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نسخه تلفن همراه

  
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

والحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین.)۲(

تبریک عرض ميکنم عيد سعيد فطر را به همه ى شما برادران و خواهران عزیز که در این 
مجلس تشریف دارید، و به سفراى محترم کشورهاى اسالمى که حضور دارند، و به ملّت 
ایران که حقيقتاً شایسته است انسان با همه ى وجود و با همه ى دل به این ملّت بزرگ و 
مؤمن و وفادار و شجاع و فداکار تبریک بگوید عيد سعيد فطر را. همچنين تبریک عرض 
َّذى َجَعلَتُه لِلُمسلِميَن عيدا«؛)۳( خداى  ميکنيم این عيد را به اّمت بزرگ اسالمى که »اَل

متعال این روز را براى اّمت اسالمى عيد قرار داده است.

 دعوت به دو ركن اساسى در عيد فطر: توحيد، وحدت
در این عيد، مردم به دو رکن اساسى دعوت شده اند: به توحيد و به وحدت. توحيد در همين 
ذکر عميق و پُرمعنایى است که در نماز عيد وجود دارد که دنباله ى آن هم زکات است؛ 
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]یعنى [ هم صالت است، هم متّمم آن زکات است؛ این در این روز نِماد توحيد است. وحدت 
هم که درواقع از همين توحيد سرچشمه ميگيرد، همدلى مسلمانها است؛ جسمها در نماز 
و در اجتماعات عيد در کنار هم، و دلها متوّجه به یک مرکز، مرکز عظمت الهى، مرکز قدرت 

و رحمت حق؛ این روز یک چنين روزى است.

 محرومّيت دنياى اسالم اين دوران از وحدت
البّته امروز متأّسفانه دنياى اسالم از وحدت محروم است، دچار مشکالت و دچار درگيرى 
است. وقتى آشفتگى به ميان آمد، وقتى درگيرى ميان مسلمانها به وجود آمد، معنویّت 
هم کم ميشود. معنویّت و ایمان، طبق منطق قرآن تا حدود زیادى به آرامش احتياج دارد؛ 
کيَنَة فى ُقلوِب الُمؤِمنيَن لَِيزدادوا ایمانًا َمَع ایمانِهم؛)۴( وقتى سکينه بود،  ُهَو الَّذى اَنَزَل السَّ
وقتى آرامش بود، وقتى امنّيت بود، نوبت ميرسد به اینکه انسانها بر ایمان خود بيفزایند؛ با 
عمل صالح، با توّجه، با ذکر. وقتى در یک کشور اسالمى و در یک مجموعه ى اسالمى، مردم 
بر جان خود، بر مال خود، بر امنّيت خود بيم دارند و مأمون)۵( نيستند، امنّيت ندارند، آنجا 
سکينه هم وجود ندارد؛ سکينه که نبود، این ازدیاد ایمان هم وجود ندارد؛ امروز مسلمانها 

دچار این وضعّيتند.
 در خطبه ى نماز عرض کردم به مردم، امروز بغداد عزادار است. بسيارى از کشورهاى دیگر 
اسالمى به خاطر جنگها، به خاطر خون ریزى عزادارند؛ سوریه عزادار است، یمن عزادار است، 

ليبى عزادار است، بحرین عزادار است. اّمت اسالمى شایسته ى این همه مشکالت نيست.

 آمريكا، عامل مشكالت كنونى دنياى اسالم
 این مشکالت از کجا مى آید؟ این مشکالت از کدام منبع خبيث و نامبارکى ناشى ميشود؟ 
چه کسى این نطفه ى ناپاک تروریسم را در دنياى اسالم ترویج ميکند؟ در زبان، همه از 
تروریسم تبّرى ميجویند و گاهى على الّظاهر یک تظاهر عملى هم عليه تروریسم ميکنند 
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-به تعبير رئيس جمهور محترم یک ائتالف ظاهرى و دروغين و مصنوعى عليه تروریسم 
تشکيل ميدهند- اّما در باطن این جور نيست؛ در باطن تروریسم را ترویج ميکنند. ما 
فراموش نکرده ایم آن روزهایى را که در اوایل قضایاى سوریه، سفير آمریکا بلند شد رفت 
در بين معارضين تا به آنها دلگرمى بدهد و آنها را وادار کند که یک منازعه ى سياسى را 
تبدیل کنند به یک جنگ داخلى. این کار کوچکى است؟ خب منازعات سياسى در خيلى 
از کشورها هست؛ چرا باید منازعه ى سياسى را تبدیل کنند به جنگ؟ ]آن هم [ جنگ در 
خود یک ملّت و برادرکشى. بعد هم با پول و با درآمدهاى نفتى حرام، جوانهایى را از اطراف 
و اکناف جمع کنند ]و به آنجا[ متوّجه کنند؛ در سوریه یک جور، در عراق یک جور. حاال 
که دیگر گسترش پيدا کرده است؛ در بنگالدش، ترکيه و دیگر جاها. اینها است که دنياى 
اسالم را دچار این بدبختى ها ميکند و این ناامنى را به وجود مى آورد. چرا ما دشمن خودمان 

را نمى شناسيم؟

 تكيه ى ما بر دشمنى آمريكا، مّتكى بر شناخت و تجربه
بعضى خيال ميکنند اینکه ما بر روى دشمنى آمریکا با ما تکيه ميکنيم، ناشى از تعّصب 
است؛ نه، ناشى از شناخت است، ناشى از تجربه است. ما ۳۷ سال است داریم تجربه ميکنيم 
این دشمنى ها را. از اّول انقالب اینها کمر بستند به دشمنى امام بزرگوارِ ما و حرکت عظيم 
او؛ از اّول انقالب شروع کردند به توطئه، هنوز هم دارند ميکنند: سعى کردند اقوام ایرانى را 
عليه جمهورى اسالمى بشورانند، موّفق نشدند؛ سعى کردند عناصر وابسته را عليه مردم 
بشورانند، تا حدودى هم توانستند اّما مردم بر آنها غلبه پيدا کردند؛ تا امروز هم این سعى را 

دارند ميکنند اّما ملّت بيدار است، دولت هشيار است، مسئولين آماده اند.
 متأّسفانه در مناطق دیگر و کشورهاى دیگر این نقشه عملى شده است؛ کسانى با پول، با 
تماس، با سالح مدرن به کمک تروریست ها ميروند. این همه سالح مدرن را تروریست ها از 
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کجا مى آورند؟ با چه پولى ميخرند؟ اینها آن چيزهایى است که دنياى اسالم را، اّمت اسالم 
را زمين گير ميکند؛ اینها را باید فهميد، اینها را باید شناخت.

 امروز مشاهده ميکنيم که در مناطق دیگر هم این کار را دارند ميکنند. ما در مسئله ى 
بحرین هيچ دخالتى نکردیم و نخواهيم کرد اّما نصيحتشان داریم ميکنيم، آنجا هم یک 
منازعه ى سياسى است؛ دارند کارى ميکنند که این منازعه ى سياسى را بکشانند به یک 
جنگ داخلى؛ اگر آگاهى دارند، اگر معرفت دارند، اگر ِخرد سياسى بر آنها حاکم است، خب 
نکنند این کارها را. مخالفت سياسى و منازعه ى سياسى در هر کشورى ممکن است وجود 
داشته باشد؛ چرا باید کارى کنند که ملّتها را وادار کنند به پنجه زدن و مردم را در مقابل هم 
قرار بدهند؟ اینها اشتباهاتى است که امروز متأّسفانه در برخى از کشورهاى دیگر اسالمى 

انسان مشاهده ميکند.

 هدف استكبار جهانى و آمريكا از مشغول كردن مسلمانان به يكديگر، 
براى فراموش شدن مسئله ى فلسطين

استکبار جهانى و در رأس آنها آمریکا ميخواهند این منطقه را سرگرم و مشغول به خود 
بکنند تا رژیم صهيونيستى نَفس راحتى بکشد؛ اینها ميخواهند مسئله ى فلسطين را به 
فراموشى بسپرند، اینها ميخواهند وجود یک جغرافيا و یک ملّت را انکار کنند. فلسطين یک 
کشور پدیدآمده ى جعلِى امروزى نيست، فلسطين هزاران سال تاریخ دارد، ملّت فلسطين 
یک ملّت است، صاحب یک سرزمين است، صاحب یک منطقه ى جغرافيایى است؛ 
استکبار ميخواهد اینها را انکار کند و ملّت فلسطين را انکار کند. این فشارهایى که امروز 
وحشى هاى صهيونيست دارند بر ملّت فلسطين وارد ميکنند، اینها سيلى اش را خواهند 
خورد؛ این را بدانند. مسئله ى فلسطين مسئله ى محورى دنياى اسالم است، مسئله ى 
فلسطين مسئله اى است که هيچ کشورى نباید فراموش کند؛ هيچ کشور اسالمى بلکه حّتى 
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کشورهایى که از وجدان انسانى برخوردارند، نباید فراموش کنند که این یک مسئله ى اصلى 
است، مسئله ى اساسى است. یک ملّت مظلوم است، یک ملّت در محاصره است، یک ملّت 
دائماً دارد در طول این هفتاد سال اخير مورد ظلم وستم قرار ميگيرد؛ این را نباید فراموش 
بکنند. قضایاى دیگر دنياى اسالم به گمان ما غالباً براى این است که این مسئله ى فلسطين 

فراموش بشود، آن وقت فاجعه آفرینى ميکنند.

 فاجعه ى يمن، مؤيّد لزوم تنبيه كشور متجاوز به يمن
خب، مسئله ى یمن را شما مالحظه کنيد. آنچه در یمن دارد اتّفاق مى افتد یک فاجعه است، 
یک فاجعه است. یک سال و چند ماه است که این مردم به یک دليل واهى به وسيله ى یک 
کشور به اصطالح اسالمى دیگر مورد تهاجمند، بمباران ميشوند، نه اینکه جبهه هاى جنگ 
بمباران بشود؛ بيمارستان بمباران ميشود، خانه هاى مردم بمباران ميشود، مساجد بمباران 
ميشوند، زیرساخت هاى کشور دارد نابود ميشود؛ این وضع قابل دوام نيست؛ متجاوز بایستى 
از تجاوز دست بردارد و دنياى اسالم باید متجاوز را تنبيه بکند تا کسانى به فکر تجاوز نيفتند.

 راه پيشرفت: ايستادگى، تقويت ساخت داخلى، تقويت عزم مّلى، 
تقويت ارتباط با خدا

ملّت ایران ایستاده است؛ ملّت ایران در این ۳۷ سال نشان داده است که ایستاده است. این 
یک، و نشان داده است که راه پيشرفت هم ایستادگى است. اگر ملّت ایران تسليم ميشد، 
ضعف نشان ميداد، در مقابل قدرت طلب هاى عالَم و متکّبرین عالَم ُکرنش ميکرد، این 
پيشرفتها هم نصيبش نميشد؛ راه پيشرفت ایستادگى و استقامت است، تقویت ساخت 

داخلى است، تقویت عزم و اراده ى ملّى است و تقویت ارتباط با خدا.
عزیزان من! این رازونيازهاى ماه رمضان را قدر بدانيد، این دعاها را قدر بدانيد؛ این 
شب زنده دارى هاى مبارک را، این اشکهاى پاکيزه را که در این شبهاى قدر و در این مجالس 
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دعا و مناجات و استغاثه و تضّرع بر چهره ها جارى شد، اینها را قدر بدانيد، اینها خيلى ارزش 
دارد؛ اینها دل انسان مؤمن را محکم ميکند، توّکل او را به خدا زیاد ميکند. وقتى به خدا توّکل 
کردید، از غير خدا دیگر نخواهيد ترسيد، وقتى از غير خدا نترسيدید، به سمت اهداف عالى 

خودتان محکم حرکت خواهيد کرد.
 پروردگارا! روح مطّهر امام بزرگوار که این راه را به ما نشان داد و ما را در این راه وارد کرد، و 
روح مطّهر شهيدان عزیز که در این راه جان خودشان را فدا کردند، با پيغمبر و آل پيغمبر 

محشور بفرما.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

1(در ابتداى این دیدار -که به مناسبت عيد سعيد فطر برگزار شد- حّجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى )رئيس جمهور( مطالبى بيان کرد.

۲(  صلوات حّضار
۳( مصباح، ج ۲، ص ۶۰۴ )دعاى قنوت نماز عيد(

۴( سوره ى فتح، بخشى از آیه ى ۴؛ »اوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى 
بر ایمان خود بيفزایند...«

۵( ایمن، در امان 
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