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نسخه تلفن همراه
بیانات رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی

   بسم اهلل الّرحمن الّرحیم )۱(

و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله الّطّیبین سّیما 
بقّیةاهلل فی االرضین.

تبریک عرض میکنم این عید سعید بزرگ را به شما حّضار محترم و گرامی و 
سفرای کشورهای اسالمی که در جلسه حضور دارند و به همه ی ملّت بزرگ و مؤمن 
ایران و به همه ی اّمت اسالمی؛ از خداوند متعال مسئلت میکنیم که این عید را به 

معنای واقعی کلمه برای اّمت اسالمی مبارک فرماید و عید قرار بدهد.
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   اهّمّیت اتّحاد اّمت اسالمی به عنوان عامل شرافت و کرامت رسول 
مکّرم و اّمت اسالمی

عید فطر همان طوری که در دعای قنوت نماز آن وارد شده است و میخوانیم 
۲( مایه ی  َمًة َو َمزیدا«،) ٍد َصلَّی  اهلُل  َعَلیِه  َو آلِِه ُذخراً َو َشرفًا َو َکرا »َو لُِمَحمَّ
شرافت است، مایه ی کرامت است، ذخیره است برای وجود مقّدس نبّی  مکّرم، 
یعنی برای اسالم و جامعه ی اسالمی. به نظر میرسد یکی از مهم ترین عوامل و 
عناصری که میتواند مایه ی شرافت و کرامت باشد برای رسول مکّرم اسالم و مردم 
مسلمان و جامعه و اّمت اسالمی، اتّحاد اّمت اسالم است، رفع اختالفات است.

   استکبار و رژیم صهیونیستی، دو عامل اصلی ایجاد اختالف 
برادران عزیز، خواهران عزیز! امروز سیاست استکبار عبارت است از ایجاد شکاف 
و اختالف بین ملّتهای مسلمان و حّتی در داخل ملّتها، بین آحاد آن ملّتها؛ امروز 
سیاست این است. و این نقشه ای است که نقشه پردازان و توطئه گران آمریکای 
جنایت کار و صهیونیست ها برای منطقه ی ما که یکی از مهم ترین مناطق اسالمی 
است، طّراحی کرده اند و شما نشانه هایش را دارید مشاهده میکنید: حوادث رّقت بار 
یمن، حوادث سوریه، حوادثی که در عراق بود، و بقّیه ی کشورهای مسلمان. راه این 
است که ملّتهای مسلمان نقطه ی اصلی را کشف کنند؛ آن نقطه ی اصلی عبارت 
است از دشمنی استکبار با جامعه ی اسالمی و اّمت اسالمی؛ این اساس قضّیه 
است. بِایستند در مقابل سیاستهای استکبار؛ این وظیفه ی دولتها است، وظیفه ی 
مسئوالن سیاسی است، وظیفه ی زبدگان دینی و فرهنگی و سیاسی است در 
همه ی دنیای اسالم. و یک نقطه ی اساسی دیگر هم مسئله ی رژیم صهیونیستی 
است که اساساً در این منطقه این رژیم را در دل دنیای اسالم کار گذاشته اند برای 
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ایجاد اختالف، برای تفتین،)۳( برای مسئله سازی. 

   نابودی قطعی رژیم صهیونیستی به عّلت عدم مشروعّیت آن
و رژیم صهیونیستی هم ماندگار نیست؛ این را همه ی تجربه  های تاریخی به ما 
به صورت قطعی امال میکند و تفهیم میکند. رژیم صهیونیستی مشکل اصولی دارد. 
آمریکایی ها و خود عوامل رژیم صهیونیستی و بعضی از دولتهای سست عنصر 
و دنبال روی آمریکا امروز خیال میکنند که با ایجاد رابطه ی دیپلماسی آشکار 
یا پنهان با رژیم صهیونیستی میتوانند مشکل او را حل کنند؛ نه، مشکل رژیم 
صهیونیستی، بودن یا نبودن رابطه ی دیپلماسی با دولتها نیست که اگر چنانچه 
حاال دو دولت، سه دولت -کمتر یا بیشتر- رابطه برقرار کردند، قبح رابطه ی با 
اسرائیل را شکستند و با رژیم صهیونیستی دست دوستی دادند، مشکل رژیم 
صهیونیستی حل بشود؛ نه، مشکل رژیم صهیونیستی اساس عدم مشروعّیت این 
رژیم است. رژیم صهیونیستی نامشروع است؛ تشکیل این رژیم بر یک اساس 
باطل انجام گرفته است. یک ملّت را از درون کشوِر خودش بزور، با کشتار، با 
تهدید، با نیروی مسلّح اخراج کرده اند، یک ملّت تاریخی را؛ ملّت فلسطین که 
ملّت جعلی و تازه به دوران رسیده ای نبود. کشور فلسطین هم همین جور؛ مگر 
میتوانند نقشه ی فلسطین را از حافظه ی تاریخی جغرافیای جهان حذف کنند؟ 
مگر این کار ممکن است؟ حاال بیایند چهار تا کشور سست عنصِر در منطقه را 
هم وادار کنند که ارتباط دیپلماسی برقرار کنند با رژیم صهیونیستی، مشکلشان 

را حل نمیکند؛ مشکل آنها عبارت است از عدم مشروعّیت.
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   عدم توفیق دولتها در حّل مشکل عدم مشروعّیت رژیم 
صهیونیستی 

پایه ی رژیم صهیونیست در این منطقه  یک پایه ی سست و متزلزل و غلطی است؛ 
این هم چیزی نیست که کلیدش دست دولتها باشد که بتوانند آن را حل بکنند. 
بعضی از کشورهای منطقه که سابقه ی بیشتری در ارتباط با رژیم صهیونیستی 
دارند -من اسم نمی آورم- اتّفاقاً احساسات مردمشان نسبت به رژیم صهیونیستی 
بسیار تندتر از بقّیه ی کشورها است. مسئله ، مسئله ی ملّتها است؛ عدم مشروعّیت 
رژیم صهیونیستی در دل اّمت اسالمی حک شده است و زایل شدنی نیست؛ با تالش 
کاخ سفید و با انتقال سفارت به قدس و با این حرفها نمیتوانند این مشکل را حل 
کنند؛ این مشکل حل شدنی نیست. و بدون شک، این رژیمی که بر پایه ی باطل 
تشکیل شده است، به توفیق الهی و با هّمت ملّتهای مسلمان نابود خواهد شد و از 

بین خواهد رفت.

 نابودی رژیم  صهیونیستی با مراجعه به آراء فلسطینیان واقعی 
مثل همه ی کشورهای آزاد دنیا، مردم فلسطین -فلسطینیان واقعی- بایستی مورد 
سؤال قرار بگیرند؛ چه مسلمانشان، چه مسیحی شان و چه یهودی شان؛ آنهایی که 
فلسطینی اند، نه آنهایی که از جاهای دیگر وارد فلسطین شده اند. آراء آن کسانی 
که فلسطینی هستند باید مورد مراجعه قرار بگیرد و از آنها نظرخواهی بشود و آنها 
نظاِم حکومتِی کشورِ فلسطین را معّین کنند؛ آن نظام حکومتی نسبت به کسانی که 
وارد این منطقه شده اند، ]یعنی[ صهیونیست ها و رؤسایشان و بقّیه، تصمیم خواهد 
گرفت. راه حّل فلسطین جز این نیست و این همان نابود شدن و از بین رفتن رژیم 
باطل و جعلی صهیونیستی است که امروز بر سر کار است؛ و این امر به طور قطعی در 
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آینده ی نه چندان دوری -نمیشود زمان معّین کرد؛ آینده ای که خیلی دور نیست- 
قطعاً به حول و قّوه ی الهی تحّقق پیدا خواهد کرد. اگر این شد، ملّتهای مسلمان در 

این منطقه خواهند توانست ان شاءاهلل وحدت خودشان را به دست بیاورند.

 اتّحاد، عّزت و تعالی اّمت اسالمی با نابودی عامل اختالف 
عامل اختالف در این منطقه وجود این دشمن است؛ همیشه دشمِن مشترک ایجاد 
اتّحاد میکند، ]اّما[ در اینجا بعکس عمل کرده است؛ این دشمن مایه ی اختالف، 
مایه ی نفاق، مایه ی وجود رگه های خیانت در بعضی از مسئوالن کشورهای اسالمی 
شده است. وقتی این از بین برود، کشورها میتوانند به هم نزدیک بشوند و میتوانند 
اتّحاد و اتّفاق خودشان را حفظ کنند، و عّزت اسالمی هم در اتّحاد اّمت اسالمی است؛ 

اّمت اسالمی باید در سایه ی اتّحاد ان شاءاهلل به اوج تعالی برسد و خواهد رسید.
 امیدواریم که خداوند متعال در این عید فطر و در همه ی ایّام متبّرک و مبارک، برای 
اّمت اسالمی خیر مقّدر بفرماید و به همه ی آحاد اّمت اسالمی و به همه ی ملّتهای 

مسلمان توفیق حرکت جّدی در این راه را مرحمت کند.

والّسالم علیکم و  رحمة اهلل و   برکاته

۱( در ابتدای این دیدار -که به مناسبت عید سعید فطر برگزار شد- حّجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی )رئیس  جمهور( مطالبی بیان کرد.

۲( اقبال االعمال، ج ۱، ص ۲۸۹
۳( فتنه انگیزی، توطئه چینی
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