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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد
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احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی و منطقوی تمرکز بر آسیای جنوبی آسیای میانه و خلیج عرب/فارس

سپاه پاسداران ایران و استفاده از افغان ها در جنگ سوریه
سپاه پاسداران ایران که بعد از انقالب اسالمی ایران بوجود آمد ،در حقیقت تشکیالت اصلی امنیتی دولت دیکتاتوری
مذهبی متکی بر تشکیالت و سلسلۀ مراتب اهل تشیع خاص ایران میباشد .غند کماندوی قدس سپاه پاسداران وظیفه
عملیات مخفی و علنی خارج از سرحدات ایران به شمول افغانستان را بر عهده دارد که قومندان مشهور آن برید
جنرال قاسم سلیمانی در این روز ها زیاده تر از گذشته علنا ً در میدان های جنگ در خارج از ایران دیده میشود و
برخالف گذشته عکس ها و عملیات وی تبلیغ میگردد.

برید جنرال قاسم سلیمانی در کردستان عراق
غند کوماندوی قدس در تربیه ،سوق و اداره ،مسلح کردن ،اکماالت و استعمال گروپ های وابسته به دولت
دیکتاتوری مذهبی متکی بر تشکیالت و سلسلۀ مراتب اهل تشیع خاص ایران در تمام دنیا به شمول افغانستان فعالیت
داشته و دارد .دیکستر فلکنز که سال ها در افغانستان و پاکستان و منطقه وظیفۀ خبرنگاری را انجام داده است و
معلومات دقیق دارد ،در یک مضمون که در مورد غند کوماندوی قدس و کشته شدن یکی از قومندانان ،افغانستان
دیده ،غند کوماندوی قدس بنام حسن شاطری یک مقاله نوشته است ،چنین می نویسد " غند قدس سالح برنده سیاست
خارجی ایران است که به صورت مقایسوی مثل یک مخلوطی است از تشکیالت استخبارات خارجی امریکا CIA
سی آی ای و غند های کوماندوی سپیشل فورس امریکا ....از سال تشکیل غند قدس در  1979هدف غند قدس از
بین بردن دشمنان دولت ایران و توسعۀ نفوذ ایران در سرتاسر شرق میانه بوده است .حسن شاطری اکثریت عمر
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وظیفوی خود را در خارج از سرحدات ایران گذشتانده است؛ اول در افغانستان  ،و بعد در عراق  ،جائی که غند
1
کوماندوی قدس به شیعیان عراق کمک میکردند تا عساکر امریکائی را بکشند".
در مورد مداخالت و عملیات غند کوماندوی قدس سپاه پاسداران در جریان  30سال گذشته درافغانستان معلومات
زیادی وجود دارد و سال ها در مورد آن در مطبوعات و وسایل ارتباط عامه در داخل و خارج افغانستان خبر ها و
مقاالت زیادی نوشته شده است .داستان ها و راپور های استعمال جوانان افغان در جریان جنگ ایران و عراق
خاصتا ً استفاده از افغان ها در عملیات تکتیکی "موج های انسانی"  Human wavesدر سال های  1980زیاد شنیده
شده است .عملیات تکتیکی موج های انسانی آن نوع حمله ای است که قوای بشری بدون هیچ نوع حفاظت دفاعی،
وسایل و تربیه مسلکی صرفا ً به مقصد قربانی شدن برای مقاصد مین پاکی و یا منحیث یک سپر دفاعی مورد
استفاده قرار میگیرند تا راه را برای قوای اصلی مجهز و تربیه شده که بعد از حمله تکتیکی موج انسانی داخل
عملیات میشوند باز نمایند.
اما در جریان چند سال گذشته خبر های کشته شدن افغان ها در جنگ سوریه که در آن غند کوماندوی قدس ایران
وسیعا ً دخیل است ،هم وقتا ً فوقتا ً شنیده شده است  .2اخیراً معلومات زیاد تری در مورد سهمگیری افغان ها
درجنگ سوریه بدست آمده است که به وضاحت استعمال افغان ها را در جنگ سوریه نشان میدهد .کشته شدن 62
افغان در جنگ سوریه در مطبوعات ایران و خارجی انعکاس زیاد یافته است " .این  62افغان کشته شده در جریان
سروی مطبوعات ایران از مراسم جنازه و فاتحه آن ،شیعه های افغان که در جریان عملیات جنگی در سوریه کشته
شده بودند تشخیص شده اند .بر اساس راپور های مطبوعات جمهوری اسالمی این گروپ افغان ها اعضای لوای
فاطمه بودند که «در کابل توسط شیعه های افغانستان تشکیل شده است .3 " ».اما در واقعیت اکثریت عمده ای این
جنگجویان را آن افغان های مهاجر و مجبور تشکیل میدهند که برای بدست آوردن اجازه اقامت قانونی در ایران و
برای بدست آوردن نفقۀ فامیل های شان در جنگ های تحت اداره سپاه پاسداران خود را به کشتن میدهند.

برید جنرال قاسم سلیمانی با یک افغان که در جنگ سوریه سهم دارد
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http://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander
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http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/12/17/Afghans-fighting-in-Syria-alongside-regimemonitor.html

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/analysis-shiite-afghan-casualties-of-the-war-in-syria.php
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مقصد از نوشتن این مضمون شناخت و روشنی انداختن به فعالیت های غند کوماندوی قدس دولت دیکتاتوری
مذهبی متکی بر تشکیالت و سلسله مراتب اهل تشیع خاص ایران و خطرات آن برای امروز و آیندۀ افغانستان است.
افغان ها اعم از تاجک و هزاره و پشتون وشیعه و سنی و هندو وغیره قرن ها در افغانستان زندگی و گذران کرده
اند و با وجود کوشش های متداوم دشمنان افغانستان خاصتا ً در  40-30سال اخیر افغانستان را یک پارچه نگهداشته
و نگهمیدارند.
ختم
نوت :افغان های محترم ،لطفا ً طرز نوشتن اینجانب را معاف بدارید .از یکطرف اینجانب بر اساس ادبیات  35سال
قبل خروج از افغانستان مینویسم ،و از طرف دیگر کوشش بندگی اینجانب است تا همسایه های محترم ایرانی و
تعقیب کنندگان روش آنها را مجبور بسازم ،در خواندن مقاله های من از دکشنری استفاده نمایند.
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