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  مزدوران افغان و پاکستانی در استخدام نظام آخندی ايران
المی نوع ايران را از طربق مزدوران افغان و ين اواخر تصميم گرفته است که انقالب اسانظام آخندی ايران در

ينرو، يک عده از پناه گزينان افغان و پاکستانی را به زور يا ااز. پاکستانی خود به ساير کشور ھای منطقه صادر کند

ھدف ايران اين . رضا استخدام نموده و آنھا را به کشور ھای عراق، سوريه، لبنان و ساير نقاط مورد نظر می فرستد

 لوژی خود را به ساير کشور ھا صادر نموده بدون اينئو که از يک سو، ايرانی ھا کشته نشوند و از سوی ديگر ايداست

ميدان نبرد در حال کنونی، سوريه عراق و يمن است که پشتوانۀ . که شواھدی در اختيار مخالفان منطقه ئی بگذارد

ايران در  کشور ھای امارات عربی، بحرين و حتا اسرائيل بعيد نيست که عمال . روسيه و گروه حزب هللا را ھم دارد

مبصران سياسی اظھار عقيده می کنند که نيرو ھای شيعۀ افغان و پاکستانی که در خدمت ايران . داخل عمليات گردند

ت، اين در واقعي. قرار گرفته اند، می توانند تفاوت سياسی و نظامی را به نفع ايران در کشور ھای متذکره خلق نمايند

کشمکش بين عربستان سعودی و ايران است که  ابعاد وسيعی به خود گرفته وشايد روزی شرق ميانه را به سوی 

 . زوی امپرياليسم جھانی استربکشاند که آبربادی بزرگی  

  که کشتار و تخريبات بی شماری به دنبال داشت، شرق ميانه را در١٩٨٢ تجاوز آشکار اسرائيل بر لبنان در سال 

باالخص سوريه . شد  آتش عظيمی در منطقه برپا می،آستانۀ يک نبرد ھمه  جانبۀ ديگر قرار داد که در صورت وقوع

ھم زند، الکن اين ه که در مجاورت لبنان و اسرائيل قرار دارد، می توانست در آن زمان توازن را به ضرر اسرائيل ب

وز چند سالی از عمرش سپری نشده بود، نسبت عرق مذھبی به نظام آخندی ايران که ھن. شھامت را از خود نشان نداد

ايران يک عده از نظاميان خود را در . کمک سوريه شتافت که اگر مورد تجاوز سوريه قرار گيرد، به دفاع آن برخيزد

 بعد از چند .ًدانست که توانائی رزمی را مستقيما با اسرائيل ندارد آغاز در خط مقدم جبھه با اسرائيل فرستاد، الکن می

روزی نظام آخندی تصميم گرفت که از سوريه عقب نشينی نمايد و به عوض يه ياری شيعه ھای لبنان برود و جنگ 

پاسداران انقالب اسالمی، به دادن  آموزش به افراد سپاه مربوط به " قدس"گروه نخبۀ . را در لبنان به راه اندازدنيابتی 

را " محمد"نظام اخندی ھمچنان گروه .  قوی تر و مجھز تر از اردوی لبنان شده اندحزب هللا لبنان آغاز کردند که امروز

  . را در فلسطين ايجاد کرده و مورد حمايت قرار داده اند" جھاد اسالمی"را در عراق و " بدر"در افغانستان، 

ن و مناطق شيعه نشين به فعاليت ھای نظامی و سياسی خود در افغانستا" قدس" قرن بيستم، گروه ١٩٩٠بعد از دھۀ 

با کودتای ضد ميھنی خلق  و . پاکستان افزوده و تعداد زيادی از شيعيان  افغانستان و پاکستان را در خدمت گرفته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھم ميھنان ما به ايران و پاکستان سرازير شدند که بھترين از پرچم که تجاوز شوروی را به دنبال داشت، چندين ميليون 

ھمه آگاھند که ھفت گروه جھادی در پاکستان و ھشت .  استخباراتی ايران و پاکستان گرديدندطعمه برای دستگاه ھای

خدا . ًگروه ديگر در ايران در خدمت سازمان ھای جاسوسی اين دو کشور قرار گرفتند که فعال ھم بر افغانستان حاکم اند

 مردم ھزاه وشيعه مذھب بودند، افراد مورد نظر را شتر شانينظام آخندی ايران را داد که از ميان پناه گزينان افغان که ب

پناه گزينان ھم در پاکستان و ھم در ايران وسيله . انتخاب کرده و آنھا را در جبھات مختلف برده تا به نفع ايران بجنگند

قف فيھا که  از اوامر گروه ھای جھادی دست نشانده  و دستگاه ھای استخباراتی  کشور ھای متو ای نداشتند، مگر اين

در صورت نافرمانی به اخراج از ايران و پاکستان تھديد می شدند که جای . اطاعت نموده و فرمانبر دار  آنھا شوند

  .  بروندتاديگری ھم نداشتند 

 ايران توانست که حمايت خود را به سوی شيعيان پاکستان که در زير فشار سنی ھای تندرو پاکستانی  دست و پا می

 بزرگی از آنھا را معاشخور خود ۀنظام آخندی با ارسال کمک مادی و معنوی به شيعيان پاکستان، عد. ھدزنند، امتداد د

، شاخ و پنجۀ خود را در اکثر محالت ١٩٧٩ب قدرت در سال صه نبايد گذاشت که ايران بعد از غناگفت. ساخته است

در جريان بحران سوريه، . رۀ آن را چيده استشيعه نشين کشور ھای  دور و نزديک گسترش داد که بعد از چند سالی ثم

 به جبھات سوريه فرستاده است تا عليه در بدل پول نقدافغان و پاکستانی را جمع آوری نموده و آنھا را " رضاکاران"

محققان معتقدند که بعد از ختم احتمالی جنگ سوريه، ايران ممکن است که . گروه ھای تند رو سنی مخالف اسد بجنگند

حيث يک گروه فشار متمايل به  افغان و پاکستانی خود را دوباره به افغانستان و پاکستان بفرستد تا در آنجا منعمال 

 "قاسم سليمانی"جنرال . ين کشور ھا، به نفع ايران برزمنداايران داخل عمل شده تا صورت تشديد بحران و جنگ در

به حمايت  ايران ادامه خواھند " لوای فاطميون"اشت که ميليشيا ھای افغان مانند اظھار د" قدس"يکی از جنراالن گروه 

  ". داد که در آينده از تمام جھان اسالم دفاع نمايد

اولين از عمل می نمايند،  " قدس"شوند و تحت نظر گروه  ياد می" فطميون"ه نام بميليشيا ھای تعليم يافتۀ افغان که 

ک حزب هللا در سوريه شتافتند تا نظام اسد را در مقابل سنی ھا و سلفی ھای مورد حمايت دسته ھائی  بودند که به کم

شيعيان افغان بيشتر از ميان پناه گزينان افغان در ايران، اروپا و سمت مرکزی افغانستان . عربستان و غرب ياری دھند

ه و با توزيع پول و شست و شوی مغزی عمال واواک مخفيانه به سمت مرکزی افغانستان سفر نمود. استخدام شده اند

ی وو آرز" خدا"مردم محتاج را می خرند وآنھا را بعد از تعليم و تربيۀ الزم به سوريه و عراق می فرستند تا به خاطر 

 ٢٠١۴از سال " قدس"بر مبنای بعضی گزارش ھا، ميليشيا ھای افغان تحت نظر گروه  . بجنگند" جنت"رفتن به 

 از خود توپخانه، رسيده ھزار تن ١۵ً متمرکز شده که تعداد آنھا تقريبا به حلب دمشق، ھما و بدينطرف، در سه شھر

 ھزار تن عسکر يا ١۵اما منابع غربی به اين عقيده اند که سوق و ادارۀ . وسايل زرھی و دستگاه استخباراتی دارند

چھار آتشه ھای گروه .  تن بيشتر نباشد٣۶٠٠ميليشيا کار آسانی نبوده و شايد تعداد ميليشيا ھای افغان حد اکثر از 

ن افغان در ايران برای مقاصد نظامی و سياست خارجی استفاده ااز دولت خود انتقاد نموده که چرا از مھاجر" قدس"

دھد که البته   دالر ماھانه به يک جنگجوی افغان می۵٠٠ و ۴٠٠طبق گزارش تأئيد نشده، ايران صرف بين . نمی کند

شود که  حزب هللا لبنان ھم  به ميليشيا ھای  شنيده می. ً می تواند موقتا فاميل ھای خود را ھم به ايران بياوردبعد از مدتی

بعد از آموزش الزم، ميليشيا ھای افغان به سوريه فرستاده .  داده استیافغان آموزش داده و  آنھا را در صفوف خود جا

نظام . کار اندازنده موده و آن را در صورت لزوم در آينده به نفع ايران بًشده تا عمال نبرد را در جبھات مختلف تجربه ن

شوند، تأسيس  را برای کمک به فاميل ھای کسانی که در جنگ سوريه کشته  و يا زخمی می" ءسسۀ شھداؤم"آخندی 

 .  تن در سوريه کشته داده اند٢۵٠بيش از " فاطميون"تا اکنون، ميليشيا ھای . نموده است
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در شھر کويته  " قدس"عمال . تنھا به استخدام افغان بسنده نکرده، بلکه از پاکستانی ھا ھم استفاده می نمايد" دسق"گروه 

ھمچنان فراری ھای . و ساير محالت شيعه نشين پاکستان رفته و از  آنجا ھا به نفع نظام آخندی سرباز گيری می نمايند

گروه . و دستگاه استخباراتی ايران محسوب می گردند" قدس"ه شيعۀ  پاکستان به ايران، بھترين طعمه برای گرو

. ًشوند که فعال در سوريه می جنگند  تن می١٢٠٠ًل از شيعه ھای پاکستان است تقريبا بالغ به کشکه مت" زينبيون"

. محافظت اماکن مقدس اسالمی است که نزد شيعان بسيار قابل احترام است" زينبيون"ًظاھرا ھدف از تشکيل گروه 

کشور ھای عرب خليج ھراس دارند که ايران  شايد روزی توسط  گروه ھای دست نشانده  در کشور ھای شان غايله 

مھمترين .  تن شيعه ھای پاکستانی را اخراج نمود١٢٠٠٠روی ھمين ھراس بود که امارت عربی به تعداد . برپا کند

در قم است که تعداد از محصالن پاکستانی را " صطفیپوھنتون بين المللی الم"ان پاکستانی يمرکز سرباز گيری شيع

 تعليمی نظام آخندی، در بيروت و اسالم آباد نيز شاخه ھای خود را دارد که به آسانی ۀسسؤاين م. دھد تعليم و تربيه می

 . توانند محصالن را با اعطای پول و سکالرشب ھا به دام اندازند می

 به سرباز ٢٠ قرن ٩٠منه ای عمل می کند، در سطح جھانی از دھۀ که تحت نظر شخص خا" اھل و بيت"سازمان 

با پول سرشار و وعده ھای بزرگ، شيعيان محتاج را به آسانی به دام می اندازد و از آنھا برای . گيری آغاز کرده است

زش الزم را آمو" اھل و بيت"تحت نظر سازمان " زينبيون"در واقعيت، . کند اھداف سياست خارجی ايران استفاده می

و يا " قدس"در جبھات سوريه، زير اوامر گروه . که به سوريه  و يا عراق اعزام گردند در مشھد می بينند قبل از اين

حين بازگشت به پاکستان، با " زينبيون"ين جاست که اھراس در. فعاليت جنگی خود را به راه می اندازند" حزب هللا"

ل شده و با  سنی ھای متعصب مورد حمايت عربستان و دولت پاکستان  قوت زياد در صحنۀ سياست اين کشور داخ

ايران در مناطق الھور، کراچی، پاراچينار و ساير مناطق شيعه نشين سرمايه گذاری . آشکارا در نزاع قرار گيرند

در سال ھای شيعه  ھای پاکستانی تلفات زيادی را . به رقابت برخيزد" وھابيت"نموده تا با نفوذ عربستان سعودی و 

يک از قومندانان متعصب . اخير از دست سنی ھای متعصب و سلفی ھای مورد حمايت عربستان متحمل شده اند

به امر خامنه ای و توکل خدا، ما خانۀ خدا را آزاد ساخته و فاميل شاھی سعودی را قبل از "اظھار داشت که " زينبيون"

  .  احساسات مذھبی و عقيده، آيندۀ منطقه چطور رقم خواھد خوردبا اين". رسيدن به بيت المقدس  نابود می سازيم

 شرق ميانه را به آتش کشيده است، رقابت مرگبار بين ايران و عربستان سعودی نه تنھا شرق نيابتیدر حاالتی که جنگ 

  . ميانه بلکه ماورای سرحدات شرق ميانه را در بر خواھد گرفت و غايلۀ عظيمی برپا خواھد کرد

  

 

 

 
 


