
فلسطین قلب جهان اسالم

سرمقاله

سید احمد زرهانی

مسجداالقصی قبله اول مسلمانان و سرزمين قدس در 
اشغال رژيم غاصب اسرائيل قرار گرفته اند و ميليونها 
تن از مردم فلســطين دور از وطن در آوارگی متولد 
می شوند و در آوارگی می ميرند و تعداد زيادی نيز در 
زير آتش و شكنجه صهيونيستها در سرزمين مادری 
خود گرفتارند و حلقه محاصــره غزه مقاوم تنگ تر 
می شود. با اين حال خورشيد انتفاضه در آن سرزمين 
پاك و مبارك می درخشد و جوانان مسلمان فلسطين و 
حزب اهلل با تدبير و برنامه ريزی محور مقاومت، از حق 
دفاع می كنند و خواب راحت را از چشــم اشغالگران 
گرفته اند و به جهاد مقدس خود ادامه می دهند. رژيم 
اســرائيل غاصب با وقاحت به قطع نامه های نيم بند و 
كم اثر سازمان ملل متحد می خندد و هر روز خانه های 
فلسطينيان را خراب می كند و به شهرك سازی برای 
مهاجران نامشروع و چندمليّتی می پردازد. شگفتا كه 
دولتهای اســالمی يا ســكوت كرده اند و يا به ادعای 
اسرائيل به سازش روی آورده اند و آمريكا و انگليس 
از اين رويداد غيرانســانی و مخوف آشكارا حمايت 

می كننــد و بــرای صيانت از كيان متزلزل اســرائيل 
كودك كش بذر تفرقه در جهان اســالم می افشانند و 

مسلمانان را به جان هم می اندازند.
برخی از ســران كشورهای اســالمی در تداوم خط 
سياســی انور ســادات با پول و وعده و وعيد سعی 
می كنند ســران حماس را به امور دنيوی سرگرم كنند 
و برای صهيونيستها هرچند به صورت موقت، امنيت 
بــه ارمغان آورند. ولی اراده الهی بر كار ديگری تعلق 
گرفته اســت و آن هم برانگيختن مردم فلسطين برای 
انتفاضه و حركت آزادی بخش و دشمن شكن است كه 
هر روز ابعاد بيشــتری پيدا می كنــد و ذهن و ضمير 
جهانيــان را به حقانيت خود جلــب می كند. خداوند 
حكيم اين حق دفاع و جهاد مقدس را به مردم مظلوم 
اعطا كرده اســت و مردم به اذن خدا در اين مســير 

سرنوشت ساز حركت می كنند.
خداوند می فرمايد: »ُأِذَن لِلَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظِلُموا 
َوِإنَّ اهلَل َعَلی نَْصِرِهْم لََقِدیٌر. الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِهْم 
بَِغْیِر َحقٍّ ِإلَّ َأْن َیُقولُــوا َربَُّنا اهللُ َولَْوَل َدْفُع اهلِل النَّاَس 
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َمْت َصَواِمُع َوبَِیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد  بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهدِّ
ُیْذَكُر ِفیَها اْسُم اهلِل َكِثیًرا َولََیْنُصَرنَّ اهللُ َمْن َیْنُصُرُه ِإنَّ اهلَل 
لََقــِويٌّ َعِزیٌز«.1 اين وعده الهی يعنی نصرت و پيروزی 
مردم مظلوم تحقق می يابد و روزی جهانيان فلسطين را 
از آن فلسطينيان خواهند ديد و پيروان همه اديان الهی 
در زادگاه خود در سايه اســالم زندگی آبرومندانه ای 
در كنار مسلمانان به دســت می آورند و صهيونيستها 
آرزوی انهدام مســجد االقصی را به گور خواهند برد. 
جای تأســف اســت كه برخی از ســران كشورهای 
اســالمی در اين برهه خطير تاريخی پشت به اسرائيل 
ظالم كرده اند و با بمبهای خوشــه ای خانه و كاشــانه 
برادران مظلوم خود را منهدم می كنند و با چشم بستن 
بر روی فقر ميليونها مســلمان قحطی زده و مستضعف 
در جهان اســالم، دالرهای انبوه نفتــی را به كارخانه 
چندمليّتی اسلحه ســازی می دهند و سالح می خرند و 

خون می ريزند.
آنان تسلط آمريكا و ابرقدرتها را جاودانه می پندارند و 
فكر می كنند كه با كمك آنان زنده می مانند، در صورتی 
كه باطل رفتنی اســت و زمين و رهبری جهان از آن 
صالحان است، آن گونه كه خداوند توانا می فرمايد: »َو 
ْكِر َأنَّ اْلَْرَض َیِرُثها  بُوِر ِمْن بَْعــِد الذِّ لََقْد َكَتْبنا ِفي الزَّ
الُِحوَن«.2 بر مبنای همين منطق روشــن،  ِعبــاِدَي الصَّ
مســتضعفان مؤمن به خدای رحمان، رهبری و وراثت 
زمين را به دست می آورند و ســرانجام حق بر باطل 
پيروز می شــود و خانه تار عنكبوتی مستكبران از هم 

فرو می پاشد و از ميان می رود.
مقــام معظم رهبری حضرت آيــةاهلل خامنه ای)مدظله 
العالی( در ششــمين كنفرانــس بين المللی حمايت از 
انتفاضه فلسطين فرموده اند: »حمايت از مقاومت وظيفه 
همه ماســت«. ايشان وظيفه همه كشورهای اسالمی و 

1. حج، 39و40.
2. انبياء، 105.

عربی و همه جريانهای اسالمی و ملی را قرار گرفتن در 
خدمت به آرمان فلسطين می دانند و رژيم صهيونيستی 
را در سراشيب اضمحالل و افول ارزيابی می كنند. حال 
بايد از سران برخی از كشــورهای اسالمی پرسيد كه 
چرا به ريسمان پوســيده صهيونيسم آويزان شده اند و 
به برادركشی روی آورده اند؟ در حالی كه قرآن مجيد 
با حكمت می فرمايد: »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلِل َجِمیًعا َوَل 

ُقوا«.3 َتَفرَّ
كليد نجات جهان اســالم در اتحاد ملل اسالمی برای 
نجات مسجد االقصی و قدس شريف است و الزمه اين 
كار پايان دادن به جنگهای داخلی و درك خطر تفرقه 
است؛ تفرقه ای كه ريشه در شرك دارد و از شرك هم 
خطرناك تر اســت، آن گونه كه در قرآن مجيد از قول 
حضرت هارون)ع( آمده است: »َقاَل َیا اْبَن ُأمَّ َل َتْأُخْذ 
ْقَت بَْیَن بَِني  بِِلْحَیِتي َوَل بَِرْأِسي ِإنِّي َخِشیُت َأْن َتُقوَل َفرَّ

ِإْسَرائِیَل َولَْم َتْرُقْب َقْولِي«.4
اميد است مسلمانان جهان توطئه های پيچيده و چنداليه 
استكبار جهانی را بشناسند و با هوشمندی راه را برای 
شــعله ور كردن جنگهای درون امت اسالمی سد كنند 
و اجازه ندهند كه شــيطانهای اسالم ستيز و مستكبر، 
حرث و نسل و زيرســاختها و تأسيسات كشورهای 
اسالمی را به دســت همديگر منهدم كنند و بر امنيت 
سياه و شادكامی اسرائيل اشغالگر بيافزايند، »َفاْعَتِبُروا 

ْبَصاِر«.5 َیا ُأولِي اْلَ

3. آل عمران، 103.
4. طه، 94.
5. حشر، 2.
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