
 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاورمیانه اندیشکده

  
 لشکر فاطمیون

 جویان افغان در جنگ داخلی سوریهجنگ

 
 



 

  

 اندیشکده خاورمیانه

ها میان مردم خاورمیانه و ایاالت متحده است. با جداییاز میان برداشتن  ی است که متعهد بهاندیشکده خاورمیانه اندیشکده

طرف تحلیل سیاست تمامی امور مرتبط با به عنوان یک منبع معتبر و بی سال تجربه، اندیشکده خاورمیانه 70بیش از 

خاورمیانه جا افتاده است. ویژگی و وجه تمایز اندیشکده خاورمیانه، رویکرد جامع این اندیشکده نسبت به منطقه و درک عمیق 

سیاست و  _مشترک سه مرکز خود  آن از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه است. موسسه خاورمیانه از طریق کار

یی برپایه درک متقابل را برای رهبران فعلی و منابع الزم برای ساختن آینده _تحقیقات، هنر و فرهنگ و آموزش و پرورش 

 کند. آینده فراهم می
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 خالصه

تشکیالت و حضور لشکر فاطمیون در سوریه که در اصل دسته کوچکی از داوطلبان و مهاجرانی اند که برای دفاع از حرم 

اند، در طول جنگ به آرامی گسترش یافته است. سپاه پاسداران انقالب اسالمی به ترویج روایت شدهسیجزینب ب بیبی

چاره هزاره قصد ها شروع کرد. در زمانی که هزاران نفر از جوانان بیها در برابر جهادگرایی فراملی سنیافغان« مقاومت»

یافتن حقوقی و یی به عنوان راهی برای رسمیتور فزایندهکردند، پیوستن به جهاد سوریه به طمهاجرت به اروپا می

اجتماعی در جمهوری اسالمی ترویج یافت. این مقاله به بررسی خواستگاه و گسترش لشکر فاطمیون، نقش اخیر آن در 

ذاشته جویی فراملی در افغانستان گجنگ داخلی سوریه و تاثیری که جهاد سوریه بر جامعه هزاره در ایران و نیز ستیزه

ی فاطمیون به عنوان یک نیروی جنگ هنوز نامعلوم نیست. اما شدن آتش جنگ سوریه، آینده پردازد. با سرداست، می

تواند اند، میها، روایات و توانایی که در سوریه توسعه یافته و به دست آمدهحتی اگر تشکیالت فاطمیون منحل شود، شبکه

 کند تا تشکیالت مشابهی را در آینده نیز بسیج کند. پاسداران انقالب اسالمی را کمک سپاه

 نکات کلیدی

نظامی شیعه و عمدتا متشکل از ساکنان هزاره ایران است که تحت رهبری ایران در سوریه لشکر فاطمیون یک گروه شبه *

جاد شد، پیش از ظهور اهلل خمینی ایتوسط فدائیان افغان آیت 1980کند. پیشگامان این لشکر که در اوایل دهه فعالیت می

عراق و جنگ داخلی -دوباره آن به عنوان بخشی از نیروی اعزامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سوریه، در جنگ ایران

 اند. افغانستان نیز جنگیده

 جویان این لشکر از میان خیل عظیمی از پناهندگان افغان که در ایران از حق رای و سایر حقوق اساسی شانجنگ *

های پول هنگفت، اقامت قانونی و موقعیت اجتماعی پس از بازگشت، وسوسه شوند و اغلب با وعدهمحروم اند، استخدام می

ها با تهدید به دستگیری و اخراج از ایران، وادار به پیوستن به هایی هم وجود دارد که آنشوند که ثبت نام کنند. گزارشمی

 شوند.فاطمیون می

جویان فاطمیون اغلب از لحاظ دهد که جنگاند نشان میاز اعضای فاطمیون که از جنگ زنده برگشتهعده حکایات آن *

شود. زیرا اعضای این لشکر به ی جنگ نیستند، امری که منجر به تلفات باال در این لشکر میروحی و تاکتیکی آماده

 خانه را به عهده دارند. انند تانک و توپهای سنگین مشوند و مسئولیت سالحترین خطوط مقدم اعزام میخطرناک

دولت افغانستان به علت نگرانی از گسترش و عوارض جانبی فاطمیون، این گروه را در افغانستان غیرقانونی اعالم کرده  *

 دهد که سربازگیری مخفیانه سپاه ایران همچنان ادامه دارد.است، اما شواهد نشان می

 معرفی

رسید که فعاالن اپوزیسیون پیوسته کنترل یک سال مانده به جنگ داخلی سوریه، به نظر می ،2012در اواخر خزان سال 

ها با وفاداران اسد، توضیح شان برای اینکه چرا هنوز موفق ی نبرد آندهند. با ادامهشان را بر واقعیت و اوضاع از دست می

شد. شورشیان گزارش دادند که در میان دشمنان تر میوغریبگر بشار اسد را از جا برکنند، عجیباند رژیم سرکوبنشده

شوند. سرانجام، یکی از ها دیده میباور، افغانها و به صورت غیرقابلها، یمنیاز جمله مصری« مزدوران»شان انواع 

یر های خارجی دستگجوی سراسیمه افغان را با ظاهر ژولیده و پریشان و ویژگیهای شورشی سوریه توانست جنگگروه

ها مخالفان مرتضی حسین معرفی کرد. از آن به بعد، لوای فاطمیون یا لشکر فاطمیون، نمود که خودش را به دوربین
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وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تقریبا به طور کامل متشکل از شیعیان افغان، یکی از اجزای اصلی میدان جنگ 

های جنگی برجسته را برد و برخی از ماموریتطوط مقدم جنگ را پیش میترین خسوریه شد. این گروه برخی از خطرناک

ی آن در سوریه و میدان جنگ، کنند که نمایندهها تحت رهبری ایرانی فعالیت میکند. آناز طرف رژیم اسد رهبری می

 جنرال قاسم سلیمانی است. 

 فاطمیون از کجا آمد؟

ها کند مصاحبهرسمی لشکر فاطمیون را براساس آنچه که روزنامه ادعا مینیمه یکار ایران تاریخچهکیهان، روزنامه محافظه

نوسان داوطلبانی  روزنامه دریافته است که منشا این لشکر تعداد کوچک و در 1سربازان این گروه است، منتشر کرد.با کهنه

شوروی در افغانستان جنگیدند و بعدها به است که به عنوان سپاه محمد سازمان یافته بودند. سپاه محمد ابتدا علیه اشغال 

جنگ »عراق که در اصطالح رژیم جمهوری اسالمی به عنوان -اهلل خمینی برای جنگ ایراناهلل روحبسیج جمعی آیت

اش فشانیجو به خاطر جانگوید که حتی در آن زمان، حداقل یک جنگشود، لبیک گفتند. کیهان مییاد می« تحمیلی

برای مبارزه با جنبش نوپای طالبان به  1990می، تابعیت ایران را دریافت کرد. این گروه در دهه اسال برای جمهوری

و  2001بار دیگر پس از  یکجویان افغانستان بازگشت اما براساس گزارش کیهان، بعدا مجبور شد که منحل شود. جنگ

میان ائتالف تحت رهبری امریکا، از کشور شان فرار حمله امریکا به افغانستان، از ترس پیگرد دولت جدید افغانستان و حا

شود، و رضا توسلی فرمانده این گروه که به نام ابوحامد شناخته می، علیکردند. براساس این مقاله، با آغاز جنگ سوریه

ی جو که در اطراف مشهد زندگجنگ 25تا  22محمد باقر علوی روحانی ارشد این گروه، از دولت ایران خواستند که 

بی زینب به سوریه فرستاده شوند. این درخواست به سرعت در تهران تحت چتر جدید کردند، برای دفاع از حرم بیمی

شود که در روزهای اول، این گروه با کتائب سیدالشهدا گروه شبه نظامی عراقی وابسته به تایید شد. گفته می« فاطمیون»

و تشکیالت دیگر مانند حزب اهلل لبنان، همکاری نزدیک  2فعال است، در سوریه 2013اهلل که از تابستان کتائب حزب

های گروهش توانستند به سرعت هزاران افغان دیگر را داشته است. با توجه به تاریخچه این گروه، رهبری توسلی و فداکاری

 22و  15کردند. دو گروه میها از قبل در دمشق اقامت داشتند و دیگران در ایران زندگی بسیج کنند. برخی از این افغان

شود، فاطمیون با اینکه ی مشابه، به سرعت وارد این جنگ شدند. روزنامه کیهان یادآور مینفره دیگر، هرکدام با پیشینه

یی رشد کرده است که حاال تشکیالت رسمی های سپاه پاسداران همکاری نزدیک دارد، به اندازههنوزهم با سایر گروه

 و باالخره لشکر خودش را راه انداخته است. « غوند»نظامی، شبه

 تفکیک واقعیت از افسانه

رسد گزارش تاریخی کیهان اگرچه به وضوح به خاطر اهداف تبلیغاتی به شدت شاخ و برگ داده شده است، اما به نظر می

توان ح زندگی شان را میاند و کسانی که شرهای زندگی فردی فرماندهان ارشد فاطمیون که در نبرد کشته شدهکه با قصه

اش در نامهگذار و اولین رهبر این تشکیالت، طبق زندگیبنیان 3رضا توسلیمطابقت دارد. به عنوان مثال، علیبازگو کرد، 

ابوذر پیوست که شاخه اولیه سپاه پاسداران بود و « غوند»از افغانستان به ایران نقل مکان کرده است. او به  1980دهه 

جویان شیعه افغانستان تشکیل شده بود؛ کسانی که خود را وقف انقالب اسالمی خمینی کرده بودند. غوند عمدتا از جنگ

کرد. طلبان کُرد رویارویی میابوذر در پادگان رمضان در کردستان ایران مستقر بود و با نیروهای صدام حسین و جدایی

شود که گفته می 4اند.غوند در طی درگیری با عراق جان داده هزار تن از اعضای این 2براساس گزارش و آمار رسمی ایران، 

، توسلی برای مبارزه با جنبش طالبان به افغانستان بازگشته است. سایر فرماندهان فاطمیون نسل وی، چون 1990در دهه 

-جنگ ایران رضا خاوری، سید ابراهیم و دیگران شرح زندگی مشابهی از خدمت در 5سید حکیم، حسین فدایی ابدارچایه،
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به گزارش رسانه ایرانی  6دارند. 1990و نیز مبارزه علیه طالبان در دهه « دفاع مقدس»عراق، یا به قول جمهوری اسالمی، 

 7فاطمیون بازمانده از آن نسل بود.در سوریه کشته شد، آخرین فرمانده  2016دفاع پرس، سید حکیم که در سال 

کنند. سپاه و سابقه افراد، روایت و  تاریخ به سرعت شروع به انشعاب و واگرایی می های شخصیحال، فراتر از انگیزهبا این

کردن توجهات از جویان خارجی و منحرفسازی حضور جنگپاسداران انقالب اسالمی در تالش اولیه برای مشروع

کرد. در روایت سپاه در سوریه « مقاومت بومی»اش، شروع به تقویت و ترویج روایت مالحظههای استخدام بیروش

های شیعه در دمشق، داوطلب شدند بلکه برای حفاظت از جامعه کوچک گاهتنها برای دفاع از زیارتها نهپاسداران، افغان

رادیکال در اطراف مسجد مقدس زینب سکونت دارند، نیز  های سنیپس از حمله گروه 1990مهاجران هزاره که از دهه 

کند ماموریتش در سوریه صرفا مشورتی است، به از رویدادها، ایران، که همچنان پافشاری می داوطلب شدند. در این نسخه

کرد تا اینکه سازمان به اندازه کافی برای مدیریت امور داوطلبان افغان تنها در تالش شان برای رسیدن به دمشق کمک می

بی زینب قبل از شروع درگیری در سوریه، بسیار م بیها در اطراف حرو تدارکاتش، رشد کرده باشد. در واقع، جامعه افغان

سعی  2013ها دوباره آواره شده بودند و یا در نفر اضافه نبود، بسیاری از آن 2000ها از کوچک بود، طوریکه تعداد آن

رعت به یی به نسخه اولیه و یا بعدی فاطمیون، که به سمالحظهاین جامعه مساعدت قابل 8کردند از سوریه فرار کنند.

طور که احمد شجاع اشاره عنوان یک گروه ایدئولوژیک و نهادی وابسته به سپاه پاسداران ظهور کرد، نداشت. در واقع، همان

گاه، در اول و آخر ماموریت شان در شده از زیارتریزیکند، اعضای فاطمیون معموال تنها مجاز به بازدید از قبل برنامهمی

ها برای ها اجازه نداشتند با ساکنان افغان سوریه تعامل داشته باشند. با اینکه پای تالشهمچنین آن 9سوریه بودند.

سربازان فاطمیون از طبقه سربازگیری، با هماهنگی نمایندگان رسمی ایران بعضا به افغانستان هم رسید، اما اکثریت تازه

در  2015نابراین، هنگامی که توسلی در اوایل سال بزرگ مهاجران و پناهندگان محروم افغان در ایران، استخدام شدند. ب

جوی دیگر فاطمیون، که پژوهشگر جنگ 900نبردی در استان درعا در جنوب سوریه جان باخت، جسدش همانند حدودا 

در واقع، رضا بخشی معاون  دانده و دفن شد، نه در افغانستانآن را مستند کرده است، به ایران بازگر 11 ,10علی الفونه

شود پس از گفته می 12روز پیش از فرماندهش کشته شد، کال در ایران متولد و بزرگ شده بود. 10سلی که درست تو

اینکه این دو در سوریه کشته شدند، تشکیالت فاطمیون به طور کامل تحت فرماندهی مستقیم افسران سپاه پاسداران 

 درآمد. 

 جویان فاطمیونتعداد جنگ

عراق و مبارزه با طالبان در افغانستان، جنبش فاطمیون امروز شده است. -سربازان جنگ ایرانکهنهشمار اولیه تعداد انگشت

وارد  2012نفر بودند که در اواخر سال  22اش با رجا نیوز، گفت که نخستین گروه داوطلب حسینی توسلی در مصاحبه

نفری سوم، از جمله خودش، وارد سوریه شدند. به  22نفری دوم و گروه  15سوریه شدند. ظاهرا به دنبال این گروه، گروه 

برابر اندازه اولی بود. ظرف مدت سه سال، این تشکیالت به  داوطلب، یعنی پنج 100گفته توسلی، دسته پنجم متشکل از 

  13رسد.چند هزار تن می

توجهی متفاوت است. به نظر جویان[ فاطمیون در طول جنگ، بسته به منابع به طور قابلبرآورد نیروی عددی ]تعداد جنگ

 هشود، از گزارش مشرق نیوز، خبرگزاری وابسته به سپاها ذکر میهزار نفری که اغلب در رسانه 20رسد که شمار می

پاسدران سرچشمه گرفته است. الجزیره انگلیسی پس از تایید سایر مقامات نظامی و صحبت با دگروال بازنشسته سپاه 

رو مجلس ایران، همین رقم را معتبر محسوب کرده است. آقای مقدم تعداد عضو میانه 14قدم،پاسداران و حسین کنعانی م

تخمین زده است، هرچند که منشأ این گروه را اشتباها به خود افغانستان نسبت داده « ها هزارده»جویان فاطمیون را جنگ

جویان این گروه به دلیل نوبت ت در تعداد جنگشده فاطمیون، با اذعان به نوسانااست. محمد حسن حسینی فرمانده کشته
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 14تا  12تر یعنی بینانهها را واقعهای خاص میدان جنگ، شمار مجموعی آنها، دسترسی به تدارکات و نیاز به مهارتاعزام

یران نشان نیز به گفته خبرگزاری الف ا 2015ترفیع فاطمیون از غوند به لشکر )لوا( در سال  15جو خوانده است.هزار جنگ

چنین برآوردهایی در صورتی که منابع ایرانی و فاطمیون افرادی را  16جو دارد.هزار جنگ 10دهد که این گروه حداقل می

های فرهنگی و واحدهای پشتیبانی این تشکیالت هستند نیز به که در نوبت هستند و یا کسانی را که مشغول فعالیت

شده از سوی ایران هستند به گسترش تهدید حمایت آمادهشوند. مقامات مخالف  حساب بیاورند، ممکن است معتبر دانسته

ها و چنین برآوردهایی با گزارش فراری 17کنند.جو صحبت میهزار جنگ 8تا  4طور عموم از تعداد بسیار کمتر یعنی بین 

ت، نظامی فاطمیون در حلب، حما هایاسیران، از جمله حمید علی، که به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است در پایگاه

جو در جنگ 400کند. حکایت علی در مورد حدود جو مستقر است، مطابقت میهزار جنگ 4تا  3 مص، دمشق و حالذَقیه

یی های رسانهکند. گروهیی فاطمیون منتشر شده است نیز مطابقت میهر بخش با پروپاگندی که توسط دفاتر رسانه

جو دارند، در یک قاب جنگ 250تا  200سپاه پاسداران را که هرکدام حدود « تولی»ک یا دو فاطمیون معموال بیش از ی

، نیز در سطوح 2015گیری پالمیرا از داعش در سال تر، نظیر بازپسدهند. نیروی انسانی در نبردهای بزرگنشان نمی

 مشابه بوده است. 

 سربازگیری

نگاران و فعاالن حقوق بشر، تصویر ناخوشایندی از سربازگیری شان به روزنامههای فاطمیون در اظهارات بازماندگان و فراری

دیگر کنند. این افراد به صورت نامتناقض و مستقل از یکو نیز زندگی و خدمت در لشکر ظاهرا داوطلب فاطمیون، ارائه می

ک یا بدون اینکه آمادگی داشته باشند به اند تا به فاطمیون بپیوندند، با آمادگی اندگزارش دادند که مجبور یا تطمیع شده

های جنگ نداشتند و در نهایت، در برخی از شدیدترین جنگ از زمینه و منظور دراند، درکی میدان نبرد فرستاده شده

میلیون پناهنده و مهاجر افغان که در ایران  3حدود  19 ,18و تانک به مصرف گرفته شدند. سوریه به عنوان خوراک توپ

ستیزی و العاده و نیز بیگانهشود، با مشکالت اقتصادی فوقها گرفته میکنند و نیروی انسانی فاطمیون از آنمیزندگی 

 تبعیض بروکراتیک مواجه اند.

ترسند که میگیرند، مهاجران افغان با دیدن اقلیت شیعه هزاره ایران که از لحاظ قومی و مذهبی مورد آزار و اذیت قرار می

فرما اند، بازگردانده ی شان حکمزدههای افراطی سنی که در کشور جنگاره به آغوش طالبان و سایر جنبشرد مرز و دوب

وپا و برای امرار معیشت دست 21ها را ترس دایمی مقامات ایران فرا گرفتهزندگی آن 20گیرمانده در این مخمصه،شوند. 

ن کارگر ساخت و ساز، کارمند داخلی یا فروشندگان خیابانی کار های جامعه ایران به عنواها اغلب در حاشیهزنند. آنمی

دهند های افغانستان از ایران و افغانستان بخش نامتناسبی از پناهندگانی را تشکیل میها، هزارهپس از سوری 22کنند.می

اند، گزارش احبه نمودهالمللی مصهای بینجویان پیشین که با رسانهتعدادی از جنگ 23اند.که به سواحل اروپا رسیده

اند و به دستگیر شده _به دلیل اقامت غیرقانونی یا اتهامات مرتبط با مواد مخدر  _اند که توسط نیروهای امنیتی ایران داده

دیدبان حقویق بشر در گزارش مفصلی از  24ها سه گزینه دشوار پیشنهاد شده است: زندان، اخراج و یا خدمت در سوریه.آن

سایر  25جوی سابق فاطمیون این حکایات را تایید کرده است.پس از صحبت با بیش از بیست جنگ 2016جنوری 

که توسط  2782 ,دالر 800تا  45026شدن اقامت در ایران، به جذبه حقوق ماهانه بین شوندگان در کنار قانونیمصاحبه

ها که در قعر اقتصادی به سر ی بسیاری از افغانچنین مبلغی براکنند. اشاره می نیز شود،کنندگان پیشنهاد میاستخدام

زند، یک ثروت واقعی و درست و حسابی است. سازی فرصت کافی برای اتباع خودش دست و پا میبرند که برای فراهممی

سی فارسی از یک دفتر جلب و جذب فاطمیون در مشهد بازدید کرد و با مهاجرانی در اروپا صحبت کرد که گفتند بیبی

های مالی همیشه برآورده نشده است. یک پناهنده وارد بندر موتیلنه یونان شد و برای جلوگیری های عفو و یا پاداشهوعد
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ماه در سوریه خدمت کرد اما پس از بازگشت به  12مدت یا اخراج، ثبت نام کرد. او گفت که از محکومیت حبس طوالنی

 29هاد شد. ناامید از این وضعیت، او تصمیم گرفت که به اروپا فرار کند.روزه به او پیشن 30ایران، فقط کارت اقامت موقت 

در یک گزارش جداگانه، دیدبان حقوق بشر شواهدی در رابطه به استخدام کودکان یافته است که تحت پروتکل اختیاری  

سال را شناسایی کرده  17تا  14نفر افغان زیر سن قانونی، بین  14کم دیدبان حقوق بشر دستنامه رم ممنوع است. اساس

 خبر های اخیر، با پسدر سال 30اند.است که تحت فرماندهی فاطمیون در سوریه جنگیده و جان خود را از دست داده

هایی کرده است. جویان به ایران، جمهوری اسالمی شروع به ایستادگی در برابر چنین گزارشسرنوشت جنگاز آمدن 

های ترسناک را به امید دریافت پناهندگی در اروپا، شاخ و برگ جویان سابق داستانکنند که جنگمقامات دولتی ادعا می

ها وادار گویند که آناند، مییر و مورد مصاحبه قرار گرفتههای شورشی سوری استوسط گروهدهند و در مورد کسانی که می

، کنفرانس 2016اند. سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دنبال تبادل زندانیان در سال آور شدهبه اظهارات موهن و خفت

تکذیب  31یزیون مخالفان،های قبلی شان را به تلومطبوعاتی را با دو بازمانده برگزار کرد که در آن دو اسیر آزادشده، گفته

 کردند و به جای آن، سرسپردگی دینی خود را به دفاع از حرم زینب اعالم کردند. 

 های سختی گیرمانده میان انتخابجامعه

با اذعان  32تر با رجا نیوزی آزادانهشده فاطمیون در مصاحبهی کشتهمحمد حسن حسینی معروف به سید حکیم، فرمانده

گی مهاجران، مشکالت دریافت اقامت و مهاجرت به اروپا، به برخی از این مسائل پرداخت. در عین حال، های زندبه سختی

یی برای گرفتن اقامت بلکه به عنوان راه شرافت، اتکا به نفس و رستگاری او جهاد در سوریه را نه صرفا به عنوان وسیله

در یک مورد، او حتی گفت که فاطمیون رای او افتخار بود. دار این راه است بفروخت. اینکه فاطمیون پیشاهنگ و طالیه

جویان، خارج از بستر سیاسی و ی جنگاز غرب را نیز به خود جذب کرده است. در واقع، درک انگیزهمهاجران بازگشته 

فراد زیر مخصوصا ابه کارگماری اجباری  و هاگیریی این باجاجتماعی جامعه هزاره ایران غیرممکن است. همه-اقتصادی

های سختی که در پیش دارند، مهاجران افغان مستقر در سن قانونی، سزاوار سرزنش و محکومیت است. به دلیل انتخاب

اجباری یا داوطلبانه، به عنوان فرصتی برای تحقق آرزوهای مذهبی، شخصی یا ایران ممکن است جنگ در سوریه را چه 

تواند پیچیده و چند الیه باشد. نویسنده در سفر تحقیقاتی به ایران در ن میمالی ببینند. انگیزه برای پیوستن به فاطمیو

معضالت شخصی شان را بازگو نمودند. ، با تعدادی از جوانان افغان در قم، تهران و مشهد مصاحبه کرد که 2016اوایل سال 

و یا گرفتن پول از سپاه پاسداران و و مسیر خطرناک اروپا  ها، از انتخاب میان پرداخت پول به قاچاقچیانبسیاری از آن

یا بعد از آن،  جهانهای شان در این تر برای خود و خانوادهمندانهعزتزندگی ها خواهان رفتن به سوریه حرف زدند. آن

 بودند.

 قرارگرفتن فاطمیون در مرکز توجهات

ی وریه رهبری کرده است، در مصاحبهمحمد علی فلکی بریدجنرال ظاهرا بازنشسته ایرانی که نیروهای فاطمیون را در س

های فداکاری از او با تمجید 33کند.ها اذعان می، نیز به این تنشوابسته به سپاه پاسداران ،تسنیم مفصل با خبرگزاری

ما در ایران، گاهی به »شود گفت: ها در ایران روا داشته میدر مورد تعصبی که علیه آن تأسفمهاجران افغان و اظهار 

ها به ما ثابت کرده آن خونایم. ها[ به عنوان مجرم، دالل مواد مخدر، دردسرساز و یا کارگر ساختمانی نگاه کردهن]افغا

فلکی با طرح این مسأله در « مثبت داشته باشیم.ها نگاه میلیون افغان در ایران است و ما باید نسبت به آن 2.5است که 

جنگند قرار داد. های خارجی شیعه که در سوریه میتراز سایر گروهون را همچارچوب ایدئولوژیک و تاریخی، اهمیت فاطمی

گرا خواند که باالتر او لشکر عراقی )حیدریون( و لشکر پاکستانی )زینبیون( را به عنوان بخشی از نیروی پیشاهنگ خمینی
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ها مجبور بودند که تحت فشار عراق آن اش در جنگ ایران و عراق گفت، زمانی کهاو از تجربهیی اند. از هویت ملی و قبیله

های غوند ابوذر دهی کنند. بخشی از این تالشها، برای جنگ سازمانهای مختلفی را، حتی از میان سنیبه سرعت گروه

 اند. بود که در آن بسیاری از پیشگامان فاطمیون، فاطمیون اصلی، خدمت کرده بوده

سپاه پاسداران از طریق فاطمیون  34، کارزار عمومی آن نیز کالن شده است.در واقع، با رشد اندازه و اهمیت فاطمیون

ها در ایران با آن روبرو هستند، شناسایی کرده است. اقتصادی که هزاره-و اجتماعی قومی، فرصتی را برای پرکردن خال

و  پذیره جامعه اقلیت آسیبتری را بسازد کظهور این لشکر باعث شد که سپاه پاسداران ایدئولوژی جهادی فراملی جامع

خودی -کند. این امر همچنین مفاهیم نوپای رهایی و دفاعدولتی خود جمهوری اسالمی متصل میرا به ایدئولوژی  دفاعی

برد و از مقاومت در برابر کشاند و در نتیجه، بُرد این چارچوب را باال میشیعه هزاره را به چارچوب مقاومت خود ایران می

سپاه پاسداران تالش هماهنگی را برای معرفی و جلب توجه به کاهد. وان هژمون جئوپلیتیکی رو به صعود، میتهران به عن

گرایی فراملی، هم در داخل ایران وهم در خارج از این کشور فاطمیون به عنوان یک واحد پیشاهنگ جامعه هزاره و شیعه

هایی را در یی رسمی فاطمیون که کانالاری با دفتر رسانهفر کارگردان ایرانی در همکانجام داده است. مرتضی فالح

های کوتاه را برای معرفی و ستایش لشکر یی از فیلمهای اجتماعی دارد، مجموعهکند و فعالیتهای اجتماعی اداره میرسانه

های شخصی از ستانها ترکیبی از دااین فیلم 36 ,35سال تولید کرد. 2تر در طی فاطمیون در پیشگاه مخاطبان گسترده

های سرعت و کیفیت باال است که در طی برخی از نبردهای شجاعت رزمی، شادمانی مذهبی و مقاومت فردی با صحنه

ماه را در  14جوی فاطمیون است که ها جنگاند. به عنوان مثال، تمرکز یکی از این فیلمبرداری شدهاصلی این لشکر فیلم

های مرتبط با سپاه پاسداران در سراسر کشور نمایش ها در تئاترها و مناسبتاین فیلم گذارند.اسارت شورشیان سوری می

، به طور گسترده به کنندهدنبالها هزار نفر های اجتماعی با دههای رسانهداده شدند و از طریق تلگرام و دیگر کانال

کاوی بالقوه در میان جوانان افغان، فتخار و کنجها به منظور القای حس غرور، فداکاری، ااین فیلم اشتراک گذاشته شدند.

تر شیعی برای بیان های سنتیهای تصویری و اجتماعی، شیوهها وارد فاطمیون شوند. در کنار رسانهساخته شده تا آن

در مشهد،  2017جوی فاطمیون در ماه آگست سال احترام نیز استفاده شده است. در مراسم تشییع جنازه سه جنگ

یی رهبر اهلل علی خامنهاند. آیتهای سوگواری سنتی نوشته و توزیع شدهها و آهنگنوحه 37نفر عزادار حضور یافتند. هزاران

اند، تمجید و ستایش کرده است. او هایی را که تحت فرمان او به شام فرستاده شدهجمهوری اسالمی، بارها فداکاری افغان

هایی را در تمجید از کسانی که هنوز در اند بازدید کرده و مرتب بیانیهدفن شدههایی که در آن شهدای افغان از قبرستان

جویان فاطمیون که در جنگ جنگند، صادر کرده است. برای مثال، در ماه مارچ او نسبت به بستگان جنگمیدان جنگ می

های مقدس از شر نیروهای گاهیارتفرزندان شان جان خود را برای محافظت از ز»کشته شدند، ابراز افتخار کرد و گفت که 

 38«اند.شیطان، سپر کرده

 آموزش و تجهیزات

بینند که توسط نظام میابتدایی پیاده هایداوطلبان افغان پس از پیوستن به فاطمیون، بین دو تا چهار هفته آموزش

ها توسط اطالعات امریکا این اردوگاهشوند. اردوگاه مدیریت و اجرا می 9کادرهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حداقل 

است، پادگان شهید پازوکی در حوالی  هایی که شناسایی شدهیکی از این اردوگاه  39اند.در داخل ایران شناسایی شده

نادر از هایی اردوگاه 42شود که در حوالی شیراز و یزد موقعیت دارد.و دیگری گفته می  41 ,40قرچک خارج از تهران است

دهد که در این جا ها و اعراب را نشان میسرباز از جمله پاکستانیهای آموزشی، تسهیالت و فقط چند صد تازهاردوگاهاین 

ها جویان به سوریه، واحدهای خاصی از آندهد که پس از ورود این جنگسایر اطالعات منبع نشان می 43اند.حضور داشته

های سپاه پاسداران مستقر در سوریه، برخوردار شوند. به عنوان مثال، ههای اضافی نیز در پایگاممکن است از آموزش
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یی وابسته به آن منتشر شده، های رسانههای اجتماعی که توسط فاطمیون و شاخههای رسانهمطالب تبلیغاتی و پست

د از سوی مربیان شودهد که ادعا میتیراندازی را نشان میاکتشافی و تکواحدهای محاربوی تخصصی مانند واحدهای 

ها به صورت ها و پاکستانیهای ملیتی دیگر مانند عراقیهای آموزشی با گروهزیرساخت 44اند.اهلل لبنان آموزش دیدهحزب

کنند. ها را نیز در اختیار دارند و استفاده میهای سنگین و تانکاین لشکر طیف وسیعی از سالحشوند. مشترک استفاده می

برند، از دسترسی سپاه پاسداران و ارتش سوریه، نیروهای نیابتی ایران در کنار آنچه با خود به سوریه می براساس توافق بین

آزاد به انبارهای فراوان و خالی از نیروی انسانی ارتش سوریه برخوردارند و خودشان را مطابق به آن تجهیز و تنظیم 

از  روسیهها سنگین یی در حال استفاده از تجهیزات و سالحردهجویان فاطمیون به صورت گستدر نتیجه، جنگ 45اند.کرده

جویان تر از همه، جنگاند. مهمهای ضدتانک و تانک دیده شدهیی، نفربرهای زرهی، موشکخانهجمله تجهیزات توپ

ترین تانک هاند که پیشرفتساخت روسیه دیده شده T-90های پیشرفته مدل فاطمیون چندین بار در حال استفاده از تانک

های تحت ها به گروهی کاملی از تانکجنگی است که در جنگ سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. ظاهرا مجموعه

ها افتاده است. با اینکه ارتباط فاطمیون با نیروهای سوری و شیعی نسبتا حمایت سپاه پاسداران منتقل شده یا به دست آن

جویان مورد ارتباط دقیق میان تشکیالت سپاه پاسداران و زنجیره تدارکات و جنگ هایی درزنیشفاف است، اما گمانه

جوهای فاطمیون را پیدا کرده است که ظاهرا به گفته گر افغان یکی از جنگروسی وجود دارد. احمد شجاع، پژوهش

احدهای سپاه پاسداران به و 47را آموخته است. MBPنظام پوش رزمی پیادهخودش از اتباع روسیه طرز استفاده از زره

های خود ( که در بخشWagnerنظامی واگنر )احتمال زیاد روابط کاری را با نیروهای ویژه روسیه و واحدهای شبه

 اند. کنند، ایجاد کردهمی فعالیت

 هاعملیات

دیگری به اندازه  گویند که به رغم دسترسی باال به آموزش و تجهیزات جنگی، هیچ گروهجویان سابق فاطمیون میجنگ

ها ادعا فاطمیون از لحاظ ذهنی و تاکتیکی برای جنگ یا قرارگرفتن در انزوای اجتماعی، غیرآماده نبوده است. بسیاری

مورد استفاده قرار « خوراک توپ»جهت به عنوان ها بیکنند که به دلیل تعصب و نداشتن حوزه رای محلی، آنمی

توسعه داده است،  برای میدان جنگ سوریهرا یی های پیشرفتهاین گروه در ظاهر تواناییاند. به رغم این واقعیت که گرفته

برد. فاطمیون یکی از تنها تشکیالت در سوریه است که تعداد باال رنج می« نرخ فرسایش»یی از مالحظه اما به صورت قابل

و لبنانی زیر چتر سپاه پاسداران، در حال تلفات مطلق و نسبی آن در طول جنگ، حتی در مقایسه با تشکیالت عراقی 

ها است. دهنده افزایش پایدار تلفات جنگی افغانهای مرتبط با مراسم تشییع جنازه، نشانافزایش بوده است. داده

یی رسیده است. در این دو سال سابقهبه میزان بی 2017و  2016شروع و در سال  2013های اولیه تلفات در سال گزارش

را در جنگ علیه شورشیان در حلب و چندین کارزار دیگر علیه داعش در  _نفر در هر ماه  45تا  _تلفات باالیی  فاطمیون

ی از جنگ، فاطمیون از زمان ورودش به میدان جنگ سوریه، در هر جبهه 48مناطق شرقی سوریه، متحمل شده است.

ده است. فرماندهان وفادار مرتبط با مسائلی مانند فرار یا ، دیرالزور، دمشق و درعا جنگیت، ادلب، حلب، حمص، حماالذَقیه

فساد، ناآگاه از وضعیت نبرد و از لحاظ فرهنگی و زبانی منزوی، بر واحدهای گیج فاطمیون برای حفظ مواضعی که در غیر 

ور محلی آموزش شدند، تکیه کردند. در حالیکه اکثر نیروهای معاصر سوریه به طآن صورت از سوی نیروهای سوریه رها می

 بینند و عمدتا به مناطق مربوطه شان محدود اند، فاطمیون از این محدودیت نیز رها بودند. می
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 بازگشت به افغانستان

در برانگیز باقی مانده است. هم یک مسأله بحث جویان فاطمیون و جامعه بومی هزاره هنوزدر افغانستان، رابطه میان جنگ

رویارویی ملی و  ،ها در خارج از کشور راها مشارکت فاطمیون در جهاد علیه سنی، بسیاریکار سنیکشور عمدتا محافظه

یی و جنگ دولت افغانستان این گروه را غیرقانونی اعالم و عمدتا برای جلوگیری از کشمکش فرقه 49دانند.یی میفرقه

شماری از افراد، از جمله قربان غالمپور  50.زده، برای سرکوب و توقف آن کار کرده استنیابتی بیشتر در این کشور جنگ

در  51اند.نماینده رهبر ایران در کابل که متهم به تشکیل انجمن یا استخدام نیابتی اند، توسط مقامات افغان دستگیر شده

ن، ، اشتراک یکی از مقامات افغان در گردهمایی فاطمیون در ایران و تمجید از این گروه و رهبران آ2017اواخر سال 

اند، دریافتند با اینکه سربازگیری سپاه پاسداران نگارانی که این داستان را دنبال کردهبا این وجود، روزنامه 52جنجالی شد.

هماهنگی  35در افغانستان برای سوریه ممکن زیرزمینی و مخفی باشد، اما هنوز ادامه دارد و از سفارت ایران در کابل

ترین شهر به ایران( میزبان دفاتر فعال یتخت افغانستان و هم هرات )نزدیکشود. گزارش شده است که هم پامی

ها برای سربازگیری و بسیج در میان جوامع های مشابهی در مورد تالشگزارش 55 ,54سربازگیری و استخدام فاطمیون اند.

اصلی استخدام برای واحد خواهر شود. این منطقه یکی از محالت شیعی مستقر در امتداد مرز غربی پاکستان نیز منتشر می

های سپاه پاسداران در داخل افغانستان، ناظران به درستی نگران این اردوزبان فاطمیون، یعنی زینبیون است. با ادامه تالش

جویان فاطمیون را که حاال جویی را تغییر و هزاران نفر از جنگاند که ایران ممکن است در نهایت بخواهد مسیر ستیزه

های کنند شبکهاند، از سوریه به افغانستان بازگرداند. در واقع، برخی از ناظران خارجی ادعا میده و مرد میدان شدهدیجنگ

جویان فاطمیون بازگشته از سوریه است و در داخل افغانستان فعالیت دارند. اند که متعلق به جنگفعالی را شناسایی کرده

 IHS Jane’sدر گزارش کوتاهی به  2017اعتبار امور افغانستان، از جوالی  آنتونیو جیوستوزی یکی از پژوهشگران با

Terrorism & Insurgency Monitor هزار نفر عضو  4گوید که تا نظامی فعال شیعه هزاره میدر مورد شبکه شبه

و رهبری آن را  جات، کابل و مزارشریف داردهای فعال در هزاره، شاخهشوددارد، از سوی سپاه پاسداران تمویل می

به عهده دارند. نویسنده با اشاره به منابع فاطمیون و استخبارات افغانستان گزارش جویان فاطمیون بازگشته از سوریه جنگ

های ضدهزاره و ضدایرانی در والیت وردک های محدود مسلحانه علیه گروهدر عملیاتتا حال ها دهد که این گروهمی

  56اند.شرکت داشته

ها به صورت مستقالنه تایید نشده است. در حالیکه سقم آنمعتبر اند، اما صحت و  ظاهرها با وجودیکه در اشاین گز

ها تهدید مستقیمی علیه اند، اما شواهد اندکی وجود دارد که آنسربازان جنگ سوریه به افغانستان بازگشتهبسیاری از کهنه

، پامال کانستبل با تعدادی از افراد بازگشته از سوریه 2018اه جوالی باشند. در گزاش واشنگتن پست از مافغانستان می

خود شان را با زندگی عادی در افغانستان عیار کنند و دیگران به دلیل ضرورت  هستند، کند که در تالشمالقات می

افغانستان دخیل در  شناسایی جوامع قومی و مذهبی 57کنند.اقتصادی بارها و بارها برای فاطمیون و سوریه ثبت نام می

هم  ثبات سازد.تر بیمناطق اطراف هندوکوش را بیش آشفتهتواند وضعیت یی در شام، به طور بالقوه میهای فرقهجنگ

نظامی تحت ها از فعالیت شبههای رادیکال سنی در دو طرف مرز، جوامع شیعه را در تالفی حمایت مفروض آناکنون، گروه

ی خونین به پس از یک حمله 2016اند. یک رهبر محلی داعش در سال عراق، هدف قرار دادهحمایت ایران در سوریه و 

ها[ از رفتن به سوریه خودداری نکنند تا زمانی که ]هزاره»کشته برجای گذاشت، به رویترز گفت:  80ها در کابل که هزاره

در مرکز  2017گذاری انتحاری ماه دسامبر بمب« د.و به غالمی ایران ادامه دهند، ما قطعا این حمالت را ادامه خواهیم دا

نیز با همین توجیه روبرو شد. داعش ادعا کرد که این مرکز کشته برجای گذاشت،  40کم فرهنگی تبیان در کابل که دست

فی بنابراین مقامات افغان و ائتالف شدیدا درباره عواقب من 58کرد.جوانان افغان را برای جنگ در سوریه استخدام می

  59مشارکت و بازگشت شهروندان افغان از جهاد شیعه و سنی در شام، نگران هستند.
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 دورنما

با هدایت خداوند و مقاومت مردم در منطقه، ما »جمهور ایران اعالم کرد که ، حسن روحانی رییس2017نوامبر  21در 

و به اصطالح خالفت داعش نابود شده « استتوانیم بگوییم این شر یا از سر مردم برداشته شده است یا کاهش یافته می

هایی که برای گاهها عملیات در صحرا و بیابان سوریه، صدها مایل دورتر از زیارتاعضای لشکر فاطمیون پس از ماه 60است.

جویان شیعه عراق، سوریه، لبنان، محافظتش سوگند خورده بودند، به عنوان بخشی از نیروی چند ملیتی متشکل از جنگ

بازگشت تا  61بوکمال-غانستان و پاکستان تحت رهبری سپاه پاسداران، مرز سوریه و عراق را در نوردیده و به سوی الاف

آخرین قلمروهای داعش را زیر تهدید قرار دهد و راه زمینی از ایران به سوریه و لبنان ایجاد کند. با اینکه جنگیدن و مردن 

ها به ویژه در منطقه ناآرام دیرالزور در شرق ادامه دارد، ماموریت اصلی آن جویان فاطمیون همچنان در خاک سوریهجنگ

های شورشی یکی پی اما پایان یافته است. اسد قدرت را حفظ کرده و درگیری در کشور رو به فروکش است، زیرا گروه

کنند، هیچ شواهدی مبنی بر کنند. برخالف ترسی که مخالفان ابراز میشوند یا قلمرو شان را ترک میدیگری تسلیم می

ها اجازه داده شده اند یا به آنیی مجبور شدههای وابسته به فاطمیون، به عنوان بخشی از طرح بازمهندسی فرقهاینکه افغان

جویان فاطمیون به جنگ الوقعیی مبنی بر اعزام قریباست که در سوریه مستقر شوند، وجود ندارد. همچنین هیچ نشانه

های جوالن یا مناطق دیگر که در گذشته سپاه پاسداران در آن دخالت داشته است، وجود ندارد. در حالیکه یمن، بلندی

جویی فراملی تایید برخی از مقامات مانند اسماعیل غنی معاون فرمانده نیروی قدس، فداکاری فاطمیون را به دلیل ستیزه

شده دیگری را در پیش داشته ریزیانتخاب و یا فاطمیون نبرد برنامهرسد که نبرد بعدی این گروه اند، اما به نظر نمیکرده

های اولیه حاکی از آن اند که سپاه پاسداران انقالب اسالمی، حداقل به صورت موقت استخدام باشد. در عوض، اکثر نشانه

در سطح فعلی آن نگهدارد یا  دهد سپاه پاسداران قصد دارد این نیروها رافاطمیون را کنار گذاشته است. امری که نشان می

ها، لحن خود را از نبرد های تبلیغاتی وابسته به این گروهبه آرامی آن را کاهش دهد. در همین حال، مقامات ارشد و رسانه

کند، حجت گنآبادی نژاد، معاون طور که احمد شجاع خاطرنشان میاند. هماننظامی به جنگ ایدئولوژیک تغییر داده

را اعالم کرده « جبهه فرهنگی، ایدئولوژیک و اجتماعی»ن از طریق تلگرام پایان عملیات نظامی و آغاز یک فرهنگی فاطمیو

بخشد، در داخل ایران و نیز در اش را در سوریه تحکیم میاست. در همان حال که سپاه پاسداران دستاوردهای نظامی

تالش خواهد کرد تا این  _شوند ن سوریه شناخته میاز جمله هزاران نفری که با جهاد فاطمیو _اش حوزه غیرفارسی

ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل کند. در طی سه سال، سپاه پاسداران توانست با تکیه بر رهبری یک  شدستاوردها را به ارز

ز نظامی متشکل اپذیر، گروه  قدرتمند شبهها غیرفعال و استخدام از یک قشر محروم و آسیبنظامی که مدتهسته شبه

جو را ایجاد و بسیج کند. حتی اگر سپاه پاسداران بخواهد فاطمیون را رفع بسیج سازد، ظهور یک شبکه واحد هزاران جنگ

و عمدتا منسجم نظامی و ایدئولوژیک، از هندوکوش تا مدیترانه، با لنگری در قم و مشهد، به این معنی است که اگر 

 اندازی کند. تواند دوباره این آزمایش را راهطر است، احتماال میجمهوری اسالمی دوباره احساس کند منافعش در خ
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 نویسنده

گر موسسه سیاست عمومی جهانی توبیاس اشنایدر پژوهش

است. « سوریه در بستر»در برلین و دبیر خبرنامه سیاست 

عالیق پژوهشی وی شورش و ضدشورش در خاورمیانه 

و اقتصاد سیاسی معاصر، ضعف دولت، توسعه سکتور امنیتی 

شود. توبیاس پیش از پیوستن به منازعه را شامل می

موسسه سیاست عمومی جهانی، خاورمیانه را به عنوان 

داد مستقر در لندن پوشش می IHS Markitدر  گرتحلیل

و قبل از آن به عنوان مشاور بانک جهانی کار کرده است. 

ای خبری ههای او به طور مرتب در رسانهها و تبصرهنوشته

گرفته و مدرک ماستری مطالعات  المللی منتشر شده است. توبیاس لیسانسش را از مدرسه مطالعات سیاسی پاریسبین

 سی دارد.الملل از مدرسه جان هاپکینز واشنگتن دیپیشرفته بین

 

 

 

 

 


