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ورود:

در دســامبر 2020 محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران، بــه دولــت ســابق افغانســتان 

»اشــرف غنــی« پیشــنهاد داد کــه از »فاطميــون« شــبه نظامیان شــیعه افغــان تحــت حمایــت 

ایــران بــرای مبــارزه بــا نفــوذ تنظیــم دولــت اســامی در والیــت موســوم بــه خراســان در افغانســتان 

اســتفاده کنــد. ظریــف در مصاحبــه بــا روزنامــه افغانســتانی »طلــوع نیــوز« گفــت کــه ایــران آمــاده 

اســت تــا بــه دولــت افغانســتان کمــک کنــد تــا ایــن نیروهــا را تحــت فرماندهــی ارتــش افغانســتان در 

»جنــگ علیــه تروریســم« جمــع آوری کنــد.  وظریــف افــزود: ایــران از فاطمیــون در ســوریه حمایــت 

می کنــد، امــا رئیــس جمهــور اســد کســی اســت کــه بــرای عملیــات، تصمیــم  گیــری و آنهــا را پیــاده 

ســازی می کنــد.  وبــه همیــن ترتیــب، ایــران »آمــاده حمایــت از ایــن نیروهــا تحــت رهبــری دولــت 

افغانســتان اســت.«
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فاطميون چه کسانی هستند؟

ریشــه فاطمیــون و شــبه نظامیان افغانــی بــه طــور کلــی بــه آغــاز جنــگ ایــران و عــراق در ســال 1980 

برمی گــردد، زمانــی کــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی صدهــا تــن از مبــارزان شــیعه افغــان را 

بــرای جنــگ در صفــوف خــود تحــت نــام »تیــپ ابــوذر« اســتخدام کــرد و بــا بــه غنیمــت شــمردن 

حضــور حــدود ســه میلیــون پناهجــوی افغــان در خــاک ایــران کــه از آغــاز اشــغال افغانســتان توســط 

شــوروی در ســال 1979، طبــق آمــار آژانــس کمــک بــه پناهنــدگان ســازمان ملــل1، بــه گونــه ای کــه 

وجــود فقــر، ناامیــدی و ناامنــی در افغانســتان باعــث شــد تعــداد زیــادی از افغان هــا و بیشــتر از 

همــه اقلیــت هــزاره شــیعه2 بــه ایــران فــرار کننــد کــه ســپس در ازای پرداخــت پــول بــه ایــن پناهنــدگان 

و خانوادهایشــان از طــرف حکومــت بــه آنهــا پیشــنهاد پیوســتن بــه شــبه نظامیــان مســلح بــرای 

همراهــی در جنگ هــا داده شــد. 

بــا پایــان یافتــن جنــگ ایــران و عــراق، برخــی از جنگجویــان ایــن شــبه نظامیــان بــه ســمت اردوگاه هــای 

حــزب اللــه لبنــان رفتنــد و بعــد از آن بــه گروه هــای شــیعه افغانــی ملحــق شــدند در آوریــل 1992 

قبــل از اینکــه مجاهدیــن افغــان وارد کابــل شــوند و قبــل از ســقوط رژیــم کمونیســتی آن زمــان، 
تشــکلی بــه نــام حــزب اتحــاد شــیعیان افغانســتان را تشــکیل دادنــد. 3

1  روزنامــه فارســی کیهــان نزدیــک بــه خامنــه ای، می گویــد کــه »علــی رضــا توســلی« ، کــه پــس از جنــگ افغانســتان در 
ســال 1984 بــا 25 نفــر از همرزمانــش  بــه ایــران پناهنــده شــدند، مؤســس گــروه شــبه نظامــی »فاطمیــون« اســت. 

وی همچنیــن در تشــکیل تیــپ ابــوذر ســپاه پاســداران ایــران مشــارکت داشــت و خــود بــه عنــوان فرمانــده تیــپ در جنــگ 
ایــران و عــراق شــرکت کــرد و در دهــه 90 پــس از پایــان جنــگ میــان ایــران و عــراق در جنــگ بــا طالبــان در افغانســتان نیــز 

شــرکت داشــت. پــس از پایــان جنــگ بــه لبنــان رفــت تــا در آنجــا بــه همــراه حــزب اللــه بجنگــد.

2  هزاره ها در حال حاضر بین 9 تا 10 درصد از کل جمعیت 38 میلیونی افغانستان را تشکیل می دهند.

Al Jazeera Center for Studies |  3  فيلق »فاطميون« األفغاني: رأس حربة إيرانية
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در سوريه

نیــروی قــدس ســپاه پاســداران ایــران کــه مســئولیت عملیــات خارجــی ایــران را بــر عهــده دارد، تعــداد 

زیــادی از گروه هــای مســلح شــیعه ماننــد: فاطمیــون، زینبیــون، علویــون و حیدریــون و ... کــه بــه 

ترتیــب متشــکل از جنگجویــان افغانســتان، پاکســتان، عــراق و ســوریه و ... اســت را تشــکیل داد، 

و  بزرگتریــن  امــا فاطمیــون  در خاورمیانــه می جنگیدنــد،  آنهــا در جبهه هــای مختلــف  کــه همــه 
تأثیرگذارتریــن آنهــا در حمایــت از رژیــم اســد و ســپس حوثی هــا در یمــن بــود. 4

بــا تشــدید جنــگ در ســوریه در پایــان ســال 2012، نیــروی قــدس ارتبــاط خــود را بــا جمعیــت شــیعه 

هــزاره در داخــل افغانســتان آغــاز کــرد و شــبکه های عضوگیــری را در چندیــن اســتان از جملــه کابــل 

پایتخــت ایجــاد کــرد.  کــه ایــن افــراد تحــت پوشــش زیارتــی بــه عتبــات عالیــات و بــا اســتفاده از 

آژانس هــای مســافرتی کــه دارای ارتباطــی نزدیــک بــا ســفارت ایــران در کابــل بودنــد بــه ســوریه و 

عــراق منتقــل شــدند.

شبه نظامیان شیعه افغان در سوریه به چند گروه تقسیم می شوند: 

پناهنــدگان شــیعه هــزاره کــه در زمــان جنــگ افغانســتان بــه ســوریه پناهنــده شــده و در    1

نزدیکــی محلــه ســیده زینــب دمشــق زندگــی می کردنــد و تعــداد آنهــا ممکــن اســت بــه 

2000 نفــر برســد. 

بخشی در ایران جذب شدند که اکثریت قریب به اتفاق از آنها هستند.   2

بخشی از داخل افغانستان آمدند.   3

بــر اســاس گــزارش ســابق شــبکه خبــری الجزیــره، »کمــپ هــای آموزشــی کوچکــی بــرای ســربازان 

»فاطمیــون« در مزارشــریف در اســتان بلــخ، هــم مــرز بــا جمهــوری ازبکســتان ایجــاد شــده اســت کــه 

از طریــق آن اعضــا شستشــوی مغــزی می شــوند و بــرای جنــگ بــا تنظیــم دولــه آمــاده و ســپس بــه 

ایــن  اعضــای  نیــز  »حزب اللــه«  و  ایــران«  پاســداران  »ســپاه    5 می شــوند.«.  فرســتاده  ســوریه 

شــبه نظامیان را در اردوگاه هایــی در »مشــهد« شــمال شــرق ایــران آمــوزش می دهنــد و ســپس از 

ــا از راه زمینــی بــه عــراق و ســپس بــه ســوریه منتقــل می شــوند. و در پایگاه هــا و  طریــق هوایــی ی

)thediplomat.com( 4  جيش فاطميون: الصليبيون األفغان اإليرانيون في سوريا – الدبلوماسي
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اردوگاه هــای نظامــی در داخــل ســوریه ماننــد فــرودگاه بین المللــی دمشــق، فــرودگاه تیفــور، 

اردوگاه  و  »زبدانــی«  اردوگاه  »الکســوه«،  پایــگاه  زینــب«،  »ســیدة  پایــگاه  »عــزراء«،  پایــگاه 

»القصیــر« مســتقر می شــوند، همچنیــن در میدان هــای نبــرد در جبهه هــای الذقیــه، حمــاه، ادلــب، 
حلب، دیرالزور و درعا نیز مستقر هستند. 6

هــای  ســال  بیــن  کــه  می شــود  زده  تخمیــن 

2013 تــا 2019، حــدود 50000 نفــر از شــبه 

نظامیــان فاطمیــون در جنــگ ســوریه شــرکت 

اعضــای  تعــداد  کــه  حالــی  در  باشــند،  کــرده 

»فاطمیــون« در اوج درگیــری هــا 20،000 نفــر 

تخمیــن زده شــد و تلفــات خیــره کننــده بیــش 

را متحمــل  4000 مجــروح  5000 کشــته و  از 

شــدند. 7 و در میــان کشــته شــدگان، رهبــر اصلــی گــروه، علــی رضــا توســلی بــود کــه در نبردهــای  

ضــد جبهــه النصــره در اســتان درعــا در جنــوب ســوریه کشــته شــد.

در واقــع، تعــداد کلــی مبــارزان فاطمیــون کــه در ســوریه جنگیده انــد مشــخص نیســت، و انگیزه هــای 

جذب شــدگان بــرای جنگیــدن در ســوریه متفــاوت اســت. بعضــی از آنهــا بــا انگیــزه عقیدتــی همــراه 

بــا ســپاه پاســداران بــر ضــد معارضیــن اســد می جنگنــد در حالــی کــه پــول و اصــاح وضعیــت قانونــی 

شــهروندی در ایــران انگیــزه ای بــرای بعضــی دیگــر از آنهــا اســت طــوری کــه حقــوق فرماندهــان بــه 

ــرای اعضــا پرداخــت می شــود8  ــا 800 دالر آمریــکا ب 1500 دالر در مــاه می رســد در مقابــل 500 ت

همــراه بــا اقامــت دائــم در خــاک ایــران، تحصیــل رایــگان بــرای فرزنــدان اعضــا و بیمــه ســامت. 

شــایان ذکــر اســت کــه برخــی از پناهجویــان در صــورت امتنــاع از جنگیــدن در ســوریه بــرای حفاظــت از 

مقدســات شــیعیان، بــا بازگردانــدن آنهــا بــه افغانســتان مــورد بــاج گیــری قــرار می گیرنــد. 9 امــا بــا ایــن 

)atlanticcouncil.org( 6  صندوق حقائق: النفوذ اإليراني والوجود اإليراني في سوريا - المجلس األطلسي

)tolonews.com( 7  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

)thediplomat.com( 8  جيش فاطميون: الصليبيون األفغان اإليرانيون في سوريا – الدبلوماسي

9  دیــده بــان حقــوق بشــر گــزارش داده اســت کــه ســپاه پاســداران ایــران از حداقــل نوامبــر 2013 هــزاران افغــان غیرقانونــی 
ســاکن ایــران را کــه برخــی از آنهــا کمتــر از 14 ســال ســن دارنــد، بــرای جنگیــدن در ســوریه اســتخدام کــرده اســت.  دیده بــان 
حقــوق بشــر گفــت کــه ایــران بــه نیروهــای افغانــی کــه در ایــران زندگــی می کننــد مشــوق هایی ارائــه می دهــد، امــا 

همچنیــن آنهــا را تهدیــد کــرده اســت کــه در صــورت امتنــاع از جنگیــدن در ســوریه، اخــراج خواهنــد شــد.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-influence-and-presence-in-syria/?fbclid=IwAR2Ukl5Q30PGWo7I78AzeDBFkq2l_BWXV1eLwCBTIJrGFJz4hxBLFdH2vis
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-influence-and-presence-in-syria/?fbclid=IwAR2Ukl5Q30PGWo7I78AzeDBFkq2l_BWXV1eLwCBTIJrGFJz4hxBLFdH2vis
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حــال روایــت رســمی حکومــت از  زبــان »ظریــف« وزیــر امــور خارجــه پیشــین ایــران می گویــد کــه ایــران 
پناهنــدگان افغــان را مجبــور بــه رفتــن بــه ســوریه نکــرده اســت. 10

فاطمیــون در ســوریه بــه عنــوان یــک نیــروی متحــرک عمــل می کننــد کــه اغلــب از آنهــا بــه عنــوان 

ســر نیــزه در هنــگام تشــدید درگیری هــا اســتفاده می شــود. پایگاه هــای آنهــا نیــز اغلــب در سراســر 

ســوریه بــرای حفــظ چابکــی جابجــا می شــوند. برجســته ترین مقــر آنهــا در کمتــر از یــک کیلومتــری 

فــرودگاه بین المللــی دمشــق قــرار دارد کــه دریافــت نیــرو، پــول نقــد و تجهیــزات را بــرای نیروهــا و 

ــد و در صــورت ســقوط دمشــق، راه فــرار را فراهــم مــی آورد.  ــی آســان تر می کن شــبه نظامیان ایران

و بیــش از 1000 پرســنل در ایــن پایــگاه مشــغول بــه کار هســتند کــه همــه آنهــا بایــد تحــت بازرســی 

امنیتــی گســترده قــرار بگیرنــد.

11 تخمیــن زده  بــار هــدف حمــات هوایــی اســرائیل قــرار گرفتــه اســت.  ایــن ســاختمان چندیــن 

می شــود کــه فاطمیــون در حــال حاضــر شــش تیــپ فعــال در ســوریه دارد. هــر تیــپ دارای چهــار 

گــردان و هــر گــردان متشــکل از 200 تــا 250 پرســنل اســت، عــاوه بــر ایــن شــش تیــپ، یــک تیــپ 

نظامــی ذخیــره زیــر نظــر فرمانــده ســپاه پاســداران ایــران، »اســماعیل قاآنــی« نیــز حضــور دارد.

شبه نظامیان فاطمیون

ان 
رد

 گ
4

فعال در سوریه

6 تیپ های فعال

١٢٣٤٥٦٧

تیپ نظامی
ذخیره

 ٢٠٠ تا ٢٥٠ نفرأ

زیر نظر فرمانده سپاه پاسداران ایران، اسماعیل قاآنی

 ٢٠٠ تا ٢٥٠ نفر

 ٢٠٠ تا ٢٥٠ نفر

 ٢٠٠ تا ٢٥٠ نفر

ب
ج
د

بــه ســوریه  افغــان  از خانوادهــای شــیعه جنگجویــان فاطمیــون  نفــر  اخیــر هــزاران  در ســال های 

منتقــل و در آنجــا مســتقر شــده اند و بــرای آنهــا پاســپورت ســوری صــادر می شــود و بــه همــراه 

)voanews.com(  10  پیشنهاد ایران برای استفاده از مبارزان شیعه در افغانستان خطرناک تلقی می شود

)tolonews.com( 11  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

https://www.voanews.com/amp/extremism-watch_irans-suggestion-using-shiite-fighters-afghanistan-seen-risky/6200751.html
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خانواده هایشــان در ســوریه مســکن دریافــت کرده انــد. ایــن اعضــا عمدتــًا ســربازان وظیفــه شــدند. 

گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه ایرانی هــا فاطمیــون را بــه عنــوان مــزدور بــه یمــن و لیبــی نیــز 

فرســتاده اند تــا از خدمــات آنهــا درآمــد کســب کننــد. پــس از اینکــه ایــن شــبه نظامیــان قــدرت اســد را 

تحکیــم کردنــد برخــی از آنهــا بــه ایــران بازگشــتند و بســیاری از آنهــا بــه افغانســتان نقــل مــکان کردنــد.

نیــروی قــدس ســپاه پاســداران ایــران بــا  ایــن افــراد در داخــل افغانســتان در ارتبــاط اســت کــه بــه مانند 

ــزرگ منطقــه ای،  ــا یــک رقیــب ب ــران ب ــره بالقــوه هســتند کــه در صــورت درگیــری ای یــک نیــروی ذخی
ســپاه می توانــد دوبــاره آنهــا را فــرا بخوانــد. 12

)thediplomat.com( 12  جيش فاطميون: الصليبيون األفغان اإليرانيون في سوريا – الدبلوماسي
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فاطميون از داخل:

در فوریــه 2015، دو ســال پــس از تشــکیل فاطمیــون، رهبــر و مؤســس فاطمیــون »علــی رضــا 

زندگــی  ایــران  1980 در  از دهــه  کــه  افغانســتانی  پناهجــوی  ابوحامــد،  بــه  توســلی« )معــروف 

ــران اصلــی  ــًا همــه رهب می کــرد( در درگیری هــای جنــوب ســوریه در اســتان درعــا کشــته شــد. تقریب

فاطمیــون )از جملــه: ســید حکیــم، حســین فیــدی، رضــا غفــاری و ســید ابراهیــم( بیــن ســال های 

2015 تــا 2016 کشــته شــدند.

از آن زمــان، سلســله مراتــب ایــن گــروه در نوســان دائمــی بــوده اســت، بــه طــوری کــه فاطمیــون 

بعــدًا بــه جــای یــک رهبــر، ســاختار رهبــری هفــت نفــری داشــتند. پــس از تــداوم هــدف قــرار گرفتــن 

فرماندهــان فاطمیــون، ســپاه قــدس ایــران تصمیــم بــه اســتخدام افــرادی بــا هویــت مبهــم گرفــت، 

بــا توجــه بــه اینکــه افغان هــای زیــادی در ایــران متولــد شــده اند، بنابرایــن نمی تــوان هویــت افــرادی 

را کــه بــرای رهبــری فاطمیــون انتخــاب شــده اند، مشــخص کــرد. ایــران بــه دلیــل تــرس از دســت 

دادن کنتــرل ایــن گــروه بــه طــور فزاینــده ای در تــاش اســت تــا افــراد غیــر برجســته ای از آنهــا را بــرای 
فرماندهــی فاطمیــون منصــوب کنــد. 13

بــه گفتــه ناظــران، واضــح اســت کــه کشــته شــدن رهبــر و موســس اصلــی »توســلی« باعــث کاهــش 

روحیــه در صفــوف »فاطمیــون« شــده اســت، از ایــن رو ایــران بــه دنبــال ایــن بــود کــه ســریعًا رهبــران 

دیگــری بــه ویــژه رهبــران کمتــر برجســته ای را کــه بــه راحتــی قابــل کنتــرل باشــند و بتــوان از آنهــا بــه 

ســادگی خــاص شــد و از فرماندهــی خلــع کــرد و همچنیــن بــرای جلوگیــری از مخالفــت در صفــوف 
فاطمیــون، منصــوب کنــد. 14

فرماندهــی  و  از ســاختار  تکــراری  نشــان دهنــده  تیــپ فاطمیــون  در ســطح ســازمانی، ســاختار 

لشــکرهای ارتــش منظــم ایــران اســت. ایــن امــر آن را بــه لشــکر کمکــی ارتــش ایــران تبدیــل می کنــد تــا 

اهــداف نظامــی و اســتراتژیک آینــده خــود را در خاورمیانــه بــرآورده کنــد. در حالــی کــه ســپاه قــدس 

در پشــتیبانی اطاعاتــی و لجســتیکی مشــارکت دارد، گمــان مــی رود کــه نیروهــای بســیجی15 

رهبــری »فاطمیــون« و گروه هــای مســلح شــیعه را بــر عهــده دارنــد. 

)tolonews.com( 13  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

)tolonews.com( 14  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

15  »بســیج« شــبه نظامیــان ایدئولوژیــک مســلح ایرانــی هســتند. ایــن ســازمان شــامل میلیون هــا داوطلــب می شــود و 
مســتقیمًا توســط دولــت تأمیــن می شــوند و یکــی از تأثیرگذارتریــن نهادهــا در حیــات سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی ایــران 

به شــمار مــی رود و همچنیــن ابــزاری نظامــی بــرای حفــظ منافــع نظــام سیاســی ایــران در داخــل و خــارج اســت.

https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
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از دیگــر یگان هــای ایرانــی کــه از ایــن گروه هــا پشــتیبانی می کننــد، نیــروی هوافضــای ســپاه اســت 

کــه توانایی هــای رزم هوایــی و موشــکی را فراهــم می کنــد و بــا موشــک های بالســتیک میان بــرد 

از ایــن یگان هــا پشــتیبانی می کنــد. بــه طــور کلــی، ایرانی هــا آموزش هــای نظامــی پیشــرفته ای را بــه 

شــبه نظامیان فاطمیــون ارائــه می دهنــد، از جملــه اســتفاده از سیســتم دفــاع هوایــی دوش پرتــاب.

تقریبــًا ده مرکــز آموزشــی بــرای ایــن شــبه نظامیــان در ایــران وجــود دارد کــه چهــار مرکــز آن در 

تهــران، چهــار مرکــز در مشــهد و دو مرکــز در اصفهــان قــرار دارنــد. بهتریــن پرســنل تیــپ نیــز توســط 

ارتــش روســیه آمــوزش دیــده و پشــتیبانی می شــوند. و بــر طبــق مشــاهدات، نیروهــای فاطمیــون 

طیــف وســیعی از ســاح های قدیمــی شــوروی از جملــه توپخانــه، نفربرهــای زرهــی، تانک هــا و 

موشــک های ضدتانــک را در اختیــار دارنــد. بــه ویــژه مشــاهده شــده اســت کــه فاطمیــون چندیــن بــار 
تانک هــای پیشــرفته T 90 ســاخت روســیه را در عملیاتهــا بــه کار گرفته انــد. 16

)tolonews.com( 16  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز
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ايران و فاطميون:

در ســال 2015، ایــران اســرائیل را مســئول کشــته شــدن »علــی رضــا توســلی« رهبــر شــبه نظامیــان 

فاطمیــون دانســت، امــا برخــی از جنگجویــان فاطمیــون معتقدنــد کــه ســپاه پاســداران بــه دلیــل 

ــرور کــرده اســت و ایــن اعتقــاد از  اســتقال بیــش از حــد فرمانــده آنهــا در حملــه ای پهپــادی او را ت

برخــی از رهبــران فاطمیــون و اعضــای آن بــه دلیــل بدرفتــاری ایــران بــا تعــدادی از جنگجویــان افغانــی 

پــس از بازگشتشــان از ســوریه، نشــأت می گیــرد. 

»احمــد شــجاع«، محقــق افغــان کــه در مؤسســه صلــح در آمریــکای فعالیت می کنــد، مصاحبه های 

طوالنــی بــا مبــارزان فاطمیــون انجــام داده اســت، او می گویــد کــه اختافــات طبقاتــی و قومــی 

بیــن رهبــران ایــران و مبــارزان فاطمیــون کامــًا واضــح بــوده و هنــوز هــم هســت. بــه گفتــه او بــر 

اســاس مصاحبه هــای انجــام شــده بــا مبــارزان فاطمیــون، در مــورد وعده هایــی کــه بــه آنهــا داده 

شــده بــه شــکل خــاص بــه دســت آوردن اســناد شــهروندی ایــران بــه یــک نقطــه دردنــاک بــرای آنــان 

ــا زمانــی کــه ایرانی هــا بــه تــو نیــاز دارنــد، تــو اربــاب  تبدیــل شــده اســت. یکــی از آنهــا می گویــد: :»ت

هستی... اما وقتی کارشان با تو تمام شد، تو »خر افغانی« هستی«.

ســپاه پاســداران از دیربــاز در روایــات فاطمیــون 

اســطوره های  و  قهرمانــی  داســتان های 

و  جــذب  و  هــواداران  جــذب  بــرای  را  شــهادت 

اعــزام نیــرو در جنــگ می بافــد. همچنیــن اســرائیل 

عنــوان  بــه  فاطمیــون  تبلیغــات  در  شــدت  بــه 

و  ســعودی  عربســتان  کنــار  در  اصلــی  دشــمن 

واقعــی  حامیــان  عنــوان  بــه  متحــده،  ایــاالت 

تنظیــم دولــه، بــر اســاس روایــت ایرانــی، ظاهــر 

می شــود. بــرای ایــران، ایــن روایــت نقــش مهمــی 

در اســتراتژی کنتــرل نیروهــای نیابتــی دارد و ایــن 

روایــت بــه توجیــه اقدامــات ایــران در منطقــه و 

بســیج گروه هــای خــاص بــرای اقــدام در دفــاع از 
17 می کنــد.  کمــک  ایــران 

)tolonews.com( 17  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
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 ایــن یکــی از روایــات قدرتمنــدی اســت کــه ایــران بــه طــور خــاص از 

ــرای محافظــت از »زینــب  آن اســتفاده کــرده اســت ؛ رزمنــدگان ب

از اســارت دوبــاره« و »حفاظــت از عتبــات عالیــات شــیعه در برابــر 

حمــات تندروهــای ســنی« بــه ســوریه می رونــد.

 اگرچــه حمایــت از اســد اغلــب واکنش هــای منفــی را در محافــل 

ایــران  امــا  بــه همــراه داشــت،  آغــاز حــوادث ســوریه  شــیعی در 

توانســت تعــداد زیــادی از مبــارزان شــیعه را جــذب کنــد، و زمانــی 

کــه تنظیــم دولــه در ســال 2014 خافــت خــود را اعــام کــرد، بــه 

روایت ســپاه پاســداران ایران مبنی بر دفاع از شــیعیان دامن زد و 

همچنیــن بــا تشــدید عملیات هایــی کــه بــه ویــژه شــیعیان را هــدف 

قــرار داده بــود، ماننــد حملــه داعــش بــه پایــگاه هوایــی معــروف اســپیچر در ژوئــن 2014، زمانــی کــه 

آنهــا )2000 2200( ســربازان عراقــی را کــه اکثــر آنهــا شــیعه بودنــد بــه اســارت گرفتنــد، در آنجــا و 

مناطــق دیگــر آنهــا را تیربــاران کردنــد و تعــدادی از آنهــا را زنــده بــه گــور کردنــد، خبرگزاری هــای مرتبــط 

بــا ســپاه پاســداران ایــران و حســاب های شــبکه های اجتماعــی طرفــدار ســپاه در تلگــرام ویدیوهایــی 

از کشــتار و ســر بریــدن منتشــر کردنــد کــه خــود تنظیــم بــه صــورت علنــی مســتند کــرده بــود، کاری 

کــه بــه ســود ایــران در جــذب حمایــت قاطــع مردمــی در جنــگ علیــه تنظیــم »دولــت اســامی« در 

عــراق منعکــس شــد، تــا جایــی کــه تعــداد شــبه نظامیان ایرانــی بــه اوج خــود )بیــش از 20 هــزار نفــر( 
در ســوریه بیــن ســال های 2013 2017 رســید. 18

)newamerica.org( 18  ظل سليماني

https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/vi-spinning-the-fatemiyoun-raising-an-army-of-disposable-afghan-diaspora-online/
https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/vi-spinning-the-fatemiyoun-raising-an-army-of-disposable-afghan-diaspora-online/


13

آیا فاطميون، حزب اهلل افغانستان است؟

فاطمیون و بازگشت به افغانستان ؟

بــا بازگشــت هــزاران جنگجــوی فاطمیــون بــه افغانســتان، دولــت ســابق افغانســتان فعالیــت شــبه 

ــا 3000  نظامیــان فاطمیــون را ممنــوع نکــرد و محافــل افغــان تخمیــن می زننــد کــه بیــن 2500 ت

جنگجــوی فاطمیــون بــه افغانســتان بازگشــته اند. آنهــا بــدون فرماندهــی مرکــزی بــه نقــاط مختلــف 
کشــور ســرایت کردنــد. 19

امــروز پــس از تســلط مجــدد طالبــان بــر افغانســتان، موضــوع روابــط ایــران و افغانســتان مطــرح 

شــده اســت. روابــط تاریخــی دو طــرف همــواره خصمانــه بــوده اســت،20 بــه ویــژه بــا حمایــت رژیــم 

ایران از رهبران تاجیک ها و هزاره های شیعه که ضد طالبان  هستند.

ــزار ایرانــی می دانــد کــه ممکــن اســت در آینــده نزدیــک علیــه آن  طالبــان فاطمیــون را فقــط یــک اب

مورد اســتفاده قرار گیرد. تجربه گذشــته و حال، اســتفاده رژیم ایران از اقلیت های شــیعه به عنوان 

نیروهــای نیابتــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود در خاورمیانــه را اثبــات می کنــد. همانطــور کــه از 

شــبه نظامیان »حزب اللــه« در لبنــان، شــبه نظامیان حوثــی در یمــن و ده هــا شــبه نظامی شــیعه در 

عــراق و ســوریه اســتفاده می کنــد، شــبه نظامیان فاطمیــون هــم یکــی از ایــن گروه هــای نیابتــی 

هســتند کــه مدت هاســت بــرای دفــاع از منافــع ایــران در منطقــه مســتقر شــده اند.

از  خــود حمایــت  منافــع  تامیــن  راســتای  در  ایــران،  بــرای  افغانســتان  زیــاد  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 

شــبه نظامیان شــیعه کــه بــا رژیــم ایــران ســوگند وفــاداری می خورنــد، کمتریــن کاری اســت کــه انجــام 

می دهــد و البتــه کــه هیــچ کــس بهتــر از »فاطمیــون« بــه دلیــل ریشــه افغانــی اش و بــه عنــوان یکــی 

ــر روی ایدئولــوژی »افراطی گــری شــیعی« کار می کنــد و همچنیــن بــه  از گروه هــای شــیعی کــه ب

خاطــر تجربــه و تخصــص ایــن شــبه نظامیــان در درگیری هــای اخیــر بــه ویــژه در ســوریه،  وجــود نــدارد. 

ــه افغانســتان  ــه حــزب الل ــل شــدن ب ــرای تبدی فاطمیــون ممکــن اســت کــه در حــال آمــاده شــدن ب

19   تصريــح ســابق لرحمــة اللــه نبيــل، رئيــس وكالــة االســتخبارات األفغانيــة فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2012 ومــن 
ــا الحرة فــي فبراير/شــباط 2020   مــا هــو فاطميــون ولمــاذا يجعــل  2013 إلــى 2015، فــي مقابلــة مع إذاعــة أوروب

)pbs.org( طالبــان متوتــرة؟

20  در دوران حاکمیــت طالبــان بــر افغانســتان )1996 2001(، روابــط دو طــرف شــاهد اختافــات زیــادی بــود و برجســته 
تریــن نقطــه در ایــن رابطــه، کشــتار ده هــا جنگجــوی طالبــان در ســال 1998 در شــهر مــزار شــریف در ســال 1998 بــود بــه 
دســت نیروهــای )ائتــاف شــمال( کــه ایــران یکــی از برجســته تریــن حامیــان آن بــود. پاســخ نیروهــای طالبــان ایــن بــود کــه 
بــه ایــن شــهر کــه اکثــرا  از شــیعیان تلقــی مــی شــوند حملــه و آن را تصــرف کــرد همچنیــن بــه کنســولگری ایــران در آنجــا کــه 

یــورش بــرد و در آن 8 دیپلمــات و یــک روزنامــه نــگار ایرانــی کشــته شــدند و ایــران را در آســتانه جنــگ بــا طالبــان قــرار داد.

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
https://www.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears/30422587.html
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
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باشــد بــرای جنگ هــای نیابتــی تهــران در منطقــه خاورمیانــه، بــه ویــژه بــا تشــدید فعالیــت داعــش در 

افغانســتان، کــه بهانــه ای بــرای مداخــات خارجــی، منطقــه ای و بیــن المللــی اســت.

و در واقــع، اظهــارات قبلــی ظریــف بــه ایــن ترس هــا دامــن می زنــد، بــه ویــژه از آنجایــی کــه اســتراتژی 

توســعه طلبانــه ایــران در سراســر خاورمیانــه متکــی بــه شــبکه بزرگــی از شــبه نظامیــان وفــادار بــه آن 

ــه در واشــنگتن،21  می گویــد:  ــران در موسســه خاورمیان ــر برنامــه ای اســت، »الکــس واتانــکا«، مدی

ایــن مســئله باعــث شــده همســایگان ایــران احســاس نگرانــی کننــد کــه اگــر ایــران بتوانــد ایــن کار را 

در ســوریه انجــام دهــد، مــی توانــد همــان مــدل را در جاهــای دیگــری نیــز تکــرار کنــد.« و افغانســتان 

می توانــد کشــور بعــدی باشــد.

در حالــی کــه ایــران سیاســت مشــخصی را در قبــال نیروهــای فاطمیــون در افغانســتان اعــام نکــرده 

اســت، اطاعاتــی منتشــر می شــود کــه هزاره هــا و دیگــر گروه هــای قومــی در افغانســتان دســت 

بــه ســاح بــرده و در حــال تشــکیل گروه هــای شــبه نظامــی بــر ضــد طالبــان هســتند، می تــوان گفــت 

کــه احتمــال اســتفاده ایــران از شــبه نظامیان شــیعه در افغانســتان ممکــن اســت بــه چنــد دلیــل 

باشــد کــه مهمتریــن آنهــا:

)voanews.com( 21   پیشنهاد ایران برای استفاده از مبارزان شیعه در افغانستان خطرناک تلقی می شود

https://www.voanews.com/amp/extremism-watch_irans-suggestion-using-shiite-fighters-afghanistan-seen-risky/6200751.html
https://www.voanews.com/amp/extremism-watch_irans-suggestion-using-shiite-fighters-afghanistan-seen-risky/6200751.html
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بــا تشــدید فعالیــت داعــش پــس از خــروج نیروهــای     بدتــر شــدن وضعیــت امنیتــی آنجــا 

افغانســتان. از  آمریکایــی 

اگــر روابــط ایــران و طالبــان دوبــاره ماننــد گذشــته بدتــر شــود، تهــران مایــل اســت در حالــت    

آمــاده بــاش قــرار گیــرد.

نگرانی ایران از نزدیک شدن طالبان به امریکا.   

کشیده شدن درگیری در افغانستان به سمت فرقه  گرایی.   

بــه ویــژه اگــر درگیــری افغانســتان بــه یــک درگیــری فرقــه ای تبدیــل شــود، فرصت هــای مداخلــه 

ایــران در افغانســتان بیشــتر خواهــد شــد. در حالــی کــه تنظیــم دولــت اســامی حمــات خــود را 

علیــه شــیعیان افغــان کــه ســومین گــروه قومــی بــزرگ در افغانســتان هســتند)10 تــا 15 درصــد از 

ــا اکثریــت ســنی(  را تشــدید کــرده اســت. جمعیــت ایــن کشــور   ب

ــه افغانســتان  ــرای آوردن فاطمیــون ب ــران ب ــر امــور خارجــه پیشــین ای شــاید پیشــنهاد »ظریــف« وزی

بــرای مبــارزه بــا داعــش، پیامــی روشــن بــرای حاکمــان جدیــد افغانســتان، »طالبــان« باشــد کــه 

فاطمیــون همچنــان کارتــی بــرای حفاظــت از منافــع ایــران در داخــل افغانســتان و همچنیــن در مــرز 

ایــران و افغانســتان خواهــد بــود.

ــروی قــدس  ــه فرماندهــی نی ــه ذکــر اســت کــه »اســماعیل قاآنــی« کــه پــس از ســلیمانی ب الزم ب

در  ســابقه  بــا  افــراد  از  یکــی  رســید،  ایــران«  پاســداران  ســپاه  خارجــی  عملیــات  »بــازوی  ایــران، 

درگیری هــای افغانســتان به شــمار مــی رود. قاآنــی در دهــه 1980 فعالیــت هــای ســپاه پاســداران را 

در افغانســتان رهبــری می کــرد و در دهــه 1990، قاآنــی در حمایــت لجســتیکی، مالــی و نظامــی از 

ائتاف شمال که با طالبان می جنگید، مشارکت داشت.

بــر ســازمان  گمــان مــی رود کــه قاآنــی شــخصًا 

داشــته  نظــارت  ایــران  و  در ســوریه  فاطمیــون 

اســت. 22  وی همچنیــن در ســال 2018 ســفری 

ســالی  اســت،  داشــته  افغانســتان  بــه  مرمــوز 

کــه ســپاه پاســداران ایــران بــه احضــار رزمنــدگان 
23 پرداخــت.  ایــران  بــه  فاطمیــون 

22   بازگشــت جنگجویــان شــبه نظامی طرفــدار ایــران بــه افغانســتان بــه نگرانی هــا در کابــل و واشــنگتن دامــن می زنــد 
)rferl.org(

)Soleimani’s Shadow: Executive Summary (newamerica.org  23

https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/executive-summary
https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/executive-summary
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آینده فاطميون؟

فاطمیــون در حــال حاضــر ممکــن اســت خطــر مســتقیمی بــرای افغانســتان نداشــته باشــد، امــا در 

عیــن حــال یــک تهدیــد بلندمــدت بــرای افغانســتان بــه شــمار مــی رود، و در طوالنــی مــدت، ایــران 

می توانــد قــدرت نــرم 24 - نفــوذ - و اهــداف نظامــی خــود، از طریــق فاطمیــون در افغانســتان بــا 

هــم ترکیــب کنــد.

مشــخص اســت کــه دولــت ایــران بــرای مداخلــه در خــاک افغانســتان عمدتــًا از طریــق یــک دســتور کار 

ــًا از طریــق ســرمایه گــذاری در مؤسســات آموزشــی و  طرفــداری از شــیعه بــوده اســت. کــه عمدت

فرهنگــی بــا دولت هــای قبلــی افغانســتان انجــام می شــد.

ــران بــه طــور مســتمر در حــال ســاخت و حمایــت از مــدارس، مســاجد و مراکــز رســانه ای طرفــدار  ای

ــر کابــل در شــمال و غــرب افغانســتان متمرکــز  خــود بــوده اســت. بیشــتر ایــن فعالیت هــا عــاوه ب

اســت. 

مــدارس افغانســتان هــزاران کتــاب ایرانــی دریافــت کرده انــد کــه بســیاری از آنهــا ارزش هــای حکومــت 

ایــران را تبلیــغ می کنــد، و همچنیــن ایــران مبلغــان و ماهــای شــیعه را عمدتــًا از مناطــق روســتایی 
بــه خدمــت گرفتــه کــه ایــن افــراد در حمایــت از منافــع ایــران در افغانســتان مشــارکت می کننــد. 25

بــه نظــر می رســد کــه ایرانی هــا تــا ایــن لحظــه سیاســت جــذب جماعــی، از شــبه نظامیــان شــیعه 

افغــان را بــرای اهــداف نظامــی خــود دنبــال نمی کننــد. حتــی اگــر ایــران از نیروهای نیابتی افغانســتان 

بــرای دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک خــود اســتفاده کنــد، احتمــااًل در کوتــاه مــدت از فاطمیــون 

بــه صــورت علنــی اســتفاده نخواهــد کــرد. بــرای از دســت نــدادن آن قــدرت نــرم کــه یــک هــدف 
اســتراتژیک بلندمــدت اســت. 26

24  افغانســتان حــدود 100 دانشــگاه دارد کــه بهتریــن آنهــا یــا تحــت حمایــت ایــران هســتند و یــا دارای اســاتید و 
برنامه هــای درســی ایرانــی هســتند. برخــی از دانشــگاه ها در افغانســتان وجــود دارنــد کــه در آنهــا الگــوی دقیقــی از 
آمــوزش دینــی و گفتــاری ایرانــی بــه دانشــجویان ارائــه می شــود. و پیــام آنهــا بــه افغان هــا ایــن اســت کــه »از آنجایــی کــه 
ســنی ها نتوانســته اند از جهــان اســام محافظــت کننــد، مــا از ســوی دیگــر قــدرت محافظــت از شــما را داریــم.« همانطــور 
کــه می گوینــد: »مــا آمریکایی هــا را از عــراق بیــرون کردیــم. مــا از ســوریه، فلســطین، لبنــان محافظــت می کنیــم، مــا در 

ــرای محافظــت از کل جهــان اســام هســتیم«. ــی ب ــن مــا در موقعیــت خوب ــم. بنابرای یمــن می جنگی

)rand.org( 25  النفوذ اإليراني في أفغانستان: اآلثار الُمترتبة على انسحاب الواليات المتحدة

)tolonews.com( 26  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR616/RAND_RR616z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR616/RAND_RR616z1.arabic.pdf
https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
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ــه  ــرای هــر گون الزمــه ایــن طــرح آمــاده نگــه داشــتن عناصــر »فاطمیــون« در جامعــه افغانســتان ب

برنامه ریــزی در آینــده اســت. و از خــال ایــن بــازی »قــدرت نــرم«، پیــام راهبــردی ایرانیــان ایــن اســت: 

»هــزاره و شــیعیان در افغانســتان مظلــوم هســتند«، تــا بــا کمــک رســانی و نفــوذ بــه جامعــه 

شــیعی افغانســتان، بــه بزرگتریــن امتیــازات داخلــی دســت یابــد.

ماننــد ایرانی هــا، روس هــا نیــز محاســبات خــود را بــرای منطقــه دارنــد و احتمــااًل بدشــان نمی آیــد 

کــه از نیروهــای نیابتــی ماننــد فاطمیــون بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات طالبــان یــا داعــش در خراســان 

بــه شــیوه ای مشــابه بــا دیگــر شــبه نظامیان تحــت حمایــت روســیه ماننــد شــبه نظامیــان »واگنــر« 
اســتفاده کننــد. 27

در پایــان، دولــت جدیــد طالبــان بــا ایدئولــوژی ســنی، مســتقل از نفــوذ ایــران، یــک نگرانــی سیاســی 

ــًا ایــران در برابــر خطــر قریــب الوقــوع  و اســتراتژیک بــرای تمــام جناحهــای رژیــم ایــران اســت. مطمئن

دســت بســته نخواهــد مانــد، امــا احتمــااًل در رویارویــی بــا طالبــان بــه ویــژه بــا توجــه بــه تحریم هــای 

اقتصــادی اعمــال شــده بــر آن و مرتبــط بــا برنامــه هســته ای عجلــه نخواهــد کــرد، کــه نشــان دهنــده 

حضــور چندیــن گرایــش در محافــل رســمی ایــران نســبت بــه حاکمــان جدیــد افغانســتان اســت برخــی 

بــر ایــن باورنــد کــه طالبــان ایــاالت متحــده، »دشــمن اصلــی« را از افغانســتان بیــرون کــرده از ایــن رو 

مواضعــی مشــابه ایــران در برابــر اســتکبار جهانــی دارد امــا بــا ایــن وجــود ایــن مســئله مانــع از برخــورد 

بــا آن نیســت، در حالــی کــه دیگــران طالبــان را چیــزی جــز یــک گــروه جهــادی ســنی و دشــمن فرقــه 

شــیعه نمی داننــد. و اینکــه نبایــد بــه گونــه ای بــا آن برخــورد کــرد کــه انحصــار قــدرت را در افغانســتان 

افزایــش دهــد. آنهــا معتقدنــد کــه بایــد یــک نیــروی متــوازن و ســازگار بــا امنیــت ایــران بــا مشــارکت 

شــیعیان هــزاره، تاجیک هــا و فارســی زبانــان و ســایر اقلیت هــا در افغانســتان ایجــاد شــود.

و بــه منظــور حــل و فصــل ایــن مســائل مناقشــه برانگیــز و بــه منظــور حفــظ ارتبــاط و نفــوذ فرهنگــی 

بــا شــیعیان افغانســتان تهــران حداقــل در حــال حاضــر تــاش خواهــد کــرد دیپلماســی مذاکــره بــا 

دولــت طالبــان را اتخــاذ کنــد، امــا آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه اگــر ایــران تصمیــم بــه تشــدید 

علیــه طالبــان بگیــرد بهتریــن گزینــه اســتفاده از تیــپ فاطمیــون خواهــد بــود.

)tolonews.com( 27  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز
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