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88498481ارتباط با ما

سنگ بنای تش�کیل گروه حس�ینیون از چه 
زمانی زده شد؟

س��ال 2013 ب��ود ک��ه جمع��ی از جوان��ان غیرتمند 
آذربایجانی تصمیم گرفتند به س��وریه اعزام ش��وند و 
در جبهه مقاومت اسالمی حضور پیدا کنند. من خودم 
پیش��قدم این حرکت بودم. پس از رایزنی های بس��یار 
توانستیم اواخر س��ال 2013 برای اولین بار به سوریه 
برویم. این حضور تا سال های بعد نیز ادامه یافت. یکی 
از اهداف م��ا عالوه بر تقویت جبهه مقاومت، پاس��خی 
به حضور تعدادی از وهابی هایی ب��ود که از جمهوری 
آذربایجان به س��وریه می رفتند و ب��ه گروه هایی چون 
داع��ش و جبهه النصره می پیوس��تند. برای ما بس��یار 
ناگوار بود که در یک کش��ور عموماً شیعه مذهب چون 
آذربایجان، غری��ب 1500 نفر وهابی به س��وریه اعزام 
ش��ده اند اما از ما ش��یعیان که اکثریت هستیم، کسی 
به جبهه مقاومت اس��المی نپیوسته اس��ت. در حالی 
که جمعی��ت وهابی ه��ا در آذربایجان در مقایس��ه با 
ش��یعیان ناچیز است. این مس��ئله مزید بر علت شد تا 
به رغم سختی های پیش رو تالشمان را انجام بدهیم و 
نهایتاً با مس��اعدت های حاج قاسم سلیمانی توانستیم 
در این جبهه حاضر شویم. س��نگ بنای تشکیل گروه 
حس��ینیون از اعزام همین بچه ها ب��ه جبهه مقاومت 

اسالمی زده شد. 
از همان زمان که به س�وریه اعزام شدید، نام 

گروهتان حسینیون بود؟
نه، اعزام ما ی��ک حرکت خودجوش با تع��داد نفرات 
محدود بود. ک��م کم که رفت و آمد ها بیش��تر ش��د، 
به تع��داد بچه ها افزوده ش��د. بین س��ال های 2015 
الی 2016 به ذهنمان رس��ید چرا م��ا نباید به عنوان 
نماینده مردم آذربایجان یک جنبش یا گروه منسجم 
داشته باش��یم. در جبهه مقاومت اسالمی گروه هایی 
مثل فاطمی��ون، زینبیون و...  هرکدام ب��ا نام و پرچم 
خودش��ان حضور داشتند، اما از کش��ور عموماً شیعه 
مذهب آذربایجان حتی یک گروه منسجم و متشکل 
هم در جبهه مقاومت وجود نداشت. بنابراین تصمیم 
گرفتیم یک جنبشی را تشکیل بدهیم. از بدو تأسیس  
تصمیم گرفتیم عالوه بر بعد نظامی که جنگ در جبهه 
مقاومت اسالمی بود، مسائل فرهنگی را مد نظر داشته 
باش��یم. دیگر گروه های مقاومت عمده توجه شان به 
مس��ائل نظامی بود، اما م��ا از همان ابت��دا به مباحث 
فرهنگی هم توجه داش��تیم؛ چراکه ریشه بسیاری از 
مس��ائلی که امروز در جمهوری آذربایجان می بینیم، 
ش��یطنت هایی اس��ت که صهیونیس��ت ها و برخی از 
کش��ورهای منطقه در فضای فرهنگ��ی، اجتماعی و 

سیاسی آنجا انجام می دهند. 
چطور ش�د نام حس�ینیون را ب�رای خودتان 

انتخاب کردید؟
انتخ��اب این نام ی��ک ماج��رای جالب��ی دارد. مردم 
آذربایج��ان در عزاداری های محرم و دیگر مناس��بات 
مذهبی شعاری دارند به این مضمون که » آذربایجان 
دیار حس��ینیون اس��ت « همین موضوع باعث شد نام 
حس��ینیون را برای جنبش خودمان انتخاب کنیم. بر 
همین اساس پرچمی هم طراحی کردیم. اما از همین 
جا مخالفت ها ش��روع ش��د. چون یک عده از دوستان 
می گفتند شما بی سر و صدا بیایید در جبهه مقاومت 
حضور داشته باشید و بی سر و صدا هم بروید. نیازی به 
تشکیل یک گروه نیست. حرفشان این بود که به خاطر 
مناس��بات بین ایران و جمهوری آذربایجان، مصلحت 
نیس��ت چنین گروهی با نام و پرچم مشخص تشکیل 
بشود. اما ما پای حرفمان ایس��تادیم. اگر سال 2016 
جنبش حسینیون را بین خودمان مطرح کردیم، سال 
2017 در دیداری که با ش��هید حاج قاس��م سلیمانی 
داشتیم، به تشکیل این گروه رسمیت داده شد. در آن 
دیدار بنده گالیه هایی را طرح کردم و به حاجی گفتم 
برخی از دور و بری های شما هم محدودمان می کنند. 

ایشان خیلی ناراحت شدند و ضمن حمایت از حرکت 
ما دس��توراتی را صادر کردند که راهگشای ما شد. بعد 
پرس��یدند برای نام گروه چه تصمیم��ی دارید که من 
گفتم نامش را حسینیون گذاشته ایم. حاجی خندید و 
گفت این نام را شما انتخاب نکردید من انتخاب کردم! 
بعد گفت چند روز پیش فک��ر می کردم چه نامی برای 
شما انتخاب کنیم که نام » حسینیون « به ذهنم رسید. 
جالب بود ب��دون اینکه هماهنگی بین ما باش��د، حاج 
قاسم هم همان نام را برای ما انتخاب کرده بود. خالصه 
در آن جلسه با موافقت حاج قاسم، گروه ما رسمیت پیدا 
کرد. بعد ها ش��نیدم پس از رفتن ما از جلس��ه، حاجی 
به دوستانش��ان گالیه کرده بودند که چرا ما را محدود 
می کنند. آنها همان بحث مصلحت ها و مناسبات بین 
ایران و آذربایج��ان را مطرح کرده بودن��د. اما حاجی 
نپذیرفته و گفته بود از این به بعد کسی حق ندارد این 
بچه ها را محدود کند. خاطره جلسه آن روز و ناراحتی 

و گالیه حاج قاسم را یکی از برادران سپاهی در شبکه 
سهند تبریز هم نقل کرده است. 

در کشور خودتان هم محدودیتی برای اعزام 
نیروهای حسینیون به جبهه مقاومت اسالمی 

وجود داشت؟
به جرئت می توانم بگویم برای هیچ کدام از گروه هایی 
که در جبهه مقاومت اس��المی حضور پی��دا کردند، به 
اندازه حس��ینیون محدودیت و س��ختی ایجاد نش��ده 
اس��ت. عرض کردم که یک عده از دوس��تان در داخل 
هم می خواستند ما را محدود کنند. چه برسد به کشور 

خودمان که در دوره های مختلفی تعدادی از بچه های 
حس��ینیون را دس��تگیر و زندانی کرده اند. این امر در 
حالی است که حدود 1500 نفر وهابی به صورت آزادانه 
از آذربایجان به سوریه اعزام ش��ده و در ذیل گروه های 
س��لفی جنگیده بودند. حتی برخی از سلفی ها از دیگر 
جمهوری های آسیای میانه به آذربایجان می آمدند و با 

پاسپورت کشور ما به سوریه می رفتند. 
 در جبهه سوریه حسینیون شهید هم دادند؟

)می خندد( در آنجا ما فقط شهید ندادیم. وگرنه بچه ها 
هر کاری که از دستشان برمی آمد، انجام دادند و از هیچ 

تالش��ی فروگذار نبودند. اتفاقاً من خیلی به حاج قاسم 
می گفتم دعا کن ش��هید بش��وم. چون س��نگین وزن 
هستم، ایشان به ش��وخی می گفت: من کمر زیر تابوت 

تو رفتن را ندارم. 
در خود جمهوری آذربایجان مردم تا چه میزان 

با جنبش حسینیون آشنا هستند؟
تبلیغات و شناس��اندن این جنبش به مردم کشورمان 
توسط دستگاه رسانه اي دولت آذربایجان انجام گرفت.

س��ال 2018 اتفاق��ي در ش��هر گنجه افتاد ک��ه باعث 
دس��تگیري یکي از بچه هاي مدافع ح��رم آذربایجاني 
به نام یونس صفراف شد. پس از این اتفاق، شبکه هاي 
تلویزیوني آذربایجان علیه گروه حس��ینیون دست به 
تبلیغات منفي زدند و عنوان کردن��د که نیروهاي این 
گروه در سوریه علیه داعش مي جنگیدند. خیلي از مردم 
ش��یعه آذربایجان از داعش متنفر بوده و هستند. حتي 
اهل سنت آذربایجان که با ش��یعیان رابطه خوبي دارند 
هم از داعش بیزار هستند. اعالم نظر رسمي تلویزیون 
کشور ما درخصوص اهداف حضور حسینیون در سوریه 
باعث شد تا مردم نسبت به انگیزه هاي اعتقادي و ارزشي 
حس��ینیون واقف بش��وند. در زمان این اتفاقات من در 
دمشق بودم. در حالي که تصویر من نیز به عنوان مسئول 
گروه منتشر شده بود، سریع به قم برگشتم و طي یک 
سخنراني گفتم ما به یونس صفراف افتخار مي کنیم، اما 
حرکت ایشان به صورت خودجوش بوده و دستوري از ما 
نداشته است. بعد توضیح دادم که علت حضور بچه هاي 
حسینیون در سوریه چه است و همانطور که تلویزیون 
باکو هم اعتراف کرد، ما آنجا با داعش مي جنگیم و اگر ما 
با آنها در سوریه نجنگیم، فردا باید با داعش در شهرهاي 

آذربایجان بجنگیم. 
ک�ه  کردی�د  اش�اره  صحبت هایت�ان  در 
صهیونیس�ت ها در فضای سیاسی و فرهنگی 
کش�ورتان فعال هس�تند؛ موضوع�ی که در 
اظهار نظر رسمی مقامات کشور ما هم انعکاس 
داشته است. آنجا چه خبر است؟ چطور شد که 
صدا هایی در مخالفت با کشور دوست و برادر 

ایران می شنویم؟
برای پاس��خ ب��ه این س��ؤال باید ب��ه حدود 30 س��ال 
پیش برگردیم. وقتی که ش��وروی از هم پاشید، مردم 

آذربایجان حصار مرز ها را شکس��تند و خ��اک ایران را 
بوسیدند. اما بعد چه شد؟ ما پس از حدود دو قرنی که 
تحت لوای کشور روس��یه تزاری و سپس شوروی قرار 
داش��تیم، با یک خأل هویتی رو به رو بودیم. قاعدتاً این 
خأل باید از طرف ایران اسالمی که اشتراکات مذهبی، 
فرهنگی، تاریخی و...  بس��یاری با ما داشت پر  می شد. 
اما مسئوالن وقت ایران و دولت سازندگی که رأس کار 
بودند، به جای کار درست فرهنگی، هم و غم خودشان 
را بر صادر کردن پسته و اقالمی از این دست گذاشتند. 
)بعد ها همین نگاه غالب اقتصادی هم راه به جایی نبرد. 
کافی اس��ت االن حجم مبادالت تج��اری بین تهران و 
باکو را با حجم مبادالت باکو و آنکارا مقایسه کنید( در 
عوض ادارات کشور ما بین روسیه و امریکا تقسیم شد 
و دانشگاه ها و مجامع علمی تحت نفوذ ترکیه درآمدند 
و رس��انه ها را هم اس��رائیلی ها در اختیار گرفتند. اینها 
آمدند و برای مردم ما و خصوصاً نس��ل جوان بازسازی 
هویتی انج��ام دادند. اما به ش��یوه خودش��ان و به نفع 
خودش��ان. کار فرهنگی هم اگر از ط��رف ایران صورت 
گرفت، صرفاً در حد فرستادن مهر و جانماز و کار هایی 
از این دست محدود ماند. جالب است وقتی شوروی از 
هم پاشید، کارشناسان غربی هشدار می دادند که مبادا 
یک ایران اسالمی دیگر در جمهوری آذربایجان تشکیل 
بشود. چون می دیدند اشتراکات بین دو ملت آنقدر زیاد 
است که باعث گرایش مردم ما به سمت محور مقاومت 
می ش��ود. اما کم کاری هایی که ما در ح��وزه فرهنگی 
انجام دادیم باعث ش��د این فرصت تاریخ��ی تا اینجا از 
دست برود. منظورم از ما صرفاً نهادهای فرهنگی داخل 
ایران نیس��ت، بلکه روحانیون نس��ل قب��ل از ما هم در 
فضای فرهنگی و مذهب��ی آذربایجان کم کاری کردند. 
اگر از من بپرس��ند به لحاظ اعتقادی نسل جدید مردم 
آذربایجان را چطور تعریف می کنید، می گویم مذهب 
شیعه در این کشور همانند یک دریاچه کم عمق است. 
مردم اعتقادات خودش��ان را دارند، در مراسم مذهبی 
محرم و...  هم ش��رکت می کنند، اما این تفکرات و این 
عقاید عمق ندارد. در واقع تبیین و عمق سازی صورت 
نپذیرفته اس��ت. اگر می آمدیم عمق سازی می کردیم، 
اگر می آمدیم کار فرهنگی درس��ت انج��ام می دادیم، 
حاال اسرائیل غلط می کرد بیاید آنجا نفوذ کند و پایگاه 
درس��ت کند. اصاًل خود مردم ما اج��ازه نمی دادند نه 
صهیونیس��ت ها و نه وهابی ها و گروه های سلفی بیایند 

و آنجا مستقر بشوند. 
شما برای حسینیون یک وجهه غالب فرهنگی 
هم قائل شدید. به نظر شما چه کاری باید انجام 
داد تا برخی از جریان ه�ا نتوانند بین دو ملت 

ایران و آذربایجان اختالف ایجاد کنند؟
اوایل دهه 70شمسی بود که حضرت آقا طی سخنانی 
گفتند برای کش��ور هایی مثل آذربایج��ان صرفاً نباید 
به بیان مس��ائل ش��رعی مثل نحوه وضو گرفتن و نماز 
خواندن و این چیز ها بس��نده کنی��م و بگوییم که کار 
فرهنگی انجام داده ایم. این مس��ائل را خودش��ان هم 
می توانند بروند و یاد بگیرند، باید برای آنها برنامه ریزی 
هوش��مند ص��ورت بگیرد. تعری��ف ای��ن برنامه ریزی 
هوشمند چیست؟ یعنی طوری کار فرهنگی بشود که 
مردم ما بتوانند در هر حالت و شرایطی که پیش می آید، 
واکنش مناسب همان شرایط را نشان بدهند و در برابر 
نقشه ها و توطئه های دشمنان ضربه نخورد. به نظر من 
اولین کار فرهنگی برای کشور آذربایجان، توانمند سازی 
شیعیان این کشور بر مبنای الگوی مقاومت است. اگر 
کار عمیق انجام بش��ود، اگر توانمندس��ازی و بازیابی 
هویتی به خوبی انجام بگیرد، اگر عمق بخشی و ایجاد 
قدرت بازدارندگی به شکل صحیحی صورت بگیرد، اگر 
دیپلماسی مردمی » امت اس��المی « بین مردم ایران و 
مردم آذربایجان تقویت بش��ود، مطمئن باشید نقشه 
30س��اله اینها را می توانیم در عرض چند س��ال نقش 

برآب کنیم. 

به جرئ�ت می توانم بگویم ب�رای هیچ کدام از 
گروه هایی که در جبهه مقاومت اسالمی حضور 
پیدا کردند، به اندازه حسینیون محدودیت و 
سختی ایجاد نشده است. عرض کردم که یک 
عده از دوس�تان در داخل هم می خواستند ما 
را محدود کنند. چه برس�د به کشور خودمان 
که در دوره های مختلف�ی تعدادی از بچه های 
حس�ینیون را دس�تگیر و زندان�ی کرده ان�د

گفتم نامش را حسینیون گذاشته ایم. حاجی 
خندید و گفت این نام را شما انتخاب نکردید 
من انتخاب کردم! بعد گف�ت چند روز پیش 
فکر می کردم چه نامی برای شما انتخاب کنیم 
که نام » حس�ینیون « به ذهنم رسید. جالب 
بود بدون اینکه هماهنگی بین ما باشد، حاج 
قاسم هم همان نام را برای ما انتخاب کرده بود

  علیرضا محمدی
حسینیون )جنبش مقاومت اسالمی جمهوری آذربایجان( یکی از گروه هایی است که در کنار فاطمیون، زینبیون، حیدریون و...  در جبهه مقاومت اسالمی حضور 
یافت و علیه گروه های تکفیری- صهیونیستی جنگید. اما به رغم اینکه شیعیان آذربایجان از سال 2013 در جبهه مقاومت اسالمی حضور یافتند، بنا به مالحظاتی، 
کمتر از خدمات این گروه در موضوع دفاع از حرم صحبت به میان آمد. تا آنجا که اغلب مردم کشورمان تصور می کنند حسینیون پس از مناقشات اخیر ایران و 
جمهوری آذربایجان اعالم وجود کرده اند! در گفت وگویی که با حجت االس�الم توحید ابراهیمی )ابراهیم بیلی( مؤسس و اولین مسئول این جنبش انجام دادیم، 
سعی کردیم عالوه بر مرور تاریخچه و چگونگی تشکیل آن )که یادگاری از حاج قاسم سلیمانی نیز هست( اشاره ای هم بر ریشه مسائلی داشته باشیم که این روز ها 
به شکل اختالفات ایران و جمهوری آذربایجان رخ نشان داده است. حجت االسالم ابراهیمی از سال 1381 وارد حوزه علمیه مشهد شد و اکنون ساکن ایران است. 

گفت وگوی »جوان« با حجت االسالم توحید ابراهیمی مؤسس تیپ حسینیون و از رزمندگان مدافع حرم

تقویت دیپلماسی مردمی می تواند  نقشه صهیونیست ها را در آذربایجان خنثی کند

تشکیل حسینیون مرهون بصیرت و حمایت های حاج قاسم است

جدول

پاسخ جدول شماره 6320

طراح:علیرضا سجادی فر   شماره 6321

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ي س ا ن ش هـ ع م ا ج  ن ا ز خ 1
 ن ا م ل ي  ن ت م  ن ا ن و ي 2
 گ ن ي ك  ت ف ل  ت ا ل ا ب م 3
 هـ ا د  م ا و  ف ر ب  ر ي هـ 4
  ز ا گ  ق ا ح ل ا  ج  ن ش 5

 ب  ن ي د  ن ي ك  ب ب ك  ب 6

 ا س  ت م ش  ف  هـ ي ن ا ي ب 7
 ي م د  س ا س  ق ش م  ر م ا 8
 ر ا ي د ا د  گ  ت ح ب  ن ز 9
 ن  ر هـ ز  س ر ا  ل ي م  ي 10
 م ا  ر  ر ي و ص ت  ل ي س  11
 و س ا  ب و ب  ف ر ت  ر ا ا 12
 ن ا م س ي ر  هـ هـ د  ر ا ب ج 13
 ي ل ن و د  د ب ا  ل ا ب ق ا 14
 خ م ا ش  ي ا هـ ن ا خ هـ و هـ ق 15

 

از باال به پایین
  1- دشنامی که کفاره دارد- اولین تمبر جهان در این کشور چاپ شد 2- پایه های استوار زمین- قرارداد صلح 
متفقین و متحدین در پایان جنگ جهانی اول- درخت صنوبر 3- سرسلسله اعداد- سواره نظام- آرزوها- هر یک 
از دو سطح س��که 4-  آش- پارچه کهنه- ثروت و دارایی 5- چاق- از ابزار ورزش باستانی- پول قزاقستان 6-  
پادگان- نبرد در راه خدا- جایی در قبا برای برخوردن 7-  گلو در گویش تهرانی ها- جانشین- مجلس قانونگذاری 
روسیه- پول خرد هند 8-  هافبک تیم ملی- ماه هفتم از ماه های رومیان 9- شهر باران- پیاله گردان- اهلی- بنده 
زرخرید 10- قدرت- از ارکان نماز- درجه داری در نظام 11- بیوه- بافندگی- از مواد لبنی 12- آبی که به جوی 
بر نمی گردد- نوشابه قدیمی- تکرارش دهان سوز است 13- پایه و اساس- منگوله- صدای خنده بلند- جدید 
14- سنگ زرآزما- سوغات الهیجان- سراب 15- تاریخ یا فرصتی که بر انجام کاری در نظر گرفته می شود- آدامس 

سنتی

از راست به چپ
  1- نماینده قانونی برای کس��ی که از عهده دفاع از خود در امور کیفری برنمی آید- دشوار 2- کابوی معروف- 
سال گذش��ته- بز نر- جادو 3- روستا- شهری در افغانستان- زرش��ک- درون دهان 4- لقب معصوم به معنای 
درخشان- گوشت خالص- حرف اول الفبای یونانی 5- برکت سفره- واحد اندازه گیری قطر در تراشکاری- دهمین 
خلیفه عباسي 6- بازداش��ت- دوری یاران- پرنده ای ش��کاری کوچک تر از باز 7- آفتابگردان- ایمان- شوهر 
8- پسوند خریدار- مرغ س��لیمان- قانون مغولی- همراه خل 9- سوره زنان- مهراس- نیروی نگه دارنده از خطا و 
گناه 10- سلول جنسی بالغ- آهن ترکی- ستم 11- فرومایگی- بنیادی- معدن 12- گرفتگی زبان- دستور- از 
اسامی پسران 13- ماهی کنسرو- دلواپس- گوسفند جنگی- جفت ماده 14- رود سوئیس- سیل- از مشتقات 

نفتی- رشد  15-  ستاره شناسی- لقب شادروان تختی

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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784563129
213947865
659281437
347625918
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568179342
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