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 گروه پروسه: فرستنده

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠٣
  

  فاطميون در جنگ سوريه]لوای[تيپ
  ) فاطميون در سوريه جنگيده استلوایای با يکی از مھاجران افغان که با عضويت در  مصاحبه(

  : توضيح سايت

نرخ بيکاری، . باشند ترين اقشار حاضر در ايران می دفاع ترين و بی ديده ھای مھاجر در ايران يکی از ستم  افغان

ی اين مھاجران ئ دولت جمھوری اسالمی ايران حقوق پايه.  ھای ساکن ايران بسيار باالست سوادی در بين افغان فقر و بی

 خيلی ًکند که معموال ھا بازتاب پيدا می  از اين تبعيض در رسانهئیھا  ھر بار گوشهکند و را به اشکال مختلف نقض می

ِشود و دست کم در بين نيروھای اجتماعی و سياسی فعال در ايران ھم کمتر توجھی  زود ھم به دست فراموشی سپرده می
کارگيری  ت جمھوری اسالمی با  بهُھای خرد و متوسط اقتصادی  با حمايت پيدا و پنھان دول واحد. شود جدی به آن می

 آنان را مورد ،فرسا و با ساعت کار طوالنی، حقوق کم، بدون مزايا و بيمه ھای سخت و طاقت کارگران افغان در شغل

ھمچنين باندھای مختلف تبھکاری مانند قاچاق مواد مخدر، دزدی و سرقت از فقر و . دھند استثماری شديد قرار می

  .کنند گيری آنان سوءاستفاده می ان افغان برای به خدمتشرايط نابھنجار مھاجر

 نظير ايران، ترکيه و ئیھا در کشورھا عالوه بر وضعيت نا امن و ناپايدار کشور افغانستان، شرايط زندگی افغان

 ۀبھا و خطرات راه مھاجرت به اروپا را در پيش گيرند و مھاجران افغان در رت  سختیۀپاکستان باعث شده با وجود ھم

  . دوم مھاجرت به اروپا قرار دارند

ھای اخير با شروع جنگ در سوريه و دخالت مستقيم جمھوری اسالمی ايران در سوريه،   اما در سال

. اند ای ديگر و به عنوان نيروی جنگی مورد توجه حاکميت سياسی ايران قرار گرفته ھای مھاجر در ايران از جنبه افغان

ھای مالی و مذھبی در دستور نيروھای نظامی ايرانی حاضر در جنگ سوريه  تفاده از حربهھا با اس به کارگيری افغان

 که برای کارھای طاقت فرسا با ساعت طوالنی در ازای حقوقی ناچيز به ھر توھين و تحقيری ئیھا افغان. قرار گرفت

و با گرايش مذھبی اقشاری چنين فقير شان شب سر گرسنه بر بالين نگذارند  ۀمجبور شدند که تن بدھند تا خود و  خانواد

و ندار که در پيوند با وضعيتی که دارند قدرتمندتر ھم شده است، و عالوه بر آن ناامنی پايدار در افغانستان که دليلی 

آورد، ھمگی باعث شدند که مھاجران افغان در ايران بھترين  قابل اتکاء برای بازگشت به افغانستان را ھم به ميان نمی

پيشنھاد .  در نظر گرفته شوند) به طور مشخص سپاه پاسداران( ھدف برای سربازگيری نيروھای نظامی ايرانیۀجامع

 ۀھا،  و به طور کلی دغدغ  تحصيل برای فرزندان افغانۀھای ميليونی، پيشنھاد اعطای اقامت در ايران، دغدغ حقوق
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ھای مذھبی از مھمترين عواملی ھستند که باعث جذب  گيزه سوءاستفاده از انۀی آسوده با حداقلی از رفاه به اضافزندگي

سفانه ھر روز بر تعداد أشوند و مت ھای مھاجر در ايران به نيروھای نظامی  برای حضور در جنگ سوريه می افغان

  . شود آنان ھم افزوده می

پاسداران جمھوری که توسط سپاه » مدافعين حرم زينب«و »  فاطميون]لوا[تيپ«الب قھا در   گروھی از افغان

 که توسط سپاه ايران جھت جنگ در سوريه ساماندھی لوااين . شوند در جنگ سوريه حضور دارند اسالمی ھدايت می

کند و تعداد آنھا نزديک به ھشت تا ده ھزار   مقيم ايران و افغانستان میۀھای شيع شده است، اقدام به جذب نيرو از افغان

  . شود نفر تخمين زده می

جنگيده است، » مدافعين حرم در سوريه«الب ق با يک جوان افغان که چند ماھی در مصاحبهده ايم در سعی کر

  . وطنانش را بررسی کنيم علل و چگونگی جذب خودش و ھم

او توسط سپاه پاسداران جذب گروه فاطميون شد .  متولد و بزرگ شده در شھر مشھد است،ساله٢٧ ، علی، جوان افغان

ھای  در اين مصاحبه سعی کرديم  چگونگی و داليل جذب افغان. ب مدافعين حرم در سوريه جنگيدالقو سه ماه در 

 . فاطميون را از زبان ايشان بشنويملوایمھاجر به 

  )اند پياده شده است ايم و سخنان او به ھمان شکلی که بيان شده شونده نداده ی در لحن و بيان مصاحبهتغييرما *(

  

 که چگونه جذب آنان   فاطميون و مدافعين حرم برايمان بگوئيد و اينلوایئی خودت با  از چگونگی آشناًلطفا

 شدی؟ 

ھای شھيد شده در سوريه به مسجد موسی   يکی از افغانۀع جنازييبا اصرار يکی از دوستان جھت شرکت در مراسم تش

ھا   از رشادتءابتدا.  به سخنرانی کردندچند نفر کت و شلوار سياه بر تن آمدند و ھر کدام به نوبت شروع. بن جعفر رفتم

و محشور شدن اين شھيد با امام حسين گفتند، چنان از ھمشھری ما تعريف کردند که من در دلم گفتم کاش من جای اون 

بودم سپس يک آخوند آمد و شروع به خواندن دعای زيارت عاشورا کرد و در ميان دعا در مورد امام حسين و عاشورا 

ش رو دست ما سپرده در سوريه و ما بايد از گفت که امام حسين ناموس وريه می حضرت در سئیتنھاگفت و از  می

ھای ديگه که  کنن و خيلی حرف امام حسين در بھشت منتظر کسانی ھست که از حرم دفاع می. ن دفاع کنيماناموسم

ل من بودن شايد باور نکنيد در ھمان تعداد زيادی ھم مث. ريختم  شور حسينی گرفته بود که فقط اشک میاآنچنان من ر

رفتيم و پس از  ای ما به مسجدھای مختلف می يک ھفته. ھا نزديک چھل نفر را جذب کردند مراسم با ھمان سخنرانی

گفتند ما برای دفاع از ناموس جان  شدن و می  پا میئیشد، جوانھا ھای جنگ سوريه می  بحثء نماز مغرب و عشاۀاقام

ھا را پياده  لمثير قرار دادن ما اين فأھا ھيچ کدام به جنگ نرفتند و فقط برای تحت ت ه بعدھا فھميدم آنديم در سوريه ک می

. ول ثبت نام بودؤ روز بعد به مسجد ابوالفضل العباس رفتم شخصی به اسم حاج حيدری آنجا مس١٠من حدود .  کردند می

ين اجباريست که من گفتم خانواده ام اجازه نخواھند داد و من  والدۀ دليل رفتن را پرسيد و از من خواست که اجازءابتدا

سپس مکثی کرد و از امکانات و شرايطی . خواھم به سوريه بروم برای دفاع از حرم و محشور شدن با امام حسين می

  . گرفتن و با احترام تا دم در با من آمدندنن و آدرس ازمولفيکنند گفتند و يک شماره ت که برايم فراھم می

 

 شدند؟ شود؟ چه کسانی بيشتر جذب اين گروه می به شما گفته شد چه امکاناتی به شما داده می 
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، در صورت جنگيدن به مدت دو سال اقامت دائم ئیھای شناسا  کارتۀاز حقوق ماھانه سه و نيم ميليون، معافيت ھزين

ته يا زخمی شدن فرد در سوريه، حمايت  تحصيلی خانواده، و در صورت کشۀايران برای فرد و خانواده، معافيت ھزين

  . و جانبازان ايرانیءھای شھدا ھمانند خانواده

 

 شوند؟ جذب شدگان بيشتر چه کسانی ھستند و آيا ھمه ھمانند شما جذب می  

عده ای کم به خاطر عقايد مذھبی . کنند سال به باال خودداری می ۵٠کنند و از جذب افراد  فقط جوانان را جذب می.  خير

به طور مثال در صورت دستگيری افرادی .  تعداد زيادی به خاطر چندين ماه بيکاری، نداشتن اقامت قانونی در ايرانو

که قاچاق به ايران می آيند دو راه جلوی پای آنھا ميگذارند يا زندان، سپس ديپورت به افغانستان يا جنگيدن با اين مزايا 

  .کنند منيتی افغانستان و فقر راه دوم را انتخاب میدر سوريه که تعداد زيادی به دليل وضعيت ا

 

 چه مدت طول کشيد تا برای اعزام با تو تماس گرفتند؟ 

. دھيم بيا زنيم و آدرس می  شب بھت زنگ می.ده روز پس از ثبت نام با من تماس گرفته شد که آماده باش و در دسترس

ام را گرفته و  ئیآژانس گرفتم و رفتم که کارت شناسا. شب زنگ زدن که دو ساعت ديگه بيا کمربندی صاحب الزمان

بعد از چند دقيقه به سمت يکی از . نجا بود که سوار اتوبوس سوم شدمآسه اتوبوس .  اقامت چھار ماه جديد بھم دادنۀبرگ

نيستم مطمئن . رآباد بود و اطراف قرچککجوری که با ما گفتند اسم آن پادگان عس. ھای تھران حرکت کرديم شھرستان

 خروج نداشتيم در بدو ورود چنان از ما ۀنجا اجازآاطالعاتی که ما دادن درست است يا نه، چون در طول اقامت 

نوازی کردند که ھمه شگفت زده بوديم و تا حاال از يک سرباز و کارمند دولتی ھمچنين احترامی نديده بوديم که  مھمان

غروب که . پس از  گرفتن لوازم مورد نياز استراحت کوتاھی کرديم. نددار و بلندپايه به ما گذاشته بود افسران درجه

 نفری بوديم، پس از سخنرانی چند پاسدار که شما مدافعان ناموس حضرت زينب و امام ٣٠٠برای نماز رفتيم حدود 

ز نھضت حسين ھستين، دوباره خواندن دعای زيارت عاشورا را شروع کرديم و دعای خدايا خدايا تا انقالب مھدی ا

  .خوانديم و برای شام رفتيم خمينی محافظت بفرما که آخر سر  می

 

 به شما چقدر آموزش نظامی دادند؟  

خوانديم  شد نماز صبح را می گاه شروع می شديم با صبح  صبح از خواب بيدار می۴روز به ما آموزش دادند، ساعت  ١۴

 صبح ١٠رفتيم و بعد از استراحت کوتاھی ساعت  انه میشد برای صبح برنامه که تمام می. کرديم و دوساعت ورزش می

سپس برای اقامه نماز و نھار . کشيد که سه ساعت طول می... و نارنجک و" کالشينکف"به ما آموزش استفاده از سالح 

   .آمدند در مورد مسائل جھانی، منطقه و دوباره نماز و خواندن دعا تعدادی برای سخنرانی می. رفتيم و استراحت می

 

 ھای ديگری ھم بود؟  فقط به شما آموزش کار با اسلحه دادند يا آموزش 

 حمله به ۀ کمين گرفتن، شبيخون، شيوۀبردن و طريق  میئی کرد و ما را به جاھاتغييرپس از سه روز برنامه 

  . برای جنگ در سوريه مناسب نبودًشد، که اين آموزش اصال دشمن به ما می

  

 وريه فرستاده شديد؟پس از آن شما چگونه به س 
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 نظامی کردند و به یدر روز پانزدھم  ما را با اتوبوس به فرودگاھی در ھمان نزديکی بردن و ما را سوار ھواپيما

   .سوريه بردند

 

 چند نفر در ھواپيما بود؟ 

  . نفر بوديم١۵٠حدود 

 

 ديد؟خب از رسيدن به سوريه بگو، به کدام شھر رسيدين و چگونه به مناطق جنگی منتقل ش 

شد، سپس به  دانم چون به ما اطالعاتی داده نمی بعد از چند ساعت پرواز در يک فرودگاه پياده شديم اسم شھر را نمی

کوپتر شديم و سپس در پادگانی پياده شديم و ما با ماشين يک ساعت   نفره تقسيم شديم و سوار ھلی٢٧ تا ٢٣گروه ھای 

   .رفتيم و به نزديکی مناطق جنگی رسيديم

 

 شديد؟ ھائی که ديده بوديد تقسيم می بندی در آن مناطق چگونه بود؟ آيا آنجا بر اساس آموزش تقسيم 

رسيدند  تعدادی که به انگشتان دست ھم نمی. خير، آنجا خبری از آموزش نبود فقط پرسيدن که کسانی که سواد دارن بگن

چنين را انجام دھيم ولی نه  ور و غياب و کارھای اينسپس از ما خواستن که کارھای از قبيل حض. ھا را باال برديم دست

به ما ھم يک کالشينکف قديمی دادن با يک خشاب اضافه و فشنگ و کمی وسايل ديگر که ھميشه ھمراه . جدا از آنھا

  .شديم و آماده دريافت فرمان جھت پشتيبانی يا عمليات  نفره تقسيم می١٢٠ھای  به گروه. داشتيم

 

 فعال بودند؟ آيا شما اطالعاتی داريد؟چند گروه در سوريه  

که گروه ھا بر حسب شماره بود افرادی را ديدم که در گروه  شد ولی با توجه به اين به ما اطالعات دقيقی داده نمی 

 نفره در خط اول بود و دو ١٢٠ولی ھميشه يک گروه . دانم نمی.  بودند ولی شايد اين شماره ھا درست نباشد٨٠شماره 

  .کردند تر به عنوان پشتيبان حرکت می ر در دو سمت و کمی عقبگروه ديگ

 

 ترين اتفاقی که در جنگ سوريه با آن برخوردی چه بود؟ و چرا ديگر به سوريه بازنگشتی و مسير اروپا  تلخ

 را انتخاب کردی؟

 ۀن مسجد توسط توپخان، زدئیرزم برای ھمديگر سر مسائل خيلی جز ِاتفاقات تلخ که زياد بود از تفنگ کشی دوستان ھم

ھا به گروھی تازه وارد و کشته شدن  حمايتی گروه که در آن تک تيراندازھا سنگر گرفته بودند، شبيخون يکی از گروه

    ... نفر از آن گروه به دليل نداشتن آموزش ھای کافی و٩٠

 

 ر شدن راھی نبود؟نگفتی چرا به جای دفاع از حرم راه اروپا را پيش گرفتی، آنجا که تا بھشت و محشو 

 مال ما نبود و ھمه چی در آن بود جز دفاع از ًبا استفاده از دين و مذھب ما را به سوريه کشاندند به جنگی که اصال

 ادر اولين عملياتی که گروه ما در خط اول پيشرو بود وقتی وارد روستا شديم چند تک تيرانداز چند نيروی ما ر. حرم

 به روقتی من و چند نفر ديگ.  با خمپاره زدندا که ايرانی بود به اسم حاج علی داد، مسجد ر که فرمانده ماآنزدند و با 

 خدا را ويران کرديد به ما گفت که دشمن در آنجا کمين کرده بود و در جنگ ۀاين قضيه اعتراض کرديم که شما خان
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 که ما به عقب برگشتيم درخواست برگشت بعد از پايان عمليات. شد بيش از اين تلفات داد بحث اين چيزھا نيست و نمی

   .از جنگ زدم که چند ھفته ای طول کشيد تا با درخواستم موافقت شد و دوباره به ھمان شکل به تھران برگشتم

 

 مزايا و حقوقی که به شما گفته شده بود پرداخت شد؟  

پرداخت شد و بھم گفتن که مابقی سر  اول چھار ميليون تومان بھم ۀمن برای حقوق و مزايا نرفته بودم، اما در وھل

 بگيرم در کل ان مبلغ رآنستم احقوق بعدی و پس از بازگشت مجدد پرداخت خواھد شد که پس از چند ماه پيگيری تو

  . ميليون پرداخت شد٢.۵ بود که ٣.۵حقوقی که به ما گفته بودن 

 

 ردی، جنگ سوريه و حضور در  خودت در مشھد داشتی برگۀاگر دوباره به آن روزھای آرامی که به گفت

 کنی؟ جنگ را انتخاب می

  .خير اگر حتی مجبور به برگشت به افغانستان شوم

 

 ھايت که اين راه را انتخاب ميکنن داری؟ وطن ای به ھم در آخر آيا توصيه  

 داليل مالی و  انتخاب نکنن به ھر دليلی چهاکنم جنگ ر  انتخاب کنن توصيه میا اين راه رھندخوا  کسانی که میۀاز ھم

سوزه در افغانستان بمون و برای  می... جنگ سوريه جنگ ما افغان ھا نيست، اگر دلت برای ناموس و. چه مذھبی

چرا ھمين کت و شلوار .  انتخاب بکنيناکه سوريه ر زندگی بھتر برای خودت بجنگ چه با طالبان و داعش، نه اين

اين جنگ جنگ ما نيست ! ست نميگيرن و نميرن از حرم دفاع کننن اسلحه داھا و آخوندھای خيلی دلسوز خودش پوش

 .پس نبايد باشيم

 
  :يادداشت

فقر، درماندگی و نادانی شھروندان افغان سوء استفاده نموده، آنھا را جھت تأمين منافع ضد از با کمال تأسف اين تنھا رژيم واليت فقيه نيست که 
بلکه گذشته از پاکستان و عربستان که به ھزاران افغان نادار و نادان را به جنگھای کشمير و انسانی خودشان به جنگ در سوريه می فرستند، 

 امپرياليستی از قماش المان، انگلستان، امريکا، فرانسه و ساير متحدان آنھا نيز با استفاده از شيوه ھای ھای داشته و می دارند، کشورميمن اعزا
ای ضد انسانی شان ساخته به سوريه، يمن، ليبيا و ھر آنجائی که نياز داشته باشند، فرستاده از آنھا به ديگری فرزندان افغان را فدای آزمندی ھ
  .مثابۀ گوشت دم توپ سوء استفاده می نمايند

است و از ما را اعتقاد بر آن است، مادامی که در افغانستان از يک جانب اشغالگران و حاکميت دست نشاندۀ آنھا به کشت و کشتار مردم مشغول 
به قتل و قتال شان در افغانستان ادامه می دھند، اين وضعيت ادامه " اسالم سياسی"طالب، داعش و نھاد ھای مختلف وابسته به ديگر جانب 

  .خواھد يافت
يک ديگر داده، ين و آن نگردند، می بايد دست به دست اپس برای ختم اين وضعيت و برای آن که فرزند افغان، قربانی ھوس ھای جھانکشايانۀ 

در افغانستان نابود نموده، بنای " اسالم سياسی"مناديان در يک مبارزۀ طوالنی، دشوار و ھدفمنمد، استعمار و حاکميت استعماری را با 
  .افغانستان آزاد، مستقل، دموکرات و مرفه را گذاشت
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