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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

 
  سيامک ستوده

 ٢٠١۴ می ٢٨

  
  گزارش جزئيات استفاده از مھاجرين افغان در جنگ سوريه

 
زاران مھاجر افغان را در قبال ئی وال استريت جورنال گزارش داده است که جمھوری اسالمی ھامريکا ۀاخيرا روزنام

د اين گزارش، جزئيات دقيق ئيأضمن ت. ر و اعطای حق اقامت، به جنگ در سوريه می فرستدال د۵٠٠پرداخت ماھيانه 

 جمھوری اسالمی را که اينچنين از شرايط ناگواری که خود برای کارگران و مھاجرين افغان ۀتر اين اقدام جنايت کاران

  .، به نفع خود بھره برداری می نمايد، به اطالع می رسانمدر ايران فراھم کرده

 روز آنھا را تحت آموزش نظامی فشرده قرار می ۴۵جمھوری اسالمی قبل از اعزام مھاجرين افغان به سوريه به مدت 

در .  جنگ سوريه می نمايدۀ جبھۀليون تومان آنھا را رواني م١.۵سپس با پرداخت حقوق ماھيانه ای معادل . دھد

 ھزار تومان مادام العمر ٧٠٠ليون تومان در يک نوبت، و ماھيانه ي م٧۵ غت به قتل رسيدن در جريان جنگ مبلصور

 آنھا پرداخت می کند، و در صورت زنده ماندن و بازگشت سالم از جنگ، آنھا را از حق اقامت قانونی در ۀبه خانواد

در . خرج خود در اين مدت نيز برخوردار می نمايده کشور بايران تنھا برای سه ماه و حق گردش آزاد در تمام نقاط 

پايان اين مدت سه ماھه، اقامت بيشتر در ايران برای آنھا غير قانونی بوده و مانند ساير افغان ھای مھاجر بايد راھی 

  .کشور خود افغانستان شوند

اقدامات در شھر مشھد و استان  در ضمن، ھمانطور که در گزارش وال استريت جورنال نيز آمده است مرکز اين 

شاھدان عينی . ع جنازه ھای مھاجرين افغان بوده ايمييخراسان می باشد و ھم آنجاست که ما شاھد بيشترين رقم تش

دنبال ه  باخيراً . ع شده استيي جنازه در مشھد تش۵٠گزارش داده اند که مواردی بوده است که در آنھا تنھا در يک مورد 

 جمھوری اسالمی در امر اجير کردن مھاجرين ۀدگان افغان در جنگ سوريه و خطر افشای توطئافزايش رقم کشته ش

م به زال. عمل آمده استه  آنھا در ايران جلوگيری بۀع جنازييافغان برای جنگ در سوريه، از ورود کشته شدگان و تش

سيامک ستوده   .   آمده اند ماران به دست کارگران و مھاجرين افغان در ايۀيادآوريست که اين اطالعات از گزارشات زند

  ٢٠١۴ می ٢٢

  

  :افزودۀ پورتال

 و آنھا را به مثابۀ سرباز مزدور به اينجا و يا آنجا  ناچاری افراد سوء استفاده نموده، بيسوادی واين که از فقر، ناداری

 باشد، بلکه جنايتيست عليه بفرستند، می خواھد از طرف ھر کسی که باشد نه تنھا جنايت عليه خلق مورد تھاجم می

در نتيجه ما ضمن آن که اين سياست رژيم واليت فقيه را با قاطعيت محکوم . بشريت و ارزش ھای متعالی انسان پيشرو
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استفاده از افغان به مثابۀ سرباز «می نمائيم، خود را موظف می بينيم تا خوانندگان عزيز پورتال را اندکی با پس منظر 

  :نموده، توجه آنھا را به چرائی و بزرگنمائی چنين پروپاگندی نيز جلب نمائيمنيز آشنا » مزدور

و نام وی که افتخار پيروزی بر ارتش به » مجاھد افغان« سه دھۀ گذشته بر می آيد، استفاده از يعاقجائی که از وتا 

به دنبال استفاده  کشيد، ظاھر سرخ مگر در واقعيت تا مغز استخوان سياه و پوسيدۀ شوروی را در عقب خود يدک می

به عمل آورده و از آنھا به مثابۀ گوشت دم توپ سوءاستفاده نمود، ھای متواتری که رژيم آخندی حين جنگ با عراق 

  . بود١٩٩١ در دوم اگست برای بار اول به وسيلۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکا، حين تجاوز اولش بر عراق

 و داکتر نجيب به قدرت نرسيده بودنددر افغانستان يم ھای ساخت پاکستان و ايران ھر چند در آن زمان، مجاھدين و تنظ

آخرين نفس ھای رژيم دست نشانده را در کابل شاھد بود، با آنھم چون امپرياليزم جنايت گستر » .ب. ج. ک«جالد 

را به شدت احساس سالم امريکا و ماشين نظامی آن نياز به آماده سازی اذھان، به خصوص اذھان به اصطالح جھان ا

 تن ٣٠٠می نمود و نمی خواست، تجاوز و جناياتش عليه عراق، باعث تحريک اذھان مسلمانان جھان گردد، در حدود 

گانه در آن شامل بود، به مثابۀ پياده نظام نيروھای ه از مجاھدين را که عمدتاً نيروھای مولوی خالص، جمعيت و اتحاد س

  . قرار داد مورد استفاده امپرياليستی

با آن که رابطه بين مجاھدين افغان و نيروھای امپرياليستی در جريان اقامت آنھا در پاکستان، چه به صورت مستقيم و 

چه ھم به صورت غير مستقيم وجود داشت و در تمام دورانی که مردم ما دليرانه به خاطر نفی استعمار روس از خون 

پاکستانی مقاومت رسمی سر در آخور استعمار و ارتجاع داشتند، مگر شرکت ، رھبران دست ساز شان مايه می گذاشتند

آنھا در جنگ خليج و آزاد سازی کويت که طرف ديگر آن انقياد و نابودی يکی از مرفه ترين کشور ھای عربی يعنی 

يکی و اعتبار چه از آن به بعد است که حضور فز. عراق بود، به مثابۀ نقطۀ عطفی در اين ھمکاری به شمار می آيد

يعنی مجاھدين در » مقاومت رسمی«روانی مقاومت ظفر مند مردم افغانستان عليه اشغالگران شوروی ديروز به وسيلۀ 

  .معرض خريد و فروش قرار داده شد

 بسزائی برخوردار بوده است، بيشتر از ارزش حضور فزيکی مجاھدين تآنچه در تمام اين خريد و فروشھا از اھمي

ی را که حضور آنھا با خود حمل می نمود بود، پيامی عادالنه بودن جنگ، پيام آزاديخواھی و پيام افغان، پيام

 ھزار ٢٠٠ ھزار سرباز مسلح امريکائی و حدود ۵٠٠ که در موجوديت  است در غير آن مبرھن.پيروزمندی و ظفر

 افغان از لحاظ ٣٠٠، ھمه غرق در اسلحه و برخوردار از باالترين آگاھی نظامی، حضور ديگر از اين طرف و آنطرف

با در نظرداشت تغييرات فاحشی که بين ساختمان ارضی افغانستان و جنگی چيزی نبوده که بتواند بر سرنوشت جنگ 

  .کوچکترين اثری بگذاردعراق وجود داشت، 

ان، حال به صورت حضور فزيکی و يا ھم روانی در جريان وقايع الجزاير و برای دومين بار نام افغانھا و مجاھدين افغ

در کنار مقاومت اسالمی آن ديارو عليه دولت کودتائی الجزاير سرکوب مقاومت اسالمی آن به گوش رسيد، منتھا اينبار

يده به آنھا اين ومتی از نوع حکومت مجاھدين افغانستان، در الجزاير گردنمی خواست شاھد به قدرت رسيدن حککه 

به صفر ضرب زده، از درون آن سيستم طالبی را به وجود را امکان را مساعد بسازد تا تمام مدنيت و تاريخ آن کشور 

  .دنبياور

و به دنبال آن که جنجگجويان مزدور افغان، به مثابۀ پياده نظام ارتش امپرياليستی در در اواخر دھۀ نود قرن گذشته، 

سالويا و تجاوز بر جان و مال مردم بيچارۀ آن ميزان کارآئی خود را به امپرياليزم به اثبات ويرانی و تجزيۀ يوگو

استفادۀ مستقيم از آنھا را در قادر شده بود در افغانستان طالب را به قدرت برساند، که ارتجاع ھار پاکستان  ندرسانيد

در ھمسوئی کامل با سياست » .آی. اس. آی«ی استخبارات نظامی آن کشور يعندستور کار خود قرار داد؛ در نتيجه 

در رأس آنھا قرار داشت، آتش جنگ در » نواز شريف«  مداران فاسد و انسان ستيز پاکستان که در آن زمان چون اينک
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 افغان را به مثابۀ ھيزم خشک آن، در کشتارگاه ھای دولت ھندوستان جنگجويان مزدور، منطقۀ کشمير را دامن زده

حاکميت ارتجاعی و ضد انسانی پاکستان، از آن حرکت در خطوط کلی آن دو ھدف را در نظرداشت؛ . تروانه می داش

نخست استفاده از اعتبار نظامی پيروزمندانۀ مجاھد افغان و در ثانی گريز از حسابدھی برای دولت ھند و مجامع بين 

ستانۀ يک جنک اتومی نيز پيش آنطقه را تا کاری که به گفتۀ پرويز مشرف، م. المللی در صورت بيخ پيدا کردن قضيه

  .برده بود

و آنھا را به مثابۀ آخرين مورد مشخص اين پيوند و استفادۀ ابزاری از افغانھا در جبھات جنگ خارج از افغانستان 

 که قذافی در آن ٢٠١١ اگست ٢٢ به حدود سه سال قبل يعنی يچی و دست آموز پرورش دادن بر می گرددکبوتران بال ق

سيستم  داريم که به خاطر از قدرت به زير کشانيدن قذافی و کشور ليبيا را تاراج نمودن، يادھمه به . قوط نمودس

جھان، ھرچه نا انسان در دسترسش قرار از اطراف و اکناف امپرياليستی و در رأس آن آمپرياليزم جنايت گستر امريکا، 

محدويت ام داشت، در اينجا امپرياليزم قادر شده است به جای گرفت، در دستش يک تفنگ گذاشته، وی را به ليبيا اعز

 اين حرکت .نيروی مخرب و ارتجاعی افغان، از نيروھای مشابه نيز در به اصطالح جھان اسالم استفاده نمايداستفاده از 

الح تمام جھان می تواند به مثابۀ نقطۀ عطف ديگری به شمار آيد، نقطۀ عطفی که امپرياليزم قادر می گردد از به اصط

اسالم سرباز مزدور تدارک ديده و آنھا را در تمام کشور ھای به اصطالح اسالمی زير عنوان القاعده و جھادی ھا به 

اوجی که به . ، اوج چنين حالتی را طی بيش از سه سال می توان در سوريه مشاھده نمودجنگ مخالفان خود اعزام بدارد

 از اکناف - بخوانيد نيروھای مزدور و وابسته به امپرياليزم-  ھزار داوطلب٧٠ش از استناد رسانه ھای امپرياليستی، بي

جھان در سوريه جمع شده، طی اين مدت تمام تالش شان را به خرچ دادند تا آن کشور را به سرنوشت افغانستان، عراق 

  . دچار بگردانندو ليبيا

نيستی وال استريت، به درستی موجوديت افغانھا را در جان مطلب در اين است که در چنين حالتی، وقتی رسانۀ صھيو

 و امکان آن را به وجود می آورد تا از چنين منظری ھم رژيم ضد بشری واليت فقيه سمت رژيم اسد، افشاء می نمايد

ن  ھزار ديگر که به يقي٧٠آماج حمالت به حق نيروھای انقالبی، آزاديخواه و انساندوست قرار گيرد، چرا در مورد آن 

» .آی. اس. آی«و با داللی ، افغانی که در قيد رقيت و بردگی استعمار قرار گرفته، بين آنھا نيز بيش از ھزاران افغان 

زير نام ايجاد حکومت اسالمی  و مبارزه عليه کفر و شيعه، سربريدن را در به وسيلۀ عربستان سعودی مسلح شده و 

  سکوت می نمايد؟سوريه تمرين می کند، 

ن سکوت در يک جانب و افشاء گری از جانب مقابل، بدين منظور صورت نگرفته باشد، که جنگ مذھبی شيعه نکند اي

 تمام اين زار نمائی ھا، به ھدف مشتعل ساختن جنگ مذھبی و سنی را بخواھند از سوريه به افغانستان انتقال دھند؟ نکند

  مقدمات آن را فراھم نموده اند، و ما نمی دانيم؟بين مردم افغانستان، ايران و پاکستان باشد، يعنی جائی که 

دفع پيشتازی رايت و درفش به مثابۀ يگانه نھاد انترنيتی که در تمام اين مدت »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«پورتال 

مبارزه   و بھروزی آنھا،دفاع از منافع مردم افغانستانحفظ تماميت ارضی، تجاوز و اخراج اشغالگران، آزادی کشور، 

شجاعانه بر دوش کشيده و نه تنھا از ھيچ نوع تھديد و زورگوئی ھراسی به را  عليه ارتجاع ھار مذھبی و غير مذھبی

، در سنگر دل راه نداده است، بلکه عليه تمام توطئه ھای گوناگون و برخورد ھای به ظاھر دوستان جبون و مدعا طلب

 داند، تا ضمن آن که استفادۀ ابزاری از مردم افغانستان در ھر جا و به خود ايستاده است، اين را حق و وظيفۀ خود می

وسيلۀ ھر کسی که باشد، به شدت محکوم نمايد، از مردم دلير افغانستان نيز بخواھد، تا جنگ عليه دشمن را به تبادل 

 عليه آنھا، از ھويت، ن رنگارنگ مردم افغانستان و مبارزۀ قاطعطئه ھای دشمناآتش تفنگ محدود نساخته، با کشف تو

  .اعتبارمبارزاتی و وحدت کشور خويش با تمام قواء صيانت نمايند

 AA-AA–ادارۀ پورتال 


