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نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحیم )۱(

 و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
علی آله الّطّیبین الّطاهرین المعصومین سّیما بقّیةاهلل فی االرضین.

تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را به همه ی  شما برادران و خواهران 
و سفرای محترم کشورهای اسالمی و میهمانانی که در جلسه حضور دارند و به 
همه ی ملّت بزرگ ایران و به همه ی اّمت عظیم اسالمی در سراسر جهان. 
اّمت  این  را شامل حال  الطاف خود  ان شاءاهلل خداوند متعال  امیدوارم که 
بزرگ بکند و این عید -به  معنای واقعی کلمه- برای اّمت اسالمی مبارک باشد.
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  اختالفات داخلی، مهم ترین جراحت و مشکل امروِز اّمت اسالمی
حقیقت این است که امروز اّمت اسالمی دچار مشکالت فراوانی است؛ جراحتهایی بر 
پیکره ی این اّمت وارد شده است و وارد میشود؛ مهم ترین اینها اختالف است. سعی دشمنان 
اسالم این است که بین گروه های مسلمان به بهانه های مختلف ایجاد اختالف کنند، شقاق 
و دشمنی ایجاد کنند؛ به بهانه ی قومّیت، به بهانه ی مذهب، به بهانه ی جغرافیا، به بهانه ی 
مشکالت ارضی و مرزی؛ همه ی این بهانه ها در اختیار آنها قرار گرفته است و متأّسفانه 
دشمن استفاده میکند و ما که مسئوالن دولتهای اسالمی هستیم، از این کار دشمن غفلت 

میکنیم.

 ترفند و خباثت دشمنان، پشتیبانی از جامعه ی سّنی در مقابل جامعه ی 
شیعه

بنده با خودم فکر میکنم، آن وقتی که انسان می شنود که فالن سناتور آمریکایی که با اصل 
اسالم و کشورهای اسالمی دشمن است، دغدغه ی جامعه ی سّنی را در مقابل شیعه ابراز 
میکند، وقتی انسان این ترفند را مشاهده میکند، جا دارد بشّدت نگران بشود، جا دارد بشّدت 
مراقب باشد. دشمنی که با اصل اسالم مخالف است، حاال نسبت به یک گروه اسالمی، در 
مقابل یک گروه دیگر ابراز پشتیبانی بکند! این جز خباثت، جز توطئه، جز ایجاد دشمنی 
چیز دیگری است؟ و این اتّفاقاً متأّسفانه امروز وجود دارد؛ ما باید به فکر باشیم، ما باید 

بفهمیم.

  مسائل یمن و سوریه و عراق و شمال آفریقا، نمونه هایی از ضرر اّمت 
اسالمی از وجود اختالف

همه ی کشورهای اسالمی از تفرقه ضرر میکنند و همه ی  آنها از اتّحاد سود میبرند. اتّحاد 
کشورهای اسالمی، نزدیک شدن اینها، به کار نبردن نیروهایشان علیه یکدیگر، به نفع خود 
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کشورهای مّتحد است، به نفع خود کشورهای اسالمی است. این را ما باید بفهمیم، این 
یک حکمت الهی است، یک حکمت اسالمی است؛ متأّسفانه به این توّجه نمیشود. امروز ما 
در داخل دنیای اسالم دچار مشکلیم، دچار خون ریزی هستیم؛ جراحتهای خون بار امروز 
وجود دارد. یمن یک نمونه ی از آنها است. اینها را بایستی توّجه کرد. مسائل سوریه، مسائل 
عراق، مسائل شمال آفریقا، مسائل گوناگونی که انسان مشاهده میکند در دنیای اسالم، همه 
نشانه های وجود اختالف و وجود دعوا است، و این به ضرر اسالم است، به ضرر اّمت اسالمی 

است. این ]مشکل[ را باید حل کنیم.

 از برجستگی های راه پیمایی روز قدس در ایران، نمایش همدردی و 
همراهی مردم شیعیان سنّیان فلسطینی

یکی از برجستگی های راه پیمایی روز قدس همین است. شما مالحظه کنید؛ تقریباً در 
همه ی شهرهای کوچک و بزرگ ایران، مردم در روز قدس، با دهان روزه -و این سالها در 
این هوای گرم- راه می افتند در خیابانها که مشاهده کردید در تهران و در شهرهای دیگر 
اجتماع عظیم مردم را؛ اینها همین مردم شیعه هستند که برای فلسطینیانی که اهل سّنتند، 
دارند این جور اظهار همدردی و همراهی میکنند. معنای اتّحاد این است، معنای پایبندی 
به وحدت اّمت اسالمی این است، که امام بزرگوار این را پایه گذاری کرد و امروز مردم دارند 

حرکت میکنند.

  خطر بزرِگ به فراموشی سپردن مسئله ی مهّم و درجه ی اّول فلسطین
یکی از خطرهای بزرگی که امروز دنیای اسالم را تهدید میکند، کم رنگ کردن و به 
فراموشی سپردن مسئله ی مهّم فلسطین است؛ متأّسفانه این کاری است که دارد انجام 
میگیرد. بعضی از کشورهای مسلمان جوری مشی میکنند، جوری حرف میزنند، جوری 
عمل میکنند که قضّیه ی فلسطین نادیده گرفته بشود، مسئله ی فلسطین به فراموشی 



4

05/ 96/04متن کامل بیانات رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی

سپرده بشود. این خیلی خطر بزرگی است. فلسطین مسئله ی اّول دنیای اسالم است. یک 
کشور اسالمی، یکسره غصب شده است؛ بحث یک سرزمین کوچک یا یک شهر یا یک 
روستا نیست، بحث یک کشور است؛ یک ملّت از خانه ی خود بیرون رانده شده است؛ آنهایی 
از فلسطینی ها هم که امروز در خود سرزمین فلسطین زندگی میکنند، با کمال عسرت، با 
کمال فشار زندگی میکنند. دائم در معرض کشت و کشتار و تحقیر و تذلیل و فشار هستند. 

این مسئله ی کوچکی است؟

  مبارزه ی امروز با رژیم صهیونیست، امری واجب و الزم برای همه ی 
دنیای اسالم

بنا بر فقه اسالم -چه فقه مذاهب اهل سّنت، چه فقه شیعه و شاید بقّیه ی مذاهب دیگر- 
تردیدی وجود ندارد که وقتی دشمنی بر سرزمین مسلمین تسلّط پیدا کرد، وظیفه ی 
همه است که با او مبارزه کنند، با او جهاد کنند؛ به هر شکلی از جهاد که ممکن است. امروز 
مبارزه ی با رژیم صهیونیست برای همه ی دنیای اسالم واجب و الزم است. چرا از این وظیفه 
سر باز میزنند؟ بحمداهلل ملّت ما در این مورد بیدار و هشیار ]است[؛ به هرحال دنیای اسالم 
احتیاج دارد به اتّحاد، احتیاج دارد به ائتالف، احتیاج دارد به همدلی. ملّتها غالباً با یکدیگر 
همدلند؛ دولتها هستند که اینجا وظیفه دارند، دولتها هستند که میتوانند نقش ایفا کنند. 
و ما امیدواریم خدای متعال به برکت ماه مبارک رمضان و به برکت روز عید فطر -که عید 
مسلمانان و مایه ی کرامت و شرف پیامبر معّظم اسالم است- دلهای ما را به هم نزدیک کند؛ 
مسلمانها را با همدیگر مهربان کند؛ و ان شاءاهلل اّمت اسالمی را در مقابل دشمنان اسالم، 

دارای قدرت و اقتدار الزم و عزم و اراده ی الزم قرار بدهد.

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