به رفاه پناه گزينا. ه نمايدمردم خود کار و خانه تھي

  . مزدور کابل نه قادر و نه مايل به بھتر ساختن رندگی مردم کشور است

چه بايد کرد؟ مردم بايد به پا خيزند و عليه دولت مستعمراتی کابل قيام نموده و روش ضد بشری نظام آخندی ايران را 

  .  محکوم نمايند

 

 


