شنبه  14تیر 1399
وطنامروز شماره 2964

در جلسهاى كه محضر برادر عزيز ،سيد مقاومت ،سيدحسن نصراهلل بودم ،آنجا صحبت از مقاومت و اجر مقاومت شد .جناب سيدحسن نصراهلل
حفظهاهلل تعالى به بنده فرمود :اگر روز قيامت بنا شود اجر مقاومت را تقسيم كنند ،اول بار اجر مقاومت متعلق به حضرت آقاست ،متعلق به امام
خامنهاى است ،اجر اول مربوط به اوست ،بعد از ایشان نوبت شهداست

سیاست

گفتوگویتفصیلی«وطنامروز» باحجتاالسالموالمسلمینسیدابوالفضلطباطباییاشکذری،نمایندهولیفقیهدرسوریه

میخواستند دمشق بقیع شود ،کربال شد

مادران شهید گفت مدتى بود شهيدم را در خواب نديده بودم،
آن ش��بى كه حاجقاسم در سحرش به شهادت رسيد ،فرزندم
آمد به خوابم ،دقيقهاى با من بود ،احوالش را پرس��يدم ،گفت
بايد بروم ،گفتم چرا؟ گف��ت آخر میهمان بزرگى داريم ،بايد
برويم به اس��تقبال ميهمان بزرگم��ان .فردا صبح وقتى خبر
ش��هادت حاجقاسم به ما رس��يد ،متوجه شدم ميهمان فرزند
شهيدم ،حاجقاسم سليمانى بوده است .بله! اين تحقق همان
جمله حضرت آقاس��ت كه در پيامش��ان به مناسبت شهادت
حاجقاسم فرمودند شهدا به استقبال حاجقاسم آمده و او را در
آغوش كشيدند .آري! حقيقتا اينطور بود.
عزاداری و تاثر از شهادت حاجقاسم مختص شیعیان نبود،
تمام ش��يوخ و بزرگان طوایف مختلف متاثر بودند و تس��لیت
خود را ابراز میکردند.
ثمره همه اين تالشها اين ش��ده اس��ت ك��ه امروز مردم
سوريه ،ايرانيان را برادران تنى خود ميدانند؛ برادرانى كه از يك
مادرند؛ وقتى خطاب به آنها میگوییم ما برادران شما هستيم،
ميگويند نه «انتم اشقائنا» ،شما برادران تنى ما هستيد ،ماها
از يك ريشهايم .آري! مردم سوريه ،ايران را ،جمهورى اسالمى
را ،مايه فخر خودشان ميدانند.

حجتاالسالم والمسلمین سیدابوالفضل طباطبایی اشکذری،
نماینده ولی فقیه در سوریه در گفتوگوی تفصیلی با «وطن
امروز» به تشریح مجاهدتها و تاثیرات فرهنگی رزمندگان
مدافع حرم در سرزمین شام پرداخت .تاثیراتی که نشانههای
آن نهتنها در میان مسلمانان اهل سنت ،بلکه در مسیحیان
سوریه نیز قابل مشاهده است .حجتاالسالم اشکذری معتقد
اس�ت ایثارها و فداکاریهای رزمن�دگان مدافع حرم ،زمام
سرنوشت فرهنگی منطقه را در دست خواهد گرفت .متن این
گفتوگو که در قالب یادداشت تنظیم شده ،در ادامه میآید.

■■محبت سوریها به رهبر انقالب

شوم .من هم دعوت آنها را اجابت کردم .بعد از اینکه با همراهی
س��وريه ،سرزمين تمدنهاست .س��رزمين سوريه يك پل
آنان مسجد حضرت زکریا را زیارت کردیم ،گفتوگویی با مفتی
اتصالى است ميان دو قبله قديم و جديد اسالمى؛ هم مدخلى
حلب داشتم .در این نشست مفتی بزرگ حلب به من گفت:
بوده براى رفتن به سوى مسجداالقصى و قبله اول مسلمين،
در بحبوحه بحران سوریه یک خبرنگار فرانسوی برای مصاحبه
هم گذرگاهی برای سفر به مکه و انجام مناسک حج.
با من به دیدارم آمد .خبرنگار از من پرسید شما در حلب چه
سرزمين سوريه و شام برخوردار از فرهنگهاي گوناگون و
تعداد مسجد دارید؟ گفتم  850تا .گفت چه تعداد از این مساجد
گاه متضاد است .از فرهنگ دینی انبیا بگیرید تا فرهنگ اموی
متعلق به شیعیان است؟ گفتم 850تا .گفت چه تعداد متعلق
و ضداهلبیت و تا فرهنگهایی که در همین شام از اهلبیت
به اهل س��نت است؟ گفتم  850تا .خبرنگار فرانسوی تعجب
طرفداری و حمایت کردند و متاثر از فرهنگ اهلبیت هستند.
کرد گفت چگونه چنین چیزی ممکن است که  850مسجد
از حی��ث تمدنی س��وریه را نمیش��ود از ع��راق جدا کرد.
داش��ته باش��ید که  850تای آن متعلق به اهل سنت باشد و
سرگذشت این دو خطه جغرافیایی در طول تاریخ به هم گره
 850تای آن متعلق به ش��یعیان؟! پاس��خ دادم برای اینکه ما
خورده است .در جریان واقعه کربال هم میبینید بخشی از این
اینجا همه در یک مسجد نماز میخوانیم؛
واقعه تا عاش��ورای حسینی در عراق اتفاق
میافتد و بخش دیگری از آن در شام .این ي�ك روز دش�من تلاش داش�ت شیعیان در مساجد اهل سنت و اهل سنت
نکته را متذکر شوم که مردم ما فکر میکنند اهلبي�ت را در ش�ام ذلي�ل جلوه در مساجد شیعیان .واقعا این جواب جای
شام فقط محل ظلم به اهلبیت بوده است ،بدهد اما دس�ت تقدير به گونهاى تحسین دارد .واقعا باید اذعان کرد سوریه
در حالی که اینگونه نیست .این خطه هم رقم خورد که بعد از هزار و چندصد محل زندگی مس��المتآمیز همه ادیان و
ش��اهد ظلم به اهلبیت بوده اس��ت و هم سال فضای شام به گونهای شود که مذاهب بوده است ،نه اینکه مشکلی نبوده
شاهد طرفداری و فداکاری برای اهلبیت .اهلبیت و فرهنگ اهلبیت در اوج است اما هیچ وقت این مشکالت به این حد
در ش��ام هم فرهنگ اموى بوده و هست و قله عزت ،اقت�دار و اثرگذاری قرار نمیتوانسته برسد .همه ادیان و مذاهب از
هم فرهنگ بنىهاشم و فرهنگ اهلبيت .گیرد .امروز «س�يدتنا زينب» يك حمله تکفیریها آسیب دیدند .مثال همین
اهلبيت عصمت و طهارت بعد از شهادت كلمه بسيار ش�يرين بر زبان همه مس��جد زکریا که با جمعیت اهل س��نت
حلب به دی��دار آنجا رفتیم ،یک کتابخانه
اباعبداهلل در اين سرزمين اثرگذارى داشتند
مردمان سوريه است
بزرگ ش��امل چند هزار جلد کتاب و چند
و نقشآفرينى كردند .در اين سرزمين آثار
هزار نسخه خطی داشته است که همه آنها
فرهنگى و تمدنى از خود به جا گذاشتند،
را تکفیریون به آتش کشیدند.
لذا نميتوانيم اين دو جبهه را در اين سرزمين از هم جدا كنيم.
حتی مسیحیان حلب میگفتند تکفیریون به تنها کلیسای
اين دو جبهه فرهنگی هر دو در شام اثرگذار بودند.
شهر هم رحم نکردند و آن را به آتش کشیدند .راهب آن کلیسا
اگر این س��رزمین شاهد خرابهنشینی اهلبیت بوده است،
میگفت ما یک زناری را در این کلیسا نگهداری میکنیم که
ش��اهد آن صحنهای هم بوده اس��ت که راهب مسيحى همه
متعلق به حضرت مریم اس��ت ،وقتی ش��نیدیم تکفیریون به
دارايياش را داد ،همه داش��تههايش را داد ،تا يك شب با سر
ش��هر نزدیک میش��وند از ترس اینکه این اثر ارزشمند را به
اباعبداهلل خلوت كند ،يك شب ميزبان سر بريده اباعبداهلل باشد.
آت��ش نکش��ند ،رفتیم و این زن��ار را در جایی مخفی کردیم.
این نکته هم جالب است بدانید که شام یکی از پایگاههای
اینگونه است که همه پیروان حقیقی ادیان مختلف و مذاهب
پیوند مسيحيت و شيعيان و دوستداران اهلبيت است .همان
گوناگون خودشان را در برابر تفکری میدیدند که میخواست
محلی که راهب مسیحی داراییاش را داد که یک شب با سر
با سوءاستفاده از اختالفات عقیدتی دست به ترور و کشتار بزند.
امام حسین خلوت کند ،اکنون نقطهای است که بین مسیحیت
■■شام به سرزمین عزت اهلبیت تبدیل شده است
و شیعیان بیشترین ارتباط و همکاری وجود دارد.
در اینجا عالقهمندم مردم عزيز جمهورى اس�لامى ایران،
■■حرم حضرت زینب ،کانون عشق مسلمانان و مسیحیان شام
خانوادههاى شهداى مدافع حرم ،افغانستانيها ،پاكستانيها،
در تم��ام طول تاریخ ،س��وریه و ش��ام محل همزیس��تی
لبنانيها و خانوادههاى ش��هداى س��وريه را خطاب قرار دهم.
مس��المتآمیز همه ادیان و مذاهب بوده است .امروز اگر شما
يك روز دش��من تالش داشت اهلبيت را در شام ذليل جلوه
در وقت نماز وارد حرم حضرت زینب بش��وید ،میبینید از ۲
بدهد اما دس��ت تقدير به گونهاى رقم خورد که بعد از هزار و
گلدسته آن هم اذان بر مسلک فقهی اهل سنت گفته میشود
چندصد سال فضای شام به گونهای شود که اهلبیت و فرهنگ
و هم اذان بر مس��لک فقهی ش��یعیان .این نکته جالب را هم
اهلبیت در اوج قله عزت ،اقتدار و اثرگذاری قرار گیرد .امروز
بدانی��د که حرم حضرت زینب ن ه تنها زیارتگاه اهل س��نت و
«سيدتنا زينب» يك كلمه بسيار شيرين بر زبان همه مردمان
شیعیان سوریه است ،بلکه برادران و خواهران مسیحی ما هم
سوريه است .براى آفرينش عزت زينبى در اين سرزمين فقط
از اس��تانهاى گوناگون؛ از دمشق ،از حمص ،از الذقيه ،برای
ش��يعه تالش نكرد ،بلکه اهل س��نت هم تالش کرد؛ نه فقط
زیارت حضرت زینب به این حرم میآیند و حتی ناقوسها را
جوانهایش��ان ،بلکه علمایشان هم .ما در بین علمای اهل
برای عرض ارادت به ساحت حضرت زینب به صدا در میآورند.
يكى از فرماندهان بزرگ سپاه در سوریه براى من نقل كرد :سنت ،شهید داشتیم؛ شهيد محمدسعيد رمضانبوطى معروف
به امام بوطى .او را ش��هید کردند ،میدانید چرا؟ چون گفت
زمانی فرمانده یکی از لش��کرهای سوری بودم که سربازان آن
دش��من را ناامید میکنم از اینکه از من جملهای بش��نود در
از نظر عقیدتی خیلی گوناگون بودند .از مسیحی و مسلمان،
اخالف ش��یعه و سنی .این نص کالمش است .او به افروختن
از اهل س��نت و ش��یعه و دروزی و علوی .من هم فرمانده آن
آتش بین ش��یعه و سنی تن نداد و به همین دلیل هم در راه
لشكر بودم .یکبار در شب عملیات به رسم دوران دفاع مقدس
اقامه نماز جمعه شهیدش کردند.
تصمیم گرفتیم سربندهای مختلف بین سربازان توزیع کنیم.
در ای��ن مدتی که به دیدار خانوادههای ش��هدای س��وری
جعبهای گذاشتیم که در آن سربندهای مختلفی بود ،سربند
میرفتم ذکر لبشان شکر خدا بود .گاهی از یک خانواده 13
یا رس��ولاهلل ،یا زهرا ،یا علی و یا زینب .رزمندهها میآمدند و
نفر شهید شده بودند؛ پدر ،عمو ،پدربزرگ ،برادر و ...بسیاری
سربندها را زیر و رو میکردند و یکی را بر میداشتند .در این
از اینها اهل سنت بودند .یک بار به دیدار مادر شهیدی رفتم
بین دیدم یک سرباز مسیحی آمد ،سربندها را یکی یکی نگاه
ل سنت بود و نوجوان  14سالهاش در منطقه «مورک»
که از اه 
میکرد ،از بین این سربندها ،سربند یا زینب را برداشت .من
حماه به ش��هادت رسیده بود ،آن هم چه شهادتی؛ تکفیریون
که این صحنه را دیدم ،رفتم کنارش و از او پرسیدم شما که
او را زندهزن��ده دفن کرده بودن��د .مادرش تعریف میکرد که
مسلمان نیستید ،چرا سربند یا زینب را برداشتید .به من نگاهی
«وقتی جسدش را به من تحویل دادند ،دیدم خون بر سینهاش
کرد و جمله تکاندهندهای گفت :نبینا مختلف ،زینبنا واحد.
ریخته است .جیب لباسهایش را که خالی کردم ،دیدم صحیفه
پیامبر ما مختلف است اما زینب ما واحد است.
سجادیه در جیب پیراهن فرزندم هست .خون فرزندم بر صحیفه
خود من یک روزی در ایام نیمه شعبان برای عرض ارادت
س��جادیه ریخته شده بود» .ببینید! نوجوان سنی در دل شام
به رزمندهها به حلب رفتم .در حلب مفتی بزرگ آنجا ش��يخ
که سالها امویان تالش میکردند محل دشمنی با اهل بیت
محمود عكام ،گروهی را فرستاد و از من خواست میهمانشان

باشد ،متأثر از فرهنگ اهلبیت است .نهتنها اهل سنت ،بلکه
مسیحیان شام نیز از فرهنگ اهلبیت متأثر هستند.
مفتى اعظم سوريه «شيخ احمد حسون» مستقيم به خود
م��ن گفت «ه��رگاه اهل فامیل از من نظ��ر میخواهند برای
نامگذاری برای فرزندشان ،اگر پسر باشد جز حسن و حسین و
اگر دختر باشد جز فاطمه پیشنهادی ندارم» .شيخ حسامالدين
فرفور كه رئيس مجمع فتح است از علمای بزرگ سوریه است.
ایشان میگفت «اگر من در هر روز شعری در مدح پیغمبر و
اهلبیت نخوانم آن روز مردهام .احساس نمیکنم که زندهام».
شيخ محمد عبدالستار السيد كه سيد و از نسل امام حسين
است ،عالم و خطيب جمعه است؛ هر هفته نماز جمعه طرطوس
را او ميخواند ،مفس��ر قرآن است و  10جلد از تفسير قرآنش
چاپ ش��ده به نام تفسيرالجامع .ايشان خود پيشنهاد كرد به
من که در مصالی حضرت زینب جشن بزرگی برای حضرت
بگیریم .این کار را هم کردیم و جشنی بزرگ و مملو از جمعیت
برگزار ش��د .ایشان زمانی که برای زیارت حرم حضرت زینب
آمد ،گفت وضو دارم اما بروم به حرمت حرم حضرت زینب یک
وضوی دیگر بگیرم .سپس به فاصله  20سانتی ضریح ایستاد
و در همان حالت مشغول دعا و مناجات شد .یادمان نرود که
با هزینههای بسیار به این وحدت رسیدهایم و دشمن نباید با
فتنهانگیزی این فضا را به هم بزند.
■■رزمندگان مدافع حرم نگذاشتند دمشق ،بقیع دوم شود

دش��من میخواست شام ،دمش��ق و حرم اهلبیت در اين
س��رزمين را تبدیل به بقیع دوم کند؛ یک تل خاکی نش��ان
ما بدهد و بگوید این مقام حضرت زینب اس��ت .اینجا بود که
ولیامر مسلمین احساس خطر کرد و دستور داد که این اتفاق
نباید بیفتد و س��فیر خود را به شام فرستاد .سردار حاجقاسم
سلیمانی ،سفیر مقام معظم رهبری در سرزمین شام بود .چقدر
مردم در این ایام به ما اصرار میکردند که زمینهس��ازی کنیم
برای حضور آنان در ش��ام برای دفاع از حرم اهلبیت .س��ردار
س��لیمانی وقتی به سوریه آمد برنامهریزی در اين سرزمين را
شروع كرد؛ برنامهریزی برای حفظ و حراست از سرزمین شام
به حسب امر مواليش و مواليمان امام خامنهاى .حضرت آقا
فرموده بودند« :برويد مراقبت كنيد ،نگذاريد سوريه شكست
بخورد ،برويد از سوريه حمايت كنيد .اين سرزمين ،سرزمين
مقاومت اس��ت ،اين سرزمين ،سرزمين حلقه وصل ميان اول
محور مقاومت و آخر محور مقاومت اس��ت .اين سرزمين بايد
حفظ بشود» .این را بدانید حاجقاسم سليمانى فقط يك فرمانده
نبود؛ حاجقاسم يك متفكر سياسي بود .حاجقاسم سليمانى يك
شخصيت برنامهريز بود .حاجقاسم سليمانى عالوه بر همه اينها
يك سرباز واليت بود كه جز امر واليت چيز ديگرى را تنفيذ
نميكرد .آنچه اجرا مىكرد ،دستور واليت بود؛ در امر واليت هم
شك نميكرد .حاجقاسم سليمانى مثل سيدحسن نصراهلل بود.
سيدحسن نصراهلل درباره حضرت آقا اينطور مىفرمايد« :رغباته
عندنا اوامر» ،یعنی اينكه آقا ميل به انجام كارى داشته باشد و
رغبت بكند ،ما رغبت او را دستور حساب ميكنيم.
بايد مراقب باش��يم بعضىها ننشينند درباره اوامر حضرت
آقا بگويند اين امر ،امر مولوى است؟ ارشادى است؟ آقا دستور
دادند يا نصيحت كردند؟ چه ش��د و چه نش��د؟ اینها صحیح
نیست .انس��ان بايد ذوب در واليت باشد .حاجقاسم سليمانى
ذوب در واليت بود .او آمد ،فرزندان ملت هم آمدند .حاجقاسم
فرماندهی نبود كه بنشيند و بگويد برويد ،چنانكه خودش هم
ب��ه این موضوع در بیاناتش تصريح دارد .او ابتدا خود به نوک
جبهه مقابله با دشمن آمد و سپس دیگران را دعوت به آمدن
کرد .همین خود تبدیل به یک سلسلهای شد؛ سلسله و جمعیتی
که آن را به نام مدافعان حرم میشناسیم.
■■اجر دفاع از حرم در درجه اول متعلق به حضرت آقاست

باید به این نکته توجه کرد که مدافعان حرم ،این سربازان
ش��جاع ،در ظاهر تحت امر و فرماندهى حاجقاس��م سليمانى
بودند اما قبل از آن ،آنها تحت فرماندهى ابوالفضلالعباس قدم
برمیداشتند .مدافعان حرم قدم در جای پاى ابوالفضلالعباس
گذاش��تند .اولین مدافع حرم ،اولین مدافع حریم حس��ینی و
زینبی ،حضرت ابوالفضلالعباس بودند و سپس شهداى مدافع
حرم ،از محسن حججىها گرفته تا فرماندهان شهيدی چون

امروز نام مقام معظم رهبرى براى مردم س��وريه نام بسيار
عزيزى است .كلمه الثوره االسالميه االيرانيه براى مردم سوريه
كلمه بسيار عزتآفرينى است .كلمه بسيار شيرينى است .آري!
امروز مردم سوريه عاشق مردم جمهورى اسالمى هستند .امروز
مردم س��وريه به رهبرى جمهورى اس�لامى افتخار ميكنند.
یک روز به دیدار خانواده شهدای اهل سنت رفتم .خانوادهای
که  5ش��هید داده بود .پدر و مادر این ش��هدا نقل میکردند
که تکفیریون مس��لح آمدند ،جوانهایشان را کشتند ،سر از
بدنشان جدا کردند و در رود حلب انداختند .پدر و مادر این
ش��هدا میگفتند که ما چند میلیون لیره دادیم تا تکفیریون
اجس��اد فرزندانمان را به ما پس دادند .من رو به این خانواده
گفتم که بینی و بیناهلل االن حال شما نسبت به خدا چگونه
اس��ت؟ این پدر و مادر  3مرتبه تاکید کردند نشکر اهلل تعالی
نشکراهلل تعالی نشکراهلل تعالی ۳ ...مرتبه گفتند که ما شاکر
خداییم و گالیهای نداریم .وقتی بلند شدم که از منزل آنها خارج
شوم ،برخی از اطرافیان ما به آنها گفتند که من ،نماینده مقام
معظم رهبری هستم ،اگر مشکلی دارید بگویید شاید بتوانند
کمکی کنند .این پدر و مادر هیچ درخواست دنیایی از ما نکردند،
نه پولی خواستند نه کمکی .چیزی گفتند که شنیدنش برای
من مایه افتخار بود .گفتند ما از شما چیزی نمیخواهیم ،فقط
درخواست داریم کاری کنید که ما به جمهوری اسالمیسفر
کنی��م و مقام معظم رهب��ری را از نزدیک ببینیم .اینکه یک
خانواده اهل س��نت ،یک پدر و مادر ش��هید آن هم از برادران
اهل سنت ،تنها درخواستشان دیدار مقام معظم رهبری بود
برای من افتخارآمیز بود.

شهید همدانی تا شهداى لبنانی؛ مصطفى بدرالدينها ،عماد
مغنيهها ...شهدايى كه سر دادند ،شهدايى كه هنوز بدنهایشان
پيدا نشده است یا شهدايى مثل شهيد اهللكرم كه همين روزها
پیکر مطهرش بعد از  4سال برگشت .مادرش وقتى اين بدن
را در آغ��وش مىگيرد ،انگار يك نوزاد چندماهه را در آغوش
مىگيرد؛ دو تكه استخوان برايش برمیگردانند .او اما همچون
حضرت زينب با صالبت مىايستد ،اشك هم نميريزد ،ناله هم
نميكند .اين صالبت و اقتدار حضرت زينب است ،اينها همگی
خودشان را سربازی از سربازان حضرت ابوالفضل میدانستند.
■■عنایت حضرت زینب به زوارشان
در جلس��هاى ك��ه در محضر برادر عزيز ،س��يد مقاومت،
دوس��ت دارم در پایان این خاطره شنیدنی را تعریف کنم.
سيدحسن نصراهلل بودم ،آنجا صحبت از مقاومت و اجر مقاومت
يكى از برادران لبنانى كه در بخش تامين
ش��د .جناب سيدحسن نصراهلل ،حفظهاهلل
امنيت حرم كار ميكرد و از سالهاى قبل
تعالى به بنده فرمود :اگر روز قيامت بنا شود
به عنوان یک ش�اهد عینی عرض
ه��م در اینجا بود ،براى من خاطرهای نقل
اجر
اجر مقاومت را تقس��يم كنند ،اول بار
میکنم اگر در ایام شهادت سردار
كرد ،اين خاط��ره مربوط به زمانى بود كه
متعلق
مقاومت متعلق به حضرت آقاست،
سلیمانی کس�ی به سوریه میآمد
خود من در س��وریه بودم؛ اولين سالى كه
به
مربوط
به امام خامنهاى است ،اجر اول
و واکن�ش م�ردم و روحانی�ون و
من به دستور مقام معظم رهبری به سوریه
آري!
شهداست.
اوست ،بعد از ایشان نوبت
علمای این سرزمین را میدید ،به
رهسپار شدم .در عاشوراهای سالهای قبل
عزيز
قاس��م
ج
حا
بع��د از حضرت آقا نوبت
ذهنش نمیرس�ید ک�ه اینها همه
به دلیل رعايت مصالح امنيتى در حرم بسته
در
است
عباس
حضرت
اس��ت .او ش��بیه
ابراز احساسات برای شهادت یک
میشد ،چون تهدیداتی صورت میگرفت.
بدون
عباس
حضرت
كه
عصر ما ،همانطور
س�ردار ایرانی است .گمان میکرد
خب! اطراف دمشق و اطراف زینبيه مملو
زمانش
امام
اراده
بدون
حسین،
اراده امام
یک فرمانده بزرگ س�وری یا یک
از تكفيريها بود و آنها فاصله زیادی با حرم
چون
هم
را
آب
حتى
داشت،
ى
برنم
قدمى
رهبر بزرگسوریه کشتهشده است
نداشتند .آن زمان کمتر از  500متر فاصله
ذكر العطش موالیش به یادش آمد ،لب نزد.
م��رز ما با تکفیریها بود .قرار بود که بنده
سردار سلیمانی هم نسبت به مقام عظمای
شب تاسوعا و عاشورا در حرم حضرت رقیه سخنرانی کنم که
والیت چنین حالتی را داشت .حاجقاسم هم شهيدى است ،هم
خب��ر دادند در نزدیکی ح��رم خمپاره خورده به همین خاطر
سردارى است و هم فرماندهى است كه بدون اراده ولى زمانش،
سخنرانی لغو است و حرم را بستهاند .به این ترتیب به ما اجازه
مقام معظم رهبرى قدم برنمىداشت.
رفتن به حرم را ندادند و ما را منع کردند .وقتی این اتفاق رخ
■■حاجقاسم سلیمانی ،نقطه ثقل مقاومت
داد من تصمیم گرفتم ش��ب عاشورا را به حرم حضرت زینب
نکتهای را هم باید بگویم و آن اینکه بشار اسد میتوانست
برویم .آن سال در روز و شب عاشورا حرم حضرت زینب بسته
سوریه را رها کند و برود در یک جزیرهای با خانوادهاش تفریح
نش��د و ما توانس��تیم آن ایام را در حرم بگذرانیم .بعدها برادر
کند اما این کار را نکرد .او فرزند سوریه است و برای نجات این
لبنانیای که مسؤولیت امنیت حرم را برعهده داشت برای من
سرزمین در این خاک ماند و فرار نکرد .او میتوانست چمدانش
نقل کرد که در روز تاسوعا گزارشهایی از تهدیدهای امنیتی
را بردارد و برود ،با خانوادهاش به غرب پناه ببرد و تا آخر عمر
حرم تهیه کردیم و به مسؤوالن باالتر ارجاع دادیم که تکلیف
در آس��ایش و لذت به س��ر ببرد ،زندگیاش هم تامین باشد و
را مشخص کنند تا ما شب و روز عاشورا حرم را ببندیم یا خیر.
این همه سختی را تحمل نکند اما ماند و از سرزمینش دفاع
مسؤوالن گفتند گزارشات را بررسی میکنیم و خبر میدهیم.
کرد .در جلس��های که بشار اسد با مقام معظم رهبری داشت،
مدتی گذش��ت از باال خبر آمد که مس��ؤولیت این امر به خود
مقام عظمای والیت به وی گفتند ش��ما قهرمان جهان عرب
ش��ما محول شده ،اگر صالح میدانید حرم را ببندید ،اگر هم
شدید و در قامت یک مجاهد کبیر ظاهر شدید.
تشخیصتان چیز دیگری است حرم را باز بگذارید .به محض
فرزندان لبنان ،عراق ،پاکس��تان ،افغانستان و ایران هم به
شنیدن این مسأله جا خوردم .مسؤولیت سنگینی بر دوش من
یاری این سرزمین و مقدسات این خاک شتافتند اما تمام این
گذاشته شده بود .این همه زائر عالقهمند را محروم کنم و حرم را
جمعیتهای گوناگون و مختلف گرد یک محور میچرخید و آن
ببندم یا حرم را باز بگذارم در حالی که تهدیدهای امنیتی وجود
محور کسی نبود جز حاجقاسم سلیمانی .فاطمیون و زینبیون
داشت؟ اگر حادثهای پیش آمد جواب خدا را چه بدهم .متحیر
بر محور حاجقاسم سلیمانی میچرخیدند .حتی حزباهلل لبنان
شدم ،نگران شدم .این برادر لبنانی برای من تعرف میکرد که
نیز با محوریت سردار قاسم سلیمانی به سوریه ورود کرد .اینها
رفتم در اتاقم را بستم ،زدم زیر گریه .مقداری که گریه کردم
در این سرزمین خاطرهها آفریدند ،ارزشها آفریدند ،حماسهها
گفتم چه کنم؟ چه تصمیمیبگیرم؟ ناگهان بیاختیار به ذهنم
آفریدند .همین خونها و ارزشها و حماسههاس��ت که آینده
رس��ید که بلند شوم و بروم زیارت حضرت زینب و برای رفع
منطقه را روشن کرده است .البته نه فقط نگاهی به ارزشهای
این مشکل به خودشان متوسل شوم .همین که از اتاقم بیرون
خلق ش��ده در محور مقاومت ،بلکه بش��ارتهای مقام معظم
آمدم و به سمت ضریح قدم برمیداشتم ،یک پیرزنی را دیدم
رهبری نیز گویای این امر است .حضرت آقا خطاب به علمای
که حدود  70س��ال س��ن داش��ت ،تا مرا دید رو به من کرد و
س��وریه فرمودند ش��ما را میبینیم که در قدس نماز جماعت
گفت :تعال ابنی؛ پسرم پیش من بیا .به سمتش رفتم ،گفت:
میخوانید .این همان بش��ارتهایی است که انسان را امیدوار
السيده زينب تقول لك ال تغلق ابواب الحرم؛ حضرت زينب به
میکند .این را بدانید که هر چه در آینده سوریه اتفاق بیفتد
تو مىگويد درهاى حرم را نبند ،مردم را محروم نكن .تا این را
متاثر از فرهنگ شهدا و رزمندگان مدافع حرم خواهد بود .آینده
شنيدم ،ناخودآگاه بازگشتم به اتاق خودم ،پشت میز نشستم
سیاسی منطقه حاصل خون شهدای مدافع حرم خواهد بود.
و با مسؤوالن باالتر تماس گرفتم و گفتم تصمیم گرفتهام شب
به عنوان یک شاهد عینی عرض میکنم اگر در ایام شهادت
و روز عاشورا حرم باز باشد .بعد از اینکه این تصمیم را مخابره
س��ردار س��لیمانی کسی به س��وریه میآمد و واکنش مردم و
ک��ردم ب��ه خودم آمدم که این پیرزن چه کس��ی بود؟ از کجا
روحانیون و علمای این سرزمین را میدید ،به ذهنش نمیرسید
فهمید نیت من چیست؟ چه کسی بوده که از حضرت زینب
که اینها همه ابراز احساس��ات برای شهادت یک سردار ایرانی
برای من پیغام آورده بود؟ چگونه این پیام را حضرت زینب به
است .گمان میکرد که یک فرمانده بزرگ سوری یا یک رهبر
او رسانده؟ س��ریع دویدم داخل صحن ،دیدم نه کسی داخل
بزرگ سوریه کشته شده است .پیوند عمیق عاطفی بین مردم
صحن است و نه اثری از آن پیرزن است.
سوریه و حاجقاسم برقرار شده بود.
آري! خود حضرت زينب ،اولين مدافع حرم اس��ت و مثل
خيلى از خانوادههاى ش��هدا براى من نقل كردند که وقتى
اين حكايت و مثل اين كرامات زينبى بسيار فراوان است ،خدا
ما خبر ش��هادت حاجقاسم را ش��نيديم آنقدر كه برای ایشان
به ما توفیق قدردانی این نعمات را عنایت کند.
گريه كرديم براى فرزند شهید خودمان گريه نكرديم .يكى از

