سرمقاله

فلسطینقلبجهاناسالم
سید احمد زرهانی

سرمقاله

مسجداالقصی قبله اول مسلمانان و سرزمین قدس در
اشغال رژیم غاصب اسرائیل قرار گرفتهاند و میلیونها
تن از مردم فلســطین دور از وطن در آوارگی متولد
میشوند و در آوارگی میمیرند و تعداد زیادی نیز در
زیر آتش و شکنجه صهیونیستها در سرزمین مادری
خود گرفتارند و حلقه محاصــره غزه مقاوم تنگتر
میشود .با این حال خورشید انتفاضه در آن سرزمین
پاک و مبارک میدرخشد و جوانان مسلمان فلسطین و
حزباهلل با تدبیر و برنامهریزی محور مقاومت ،از حق
دفاع میکنند و خواب راحت را از چشــم اشغالگران
گرفتهاند و به جهاد مقدس خود ادامه میدهند .رژیم
اســرائیل غاصب با وقاحت به قطعنامههای نیمبند و
کماثر سازمان ملل متحد میخندد و هر روز خانههای
فلسطینیان را خراب میکند و به شهرک سازی برای
مهاجران نامشروع و چندملیّتی میپردازد .شگفتا که
دولتهای اســامی یا ســکوت کردهاند و یا به ادعای
اسرائیل به سازش روی آوردهاند و آمریکا و انگلیس
از این رویداد غیرانســانی و مخوف آشکارا حمایت

میکننــد و بــرای صیانت از کیان متزلزل اســرائیل
کودککش بذر تفرقه در جهان اســام میافشانند و
مسلمانان را به جان هم میاندازند.
برخی از ســران کشورهای اســامی در تداوم خط
سیاســی انور ســادات با پول و وعده و وعید سعی
میکنند ســران حماس را به امور دنیوی سرگرم کنند
و برای صهیونیستها هرچند به صورت موقت ،امنیت
بــه ارمغان آورند .ولی اراده الهی بر کار دیگری تعلق
گرفته اســت و آن هم برانگیختن مردم فلسطین برای
انتفاضه و حرکت آزادیبخش و دشمنشکن است که
هر روز ابعاد بیشــتری پیدا میکنــد و ذهن و ضمیر
جهانیــان را به حقانیت خود جلــب میکند .خداوند
حکیم این حق دفاع و جهاد مقدس را به مردم مظلوم
اعطا کرده اســت و مردم به اذن خدا در این مســیر
سرنوشت ساز حرکت میکنند.
خداوند میفرمایدُ :
َ
ون بِأنَّ ُه ْم ُظ ِل ُموا
ين ُيقَا َت ُل َ
«أ ِذ َن لِ َّل ِذ َ
َ
ين ُأخْ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
ار ِه ْم
ير .الَّ ِذ َ
َوإ َِّن اهلل َع َلى ن َْص ِر ِه ْم لَق َِد ٌ
بِغ َْي ِر َح ٍّق إ َِّل َأ ْن َيقُولُــوا َرب ُّ َنا اهللُ َولَ ْو َل َد ْف ُع ا ِ
َّاس
هلل الن َ
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بَ ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ات َو َم َس ِ
اج ُد
ض لَ ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
هلل َك ِثيرا َولَ َي ْن ُصر َّن اهللُ َم ْن َي ْن ُصر ُه إ َِّن َ
اهلل
َ
ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْاس ُم ا ِ ً
ُ
لَق ِ
يز» 1.این وعده الهی یعنی نصرت و پیروزی
َــو ٌّي َع ِز ٌ
مردم مظلوم تحقق مییابد و روزی جهانیان فلسطین را
از آن فلسطینیان خواهند دید و پیروان همه ادیان الهی
در زادگاه خود در سایه اســام زندگی آبرومندانهای
در کنار مسلمانان به دســت میآورند و صهیونیستها
آرزوی انهدام مســجداالقصی را به گور خواهند برد.
جای تأســف اســت که برخی از ســران کشورهای
اســامی در این برهه خطیر تاریخی پشت به اسرائیل
ظالم کردهاند و با بمبهای خوشــهای خانه و کاشــانه
برادران مظلوم خود را منهدم میکنند و با چشم بستن
بر روی فقر میلیونها مســلمان قحطیزده و مستضعف
در جهان اســام ،دالرهای انبوه نفتــی را به کارخانه
چندملیّتی اسلحهســازی میدهند و سالح میخرند و
خون میریزند.
آنان تسلط آمریکا و ابرقدرتها را جاودانه میپندارند و
فکر میکنند که با کمک آنان زنده میمانند ،در صورتی
که باطل رفتنی اســت و زمین و رهبری جهان از آن
«و
صالحان است ،آنگونه که خداوند توانا میفرمایدَ :
الذ ْک ِر َأ َّن ْ َ
ــد ِّ
ور ِم ْن بَ ْع ِ
لَق َْد َک َت ْبنا ِفي ال َّزبُ ِ
ض َي ِرثُها
ال ْر َ
ون» 2.بر مبنای همین منطق روشــن،
الصالِ ُح َ
ِعبــا ِد َي َّ
مســتضعفان مؤمن به خدای رحمان ،رهبری و وراثت
زمین را به دست میآورند و ســرانجام حق بر باطل
پیروز میشــود و خانه تار عنکبوتی مستکبران از هم
فرو میپاشد و از میان میرود.
مقــام معظم رهبری حضرت آیــةاهلل خامنهای(مدظله
العالی) در ششــمین کنفرانــس بینالمللی حمایت از
انتفاضه فلسطین فرمودهاند« :حمایت از مقاومت وظیفه
همه ماســت» .ایشان وظیفه همه کشورهای اسالمی و
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عربی و همه جریانهای اسالمی و ملی را قرار گرفتن در
خدمت به آرمان فلسطین میدانند و رژیم صهیونیستی
را در سراشیب اضمحالل و افول ارزیابی میکنند .حال
باید از سران برخی از کشــورهای اسالمی پرسید که
چرا به ریسمان پوســیده صهیونیسم آویزان شدهاند و
به برادرکشی روی آوردهاند؟ در حالی که قرآن مجید
«و ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْبلِ ا ِ
هلل َج ِمي ًعا َو َل
با حکمت میفرمایدَ :
3
َت َف َّرقُوا».
کلید نجات جهان اســام در اتحاد ملل اسالمی برای
نجات مسجداالقصی و قدس شریف است و الزمه این
کار پایان دادن به جنگهای داخلی و درک خطر تفرقه
است؛ تفرقهای که ریشه در شرک دارد و از شرک هم
خطرناکتر اســت ،آنگونه که در قرآن مجید از قول
حضرت هارون(ع) آمده است« :ق َ
َال َيا ا ْب َن ُأ َّم َل َت ْأخُ ْذ
يت َأ ْن َتق َ
ُول َف َّرق َْت بَ ْي َن بَ ِني
بِ ِل ْح َي ِتي َو َل بِ َر ْأ ِسي ِإنِّي خَ ِش ُ
4
إ ِْس َرائِ َ
يل َولَ ْم َت ْرق ُْب ق َْولِي».
امید است مسلمانان جهان توطئههای پیچیده و چندالیه
استکبار جهانی را بشناسند و با هوشمندی راه را برای
شــعلهور کردن جنگهای درون امت اسالمی سد کنند
و اجازه ندهند که شــیطانهای اسالم ستیز و مستکبر،
حرث و نسل و زیرســاختها و تأسیسات کشورهای
اسالمی را به دســت همدیگر منهدم کنند و بر امنیت
اع َت ِب ُروا
سیاه و شادکامی اسرائیل اشغالگر بیافزایندَ « ،ف ْ
ِ 5
َيا ُأولِي ْ َ
ال ْب َصار».
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