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6 صفحه  از   1   ه  شمار
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 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe    
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 نامه  سرگشاده به وزارت خارجه  افغانستان

۳۰/1/۲۰1۶ 
 

تعقیب نشر گزارش دیده بان حقوق بشر در مورد فرستادن اجباری پناهجویان افغان توسط سپاه پاسداران ایران به  به

امور های  ، خبر نگاران خواستار عکس العمل وزارتجبهات جنگ سوریه در دفاع از رژیم خون آشام حافظ االسد

گفت  بی خبری زد و مهاجرین خود را به درسخنگوی وزارت امور . مهاجرین و امور خارجه به این موضوع شدند

وزارت سخنگوی . ، چون درشهرهای مختلف قونسلگری داردوزارت خارجه باید ازین موضوع اطالع داشته باشد

 اساس آن با دولت ایران وارد گفت هایی شنیده اند اما اسنادی وجود ندارد تا براظهار نمود که درین مورد چیزخارجه 

 . گو شویمو 

حکومت و پارلمان  در، محترم وزارت خارجه  افغانستان اطمینان میدهیم که در داخل دولت افغانستانلین وبه مسو  

، با سکوت خویشاما  ها در سوریه اطالعات کامل دارند افراد زیادی وجود دارند که از گوشت دم توپ شدن افغان

اگر وزارت . های ایران میکنند، فرش راه آخوند های مهاجر را خون افغان چراغ سبز نشان داده و به سپاه قدس

 ، حاال مجبورفرستاد قونسلگری های افغانستان در ایران می را به سفارت ومسلکی  وهای صادق  خارجه دیپلمات

 زا بارها مهاجرین افغان در ایران شکایت کرده اند که کارمندان سفارت بیشتر. شد اسناد نمی بهانه  به پناه بردن به 

 به فرستادن خویش وخطر این حالت توجه نکرده لین این وزارت وما مسو  ا. یشوندنزدیک مایران با دولت  حد مجاز

دولت آخوندی که توانسته بود حامد کرزی را با حق السکوت گرفتن عادت . جوی خود به ایران ادامه دادند قوم سود

از همین رو . اندازند در روز اول بدام می، پول اندوختن ندارند یزه آی جزگ، کارمندان غیر مسلکی شما را که انبدهد

ته دس کشور ایران جرأت میکند که از میان پناهجویان افغان در یک کشور سومی فرقه  فاطمیون را تشکیل داده و

تاریخ گواه خواهد بود که ایران در آینده . دسته جوانان مهاجر را به کام مرک بفرستد اما شما ابراز بی سندی میکنید

 . استفاده خواهد کرد انستان نیزبقایای این فرقه برعلیه افغ از
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 6از ۲

ه گزارش مستند برین دسیسه  ضد افغانی و ضد مهاجرین اعتراض کرده ئبا ارا اکنون که سازمان دیده بان حقوق بشر

کمیساری عالی ملل  برضمن  در. ، دولت افغانستان دلیل کافی برای خواستن توضیحات از دولت ایران دارداست

علیه پناهجویان سکوت اختیارکرده  برابر این جنایت آشکار اعتراض کرد که درمیتوان  نیزناهندگان پمتحد برای 

میفرستد. زیرا وزارت نامنهاد مهاجرین  RCHNUفارو از نام مهاجرین افغان نامه  اعتراضی ای درین ارتباط به . است

ه بفاطمیون  نام فرقه  ه مورد مبرهن بودن واقعیت تلخی ب بی اطالعی دروغین اکتفا کرده است. در به یک اظهار

رخ   : فارو درین رابطه که در ذیل درج است توجه وزارت خارجه را جلب میکنیم  ۲۰1۵سپتمبر ۲۹تبصره  مو 

 ها به فرقه  فاطمیون را توجیه کرد! حاجی محمد محقق فرستادن افغان
 

 ۲۰1۵مبرسپت۲۹

 :پس منظر قضیه

کوب  های مهاجر در کشور خود را گنده و کثیف خطاب میکنند. پولیس ایران آنها را لت و ها معموأل افغان ایرانی

ها  ، به همین افغانگوشت دم توپبه اردوگاه ها انتقال داده و دیپورت میکند. صرف در ایام ضرورت به  نموده و

تبانی با برخی احزاب شیعه  افغان،  عراق، در های جنگ ایران و شوند. در سال خواستار کمک می مراجعه نموده و

عید و ها یک غند جداگانه بنام غند ابوذر ساختند و برخی پناهجویان افغان را با وعده و آخوند های ایرانی برای افغان

یط چنین شرا فرستادند. در با اسلحه  سبک به جنگ عراق می درغند ابوذربه تعقیب یک دوره  تعلیمی چند روزه  و

ه از تعلیمات کافی نظامی برخوردار بودند. ن نها نه اسلحه  الزمه را در اختیار داشتند وآها زیاد بود زیرا  تلفات افغان

رخ  های  ین افغانحامد یکی از هم علیرضا توسلی مشهور به ابو 1۳۹۴ثور  ۳1طبق گزارش شیعه نیوز اجنسی مو 

متعاقبأ از  شوی مغزی شده وو  همین جریان شست درعراق دفاع کرده بود. وی  سال از ایران در برابر ۸بود که 

 جانب سپاه قدس به لبنان فرستاده شده بود تا در پهلوی حزب هللا از منافع دولت ایران در لبنان دفاع کند. 

نفع ه بستراتیژیک منطقوی خویش منافع  خاطره بان که یعنی از آغاز جنگ سوریه بدینسو دولت ایر 1۳۹۰از سال 

نها آ گیری نموده و قانونی افغان مقیم ایران، سرباز حافظ االسد درین جنگ نقش عمده دارد،  از میان پناهجویان غیر

وسعۀ تچوکات سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای  جنگ به سوریه میفرستد. سپاه قدس، که در برای اشتراک دررا 

یس تأسفرستادن آنها به قطعه  نظامی  ها و لیت استخدام افغانو  فعالیت وسیع منطقوی دارد، مسووذ ایران مناطق نف

رار حامد ق فاطمیون را نیز دارد. در را س این غند همانا علیرضا توسلی مشهور به ابوغند ها یعنی  افغانیافته برای 

 ها درین جنگ و افغان زا ای ی داشت، با شهادت عدهمخفحالت کامأل  ءداده شد. این عملیات استخباراتی که در ابتدا

ریخ أته آژانس خبری فارس ب به بیرون درز کرد.  ءهای شهدا فاتحه گیری آنها در شهرهای مختلف ایران توسط فامیل

 : خبر داد 1۷/۰۹/1۳۹۲

های )س( هفته گذشته در شهر تن از شهدای مدافع حرم مطهر حضرت زینب 1۰به نقل از ابنا، مراسم تشییع پیکر "

 هللا اساس اطالعات بدست آمده پیکر شهید ابراهیم رضایی و نجیب بر م، مشهد، اصفهان و تهران برگزار شد. ـ  ق

میرزایی از مهاجران شیعه افغانی که در دفاع از حرم مطهر در سوریه به شهادت رسیدند از مسجد امام حسن 

شهید  ۷م، پیکر ـ  ییع این دو شهید در قزمان با تشم ه… )ع( تا حرم مطهر حضرت معصومه تشییع شدند عسکری

نیز که در دفاع از حریم والیت به سوریه رفته بودند، در شهرهای مشهد، اصفهان و تهران پس مهاجر افغان دیگر 

)س( تهران تشییع شد. پیکر سید علی  زهرا در بهشت  نیز پیکر یک شهید افغان از تشییع به خاک سپرده شد. 



  

 

 

 6از ۳

ساله دارد و ماه  ۲نیز تشییع و به خاک سپرده شد. سید علی محسنی، یک دختر افغان دیگر محسنی، یک مهاجر 

 ."دومی بود که در سوریه حضور داشت

های  مجبوریت استفاده  دولت ایران از وءهمان زمان به س های پناهندگان افغان در اروپا. در فدراسیون سازمان

. نونی دولت ایران شدقا غیر ه خواستار توقف این عملغیر قانونی پناهجویان افغان اعتراض نمودحالت اقتصادی و 

ال ژورن توالستریچندی بعد روزنامه  مشهور والستریت ژورنال به نشر یک گزارش تحقیقی درین مورد دست زد. 

قانونی دارند، وعده  اجازه نامه  اقامت و معاش  نمود که دولت ایران به مردان افغان که در ایران اقامت غیر ءافشا

هراس از پولیس ایران را  های طوالنی محرومیت و دالر میدهد. این امتیازات برای پناهجویانی که سال ۵۰۰هانه  ما

عالوتأ عنصر مذهبی )دفاع از حرم حضرت زینب( نیز به آنها تبلیغ میگردد.   نظر میرسد. ه تجربه کرده اند، جالب ب

های شیعه مقیم سوریه به ابتکار خود غند فاطمیون را  وانمود کرد که افغان دولت ایران این اتهامات را رد نمود و

خارج از افغانستان به این غند می پیوندند. این دالیل دولت ایران واضحأ دور  ها از داخل و بنیاد گذاشته اند و افغان

در  تانسفارت افغانس سرهمبندی شده بودند.  از دولت افغانستان وبین المللی لیت و  برای رفع مسو از واقعیت بوده و

موج  میان اخیرأ در هیچ اعتراضی برین عمل ظالمانه  دولت ایران نسبت به اتباع افغانستان صورت نگرفت.ایران 

از قشله  عسکری زیارت فرقه  فاطمیون هم به بهانه  تازه وارد جوانان  بزرگ پناهجویان سوری عازم اروپا، عده ای از

از آنها )رجوع شود به صفحه  افغانستان سایت بی بی  ای برند. از صحبت عده موده و اکنون در آتن بسر مین فرار

ان ناهجویپکه محتوی گزارش والستریت ژورنال در مورد شیوه  استخدام  برمی آید .سی .بی .خبرنگار بیبا سی( 

رخ بنا به  قرین به حقیقت بوده است. برای غند فاطمیون  علیرضا توسلی  1۳۹۴ثور  ۳1گزارش شیعه نیوز اجنسی مو 

 ن گردید.ینام فاتح تعیه ب یافغان دیگر بجای او ه وجریان جنگ شهید گردید در 1۳۹۳)ابوحامد( در ماه حوت 

  ارتقای غند فاطمیون به فرقه:

 انبازیجغ وسیع مذهبی به تبلی دولت ایران بعد از افشای این پروژه تصمیم به بهره  گیری نیمه علنی از آن گرفت و 

ه قرار معلوم این تبلیغات ب دست زد. ایرانی های به اصطالح مستقل انترنتی  از طریق سایتهای سربازان فاطمیون 

ظف درین غند افزود. سایت جامعه  خبری وسربازان ازدیاد تعداد  تقای ار از 1۳۹۴ثور  ۳۰ریخ أته تحلیلی الف ب مو 

 : غند فاطمیون به فرقه اطالع میدهد

کنون تیپ فاطمیون  هزار نفر است. هر لشکر متشکل از چند تیپ است. تا ۲۰تا  1۰هر لشکر متشکل از  معموالا "

 مسلح ایران نوشت: تیپ ایوقوماندانی قخبرگزاری دفاع مقدس وابسته به ". " شهید در سوریه داشته است ۲۰۰حدود 

 . "توان عملیاتی و استعداد نیروهایش به لشکر ارتقا یافتفاطمیون متشکل از مجاهدان افغانستان مدافع حرم با افزایش 

این خبر به ذات خود گویا است. منبع خبر ارتقای غند فاطمیون به فرقه، ارگان ارتقا دهنده یعنی  قوماندانی عمومی 

 ارقوای مسلح ایران است. کوشش دولت ایران وعمال افغانی اش برای مستقل جلوه دادن فرقه فاطمیون دروغ آشک

 است.

 اساس فکری که غند فاطمیون بر آن استوار است:

سپاه قدس( درین مورد چنین مستقل  به ظاهربه احتمال قوی یکی از نشرات ) 1۳۹۴ثور ۳1شیعه نیوز اجنسی بتاریخ 

 صراحت دارند:

دگان رزمن حضور تیپ فاطمیون در سوریه حامل این پیام است که برای فاطمیون مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد و"



  

 

 

 6از 4

ها  کند سوریه باشد یا عراق به یاری آن خطر باشند، فرقی نمی بیت)ع( در این تیپ هرکجا شیعیان و محبان اهل

 ءشتابند. این پیمانی بود که همه فاطمیون با خون خود امضا می

 ".این پیمان بمانند زیرشان  کردند که تا آخرین قطره خون

رقه  فاطمیون همچون شویم که افراد ف با اندک تعمق متوجه می

سیاسی اسالم  تعهد دفاع ازطالب افغانی مدارس پاکستان با 

شوند.  این فرقه در واقع  شوی مغزی میو  فرامرزی شست

ملیشیای اجیر افغانی سپاه قدس است که آماده  جنگ در خدمت 

های مشترک قوماندان  باشد. عکس ایران در هر کشور جهان می

با جنرال قاسم افرادش  واول فاطمیون یعنی علیرضا توسلی 

 ستگی واباز انتشار یافته،  های دیگر اجنسی و برخی سایت زجانب شیعه نیو که ازسلیمانی سپهساالر سپاه قدس 

پاه قدس س نیروهای بی دریشی دیگرحزب هللا لبنان همراه با  وفرقه  فاطمیون . قدس پرده برمیداردسپاه فاطمیون به 

میون ترتیب فرقه  فاط ند. بدینندفاع کدولت ایران دولت متحد منطقوی  حافظ االسد تا ازاند به سوریه فرستاده شده 

عظمت طلب ایران قرار دارد. فرض کنیم روابط ایران استخبارات دولت  یک وسیله  خطرناک در دست سپاه قدس و

ستفاده کند؟  ان اایی شآبعلیه کشور منسوبین فاطمیون با افغانستان به خرابی بیشتر گراید، آیا ایران میتواند ازین 

 خطربالقوه  فرقه  فاطمیون برای افغانستان:

 های زحمتکشی می مشوند در آغاز آد توسط سپاه قدس ایران استخدام و به جنگ سوریه فرستاده میی که یها افغان

د از بع ایران امرار حیات میکنند. اگر این افراد از خطرات بزرگ این جنگ زنده بمانند و شاقه درباشند که با کار 

 به کار برای سپاه قدس در سوریه، عراق، یمن، لبنان وغیره ادامه دهند، به جنګنده های اجیرشوی مغزی و  شست

ر کشو شوند. این نوع افراد بخصوص برای کشور خود خطر جدی را تشکیل میدهند. زیرا در حرفه ای تبدیل می

مثال خوبی ازین نوع  ISIکار کنند. عمال افغانی  برای اهداف بیگانه بین مردم جا گرفته و خود به آسانی میتوانند در

ا زد. ه باشند. در جریان جنگ ضد اشغالگران روس، پاکستان دست به استخدام مخفی جنگنده از میان افغان افراد می

ات پاکستان خدمت استخبار یک پاکستان را علیه افغانستان  تشکیل میدهند. این عمال درژیستراتشدگان ذخایر  این اجیر

شوند.  بالفعل دستگیرضد افغانی شوند که حین عمل  می ءستان ریشه دارند و صرف وقتی افشار دارند اما در افغانقرا

نتیجه میتوان گفت که در  در پاکستان بعهده دارد. در ISIسپاه پاسداران در ایران عین نقشی را دارند که  سپاه قدس و

افغانی در اختیار دارد.  همانگونه که امروز شبکه  حقانی  سربازان اجیرحال حاضر سپاه قدس به اندازه  یک فرقه 

گیرد، امکان آن موجود است که فردا فرقه   می تحت نام دفاع از اسالم علیه کشور آبایی خودش مورد استفاده قرار

 مورد سوء استفاده قرار گیرد.  انشتحت نام اسالم علیه کشور آبایی  همبخشی از منسوبین آن  یافاطمیون 

 موضعگیری حاجی محمد محقق در مورد فرقه  فاطمیون:

یاست ررا که با آقای محقق معاون  ه ایاحبهمتن مص 1۳۹۴سنبله   1۰ریخ أته ب( SHN) سایت خبری شیعه نیوز 

 اجراییه  حکومت افغانستان، حین سفر موصوف به تهران بعمل آورده است به نشر رسانید. 

 خوانیم: درین مصاحبه چنین می

ه ب ها که ال که آیا دولت افغانستان اقدام برخی افغانیؤدولت افغانستان در پاسخ به این ساجرایی  معاون رئیس"
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ماکن مقدسه در سوریه هستند، وش تحت عنوان "لشکر فاطمیون" در حال دفاع از مراقد مطهره و اج صورت خود

ان را ش گفت: بله، آنان وظیفه دینی و مذهبی« کند؟ یید میأرا ت

که دفاع از کیان اسالم و حرم اهل بیت  ، چرادهند انجام می

 .".وظیفه هر مسلمانی است (ص)پیامبر 
 

نه بلکه از موقف "معاون  حیث یک فرده ینجا آقای محقق با در

یس اجرایی" فرستادن پناهجویان افغان به فرقۀ فاطمیون را ئر

 حیث یکی ازه ناممکنست آقای محقق بکند.  توجیه مذهبی می

از  نمود، هدین داخل را ایفا میمجا های جهاد نقش میانجی بین دولت ایران و سال که در ایران مورد اعتمادافراد 

داشته آگاهی نافغان درین فرقه ویان بدون مدرک استخدام پناهج ی  تشکیل فرقه  فاطمیون توسط سپاه قدس وگونگچ

 باالی آن بیانگر (رم اهل بیتح از کیان اسالم و دفاع)تجاهل عارفانه  آقای محقق درین مورد و گذاشتن نام  باشد.

ین قای محقق بدآاگر  باشد. آقای محقق در سرپوش گذاشتن به این دسیسه  ضد افغانی سپاه قدس میآگاهانۀ همکاری 

مسلمان است، پس چرا پسران خود را به  وظیفه  هر نظر است که جنگ فرقه  فاطمیون واقعأ دفاع از حرم اهل بیت و

ما با اهزاره های افغانستان بوده اند، صد شهید این فرقه همه  داند که بیش از دوفرستد؟ آقای محقق می قه نمیاین فر

محقق در وقتی آقای .  بخشد وصف ادعای تیکه داری منافع هزاره ها، خون این جوانان را به آخوندهای ایران می

 ها را قانونی افغان ت غیرحالمالی و های  یه ماجرای سوء استفاده  ایران از مجبوریتئپ ست معاونیت ریاست اجرا

 ه ضد افغانی مهر تا یید گذاشته است.ئندگی از دولت افغانستان برین توطواقع به نمای د، درکر تا یید

 کرد: تصریح در جریان همان مصاحبه آقای محقق متعاقبأ 

های مقدس  یم و یا برای ما ایجاب نکند که نیرویی از افغانستان به سوریه برای دفاع از حرمنشاید فرصتی پیدا نک"

ولی مهاجرین و داوطلبانی که با هدف دفاع  .گیر مشکالت بسیاری هستیم که ما در کشور خود در اعزام کنیم، چرا

 "اند هاند؛ کار خوبی انجام داد از کیان اسالم عزیمت کرده

شور ک در جنگندۀ اجیرحیث ه فرستادن آنها ب دیگر و خوبی آگاه اند که اجیر کردن اتباع یک کشوره ها ب ایرانی

 اندوت میعباره  دیگر دولت خودشان ه ب  گردد. شان می کشور خود سومی باعث ایجاد مشکالت برای این افراد در

 زارآ ممکن مرتکب خشونت و وزیرا آنها برای دولت بیگانه اسلحه گرفته  .این افراد را مورد تعقیب قانونی قرار دهد

جواب  الی مطرح نموده وؤرد سبه همین جهت خبرنگار شیعه نیوز از آقای محقق درین مو ند.افراد ملکی شده باش

 نویسد: محقق را چنین می آقای

بر ایجاد مشکالت امنیتی برای مدافعان افغانی این مقام ارشد دولت افغانستان در پایان با رد هرگونه شایعاتی مبنی "

ان نشان ساخت: افغانست کشور، خاطر های حضرت زبنب و حضرت رقیه سالم هللا علیهما پس از بازگشت به این حرم

 "به اندازه کافی درگیر مشکالت متعددی است و دولت این کشور هرگز چنین مسائلی را دنبال نخواهد کرد

خوند آگذارد. دولتمردان ایرانی هم  پا نمی منافع اتباع خویش را زیر و ی پروایی مصالح ملی هیچ دولتمردی با چنین ب

خدمتی نوع  چه رسد به خوش ،کنند به هیچ خارجی ای گذشت هم نمیاند ولی وقتی مصالح کشور شان مطرح باشد 

د برن می یض خشن رنج محقق. همین اکنون صدها هزار مهاجر افغان متعلق به اقوام مختلف کشور در ایران از تبع

شوند و از اشتغال در وظایف و مسالک معین ممنوع شده اند. اگر از دولتمداران ایرانی پرسیده  و با سگ مقایسه می
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کنید، جواب شان این خواهد  ستم میبه این پیمانه ها  شود که چرا اخوت اسالمی تان را فراموش کرده اید و بر افغان

چرا آقای محقق نتوانست به شیعه نیوز اجنسی چنین  کنیم.  ح ملی خود عمل میمصال بود که ما مطابق به قوانین و

ناهجوی پ انشد، به هزار گفت با این اتباع مطابق به قانون رفتار خواهد جوابی بدهد؟ زیرا محقق میدانست که اگر می

قق قدس نسبت به آقای مح سپاه کرد. آنگاه آخوند های دولتی ایران و افغان بهانه  نرفتن به فرقه  فاطمیون را فراهم می

مصلحت ملی افغانستان را فدای یک تبسم  هزاران افغان وند. بنابرین محقق ترجیح داد خون منفی پیدا میکرد نظر

 مندانه  ایت هللا خامنه ای نماید.  رضایت

دان خصوصیت دولتمر بیگانه پرستی اند. همین کشی و خود بدینسو دولتمردان افغان معتاد به همین از 1۳۵۷از سال 

 باشد.   کشور ما می ادامه  بحران در لعلیکی از ها رهبران تنظیم و

دولت ایران بخاطر اعزام پناهجویان افغان به فرقه  فاطمیه  سپاه  دولت افغانستان باید از خواب غفلت بیدار شده و بر

بات ث لیت عواقب ناگواری که ازین طریق به صلح وودر غیر آن مسو   قدس ایران در سوریه جدأ اعتراض نماید. 

 د. بوخواهد افغانستان ران کنونی دولت فعلی رهبزندگی صلح آمیز مردم ما متوجه خواهد شد، بدوش  کشور و

 

 "کمیتۀ حقوق بشر فارو"
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