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 میکندفلم مستند ایرانی  قصه ملیشه های افغان در سوریه را تعقیب 

 

عکس فوق ملیشه های طرفدار بشاراالسد رئیس جمهور سوریه را نشان میدهد که در حال موجودی کردن سالح و 
ماه ثور سال  11مرمی های تانک شان هستند در منطقه  درعه  بعد از تصرف شهر همریط در جنوب دمشق در 

 ) عکس از رویترز(1394
یک تلویزین دولت ایران فلم مستندی را به نمایش گذاشت که در آن نقش ملیشه های شیعه  افغان                     

دقیقه ای معلم است و داستان یک ملیشه شیعه  23در جنگ داخلی سوریه نمایش  داده میشد. عنوان این ویدیوی 
   افغان نشان میدهد که در سه سال گذشته در سوریه میجنگد.

این فلم مستند که در تویزیون افق که تلویزیون غیر رسمی سپاه پاسداران محسوب میشود نشر شد و                  
بصورت غیر مستقیم نشان میدهد که چطور سپاه پاسداران غند فاطمه را از ملیشه های شیعه های افغان برای دفاع 

د اولین باری باشد که دولت ایران موادی را به نمایش گذاشته رئیس جمهور سوریه بشار االسد تشکیل کرد . این شای
که به صورت واضح ملیشه های ممالک دیگر را نشان میدهد  که در سوریه از متحد ایران بشار االسد دفاع  تاس

 میکنند.
میدهد.  فلم مستند "معلم" تصرف شهر بیست هزار نفری رف دمشق مربوط الملیحه سوریه را نشان                 

شخصی که نقش عمده را در این فلم مستند دارد تشریح میکند که " ما هفت ماه جنگ کردیم تا بالخره توانستیم 
الملیحه را آزاد کنیم. ما از سه طرف باالی شهر پیشرفت کردیم و قبل از اینکه الملیحه را آزاد بسازیم پنجاه نفر از 

ه به سیده زینب ] خواهر امام حسین[ وعده کرده بودند که آنها این جنگجویان ما شهید شدند. جنگجویان غند فاطم
شهر را آزاد خواهند ساخت. الملیحه از نظر ستراتیژیک بسیار مهم است و مخالفین بسیار سخت کوشش کردند که 

ها آنرا نگهدارند. در اول اردوی سوریه کوشش به آزادی الملیحه کردند بعد ملیشه های شیعه عراقی به کمک آن
شتافتند و در آخر حزب هللا لبنان هم آمدند. اما هیچکدام نتیجه بدست نیاوردند تا اینکه غند فاطمه  داخل میدان شد و 

 شهر را آزاد کردند." 
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ملیشه مطبوعات ایران خبر آزاد سازی الملیحه را نشر کردند و به  2012در ماه اکتوبر سال                      
نستان، لبنان و عراق اشاره کرده آنها را بنام   "مدافعین حرم" یاد کردند. براساس نشریات پاکستان ، افغا های

از سرتاسر دنیا به سوریه آمده اند تا بر ضد جهادی های سنی که مصمم هستند  ملیشه هامطبوعات ایران این 
 .  زیارت های مقدس شیعه به شمول زیارت سیده زینب را نا بود کنند ، مقاومت نمایند

فلم مستند "معلم" کلپ های از علیرضا توسلی قومندان و موسس غند فاطمه را نیز نشان میدهد. بر                    
اساس نشریات مطبوعات محافظه کاران ایران توسلی جنگجوئی است که مورد اعتبار قاسم سلیمانی قومندان قوای 

زندگی میکرد. وی در جنگ افغانستان بر ضد اتحاد شوروی  قدس میباشد. توسلی یک شیعه افغان است که در ایران
 و در جنگ ایران و عراق جنگیده بود. توسلی در زمستان پارسال در سوریه کشته شد.

در مراسم جنازه توسلی در شهر مشهد یک تعداد اشخاص مهم شرکت کرده بودند بشمول امام نماز                   
جمعه مشهد احمد عالمه الهدا ، و حسن رحیمپور اصغادی که یک پروگرام محافظه کارانه هفته وار در تلویزیون 

 ملی ایران دارد .
یک تعداد زیاد شیعه های افغان و پاکستانی در شهر های ایران مثل مشهد، در جریان دو سال گذشته                 

نزدیک به یک ملیون افغان در  UNHCRقم، و تهران دفن شده اند. براساس راپور موسسه مهاجرین ملل متحد 
ران زنده ایران زنده گی میکنند. گرچه به نظر میرسد که اکثریت افغان های که در سوریه کشته شده اند قبال در ای

گی میکردند ، راپور های دیگر نشاندهنده ای این است که یک تعداد از این افغانها مستقیماً از افغانستان به سوریه 
 سفر کرده اند تا در جنگ سهم بگیرند.

ه اخبار کیهان لندن که بوسیله مخالفین رژیم ایران در لندن چاپ میشود با یک ملیشه ای شیعه افغان ک              
نامش را محفوظ نگهداشته است و در سوریه میجنگد ، مصاحبه کرده است ، که ملیشه ای مذکور در این مصاحبه 
به این موضوع که چگونه این ملیشه ها در خارج از افغانستان میرسند را واضح ساخته است. وی توضیح داده است 

ران را در مساجد مالقات میکنند و امامان مذکور آنها که شیعه های افغان امام های شیعه مرتبط با سپاه پاسداران ای
را به اعضای سپاه پاسداران معرفی مینمایند. بعداً این ملیشه ها از راه زمین به ایران مسافرت میکنند و در ایران 
 برای چهار ماه در یک قشله عسکری در تهران برای شان مشق و تمرین داده میشود و بعد از آن بوسیله طیاره به

 دمشق فرستاده میشوند. 
ملیشه ای متذکره گفت که بدست آوردن معاش ، و اطمینان از اینکه از ایران اخراج نحواهد شد را               

دالیلش برای جنگیدن در سوریه میباشد. ملیشه ای متذکره در ده سال گذشته با فامیلش در شهر قم زنده گی میکند و 
( دالر است معاش داده 2,115$ملیون تومان که معادل ) 6یه میجنگد برایش برای هر سه ماه که وی در سور

 روز رخصتی دیدن از فامیلش در ایران داده میشود.  20میشود و برایش 
ک سوریه ای بودند ډملیشه ای متذکره توضیح داد که در اول قوت های افغان و پاکستانی جزء یک کن             

گردیده شدند. " من نمی دانم که دلیل این جدا گردیده شدن چه بود مگر مباحث زیادی در  مگر این قوت ها بعداً جدا
بین ما صورت میگرفت ، به صورت مثال در مورد اسیران جنگی ما باید آنها را به قوای سوریه ای تسلیم میکردیم 

اده نمیشد. ما نمیدانیم که سرنوشت ، مگر بعداً ما متوجه شدیم که اسیران مذکور به صاحب منصبان بلند رتبه تسلیم د
 آن اسیران چه میشد." 

وقتی از این ملیشه  پرسیده شده که آیا ماندن در ایران ارزش آنرا دارد که جان خود را به خطر بیاندازید،             
که از وی جواب داد " ما در جهاد سهم میگیریم ، معاش بدست می آورم و در عین زمان برای ما گرنتی میشود 
 ایران اخراج نشویم . مقامات ایرانی به ما گفته اند که آنهای که به جنگ میروند از ایران اخراج نخواهند شد. "

کمیسیون ولسی جرگه ایران موضوع اقامت افغانهای سهمگیرنده در جنگ را مورد بحث قرار داده و            
طلب شرق ایران در این مورد چنین نوشته است: "  چندین مقاله در این مورد نشر کرده است. اخبار اصالح

کمیسیون امنیت ملی ولسی جرگه موضوع تغیر یک بند قانون اساسی را مورد مطالعه قرار داده است که بر اساس 
آن حقوق زیاده تر بشمول تابعیت ایرانی به غیر ایرانی ها جنگجویان، عساکر و اشخاص نخبه و ممتاز داده خواهد 

 شد."
وقتی یک راپورتر اخبار شرق از حسن نقوی حسینی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ولسی جرگه ایران            

سوال کرد که آیا این تغیردر بند قانون اساسی ایران ارتباطی با مهاجرین افغان که برای جنگ در سوریه و عراق 
ندارد ، مگر دوسیه های مانند این سبب میشود  داوطلب میشوند دارد ،  حسینی چنین جواب داد:" کدام ارتباط مستقیم
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که ولسی جرگه ایران این تغیرات را پیشنهاد بکند. ما با آنها عقاید و ارزش های مشترکی داریم و ما معتقد هستیم 
 که این عقاید باید محافظت شود." 

بعد از اینکه قوای  2012یک تعداد مطبوعات عربی راپور داده اند که این افغانها در اواخر سال            
عسکری سوریه چندین شکست متواتر خورد به  سوریه سوق داده شده اند. وزارت خارجه افغانستان اخیراً این خبر 

است را تکذیب کرد، و تاکید کرد که آنهای هم که  را که ایران متبوعین افغان  را مجبور به جنگ در سوریه ساخته
 در جنگ داخل شده اند بر اساس عقاید شخصی شان بوده است. 
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