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امنئي مجعاً من مسؤويل اجلمهورية اإلسالمية وسفراء يف أول أيام عيد الفطر السعيد التقى اإلمام اخل
وخالل هذا اللقاء أكّد مساحته على أمهية الوحدة اإلسالمية ودور . البلدان اإلسالمية يف إيران

االستكبار يف زرع الشقاق واالختالف بني أبناء الشعوب اإلسالمية، كما ذكّر مساحته حبتمية زوال 
 نقل السفارات إىل القدس وإقامة عالقات دبلوماسية مع هذا الكيان لن الكيان الصهيوين مؤكداً أنَّ

 .يضفي عليه الشرعية ولن حيل مشكلته
 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين، سيما بقية اهللا يف 

 .األرضني
الكبري لكم أيها احلضور احملترمون األعزاء وسفراء البلدان اإلسالمية أبارك هذا العيد السعيد 

أسأل اهللا . احلاضرون يف هذه اجللسة، ولكل الشعب اإليراين الكبري املؤمن، ولكل األمة اإلسالمية
 .تعاىل أن جيعل هذا العيد مباركاً وعيداً على األمة اإلسالمية باملعىن الواقعي للكلمة

علَيِه وآِلِه ذُخراً وشرفاً   اُهللا  وِلمحمٍد صلَّى«د يف دعاء قنوت صالته الذي نقرأه عيد الفطر كما ور
، مبعث شرف وكرامة وذخر للوجود املقدس للنيب املكَّرم، أي لإلسالم واتمع )٢(» وكرامةً ومزيداً

شرف وكرامة لرسول يبدو أنَّ من أهم العوامل والعناصر اليت ميكنها أن تكون مبعث . اإلسالمي
 .اإلسالم املكَّرم وللمسلمني واتمع واألمة اإلسالمية هو احتاد األمة اإلسالمية وإزالة اخلالفات

أيها اإلخوة األعزاء، أيتها األخوات العزيزات، سياسة االستكبار اليوم عبارة عن إجياد الشقاق 
هذه هي سياسة . ء تلك الشعوبواالختالف بني الشعوب املسلمة وحىت داخل الشعوب وبني أبنا

وهذا خمططٌ رمسه املخططون واملتآمرون األمريكيون ارمون والصهاينة ملنطقتنا . اليوم] االستكبار[



 

 

: واحدة من أهم املناطق اإلسالمية، وأنتم تشاهدون مؤشرات هذا املخطط] اليت تعترب[وهي 
.  كانت يف العراق، وباقي البلدان املسلمةاألحداث املؤملة يف اليمن، وأحداث سوريا، واألحداث اليت

والسبيل هو أن تكتشف الشعوب املسلمة النقطة األصلية، والنقطة األصلية هي عداء االستكبار 
عليهم أن يقفوا بوجه سياسات . هذا هو أساس القضية. للمجتمع اإلسالمي واألمة اإلسالمية

السياسيني، وواجب النخب الدينية االستكبار، هذا هو واجب احلكومات، وواجب املسؤولني 
ونقطة أساسية أخرى هي قضية الكيان الصهيوين حيث . والثقافية والسياسية يف كل العامل اإلسالمي

هذا الكيان يف هذه املنطقة يف قلب العامل اإلسالمي لزرع اخلالفات وبثِّ الفنت ] املستكربون[وضعوا 
 .وخلق املشاكل

. هذا ما متليه علينا وتفهمنا إياه كل التجارب التارخيية بشكل قطعي. وليس الكيان الصهيوين بباق
يتصور األمريكيون ومسؤولو الكيان الصهيوين وبعض . الكيان الصهيوين يعاين من مشكلة أساسية

احلكومات الرديئة املعدن والتابعة ألمريكا اليوم أنه بإقامة عالقة دبلوماسية علنية أو خفية مع الكيان 
ميكنهم معاجلة مشكلته، ال، ليست مشكلة الكيان الصهيوين وجود أو عدم وجود عالقة الصهيوين 

دبلوماسية له مع احلكومات، حبيث لو أقامت حكومتان أو ثالث حكومات ـ أقل أو أكثر ـ 
لكيان الصهيوين عالقات معه فسوف ميحوا قُبح العالقة مع إسرائيل، وإذا مدوا يد الصداقة مع ا

فسوف تعاجل مشكلة الكيان الصهيوين، ال، مشكلة الكيان الصهيوين هي أساس عدم شرعية هذا 
طردوا . الكيان الصهيوين كيانٌ غري مشروع، وقد قام تأسيس هذا الكيان على أساس باطل. الكيان

رخيياً، الشعب الفلسطيين شعباً من بالده بالبطش واإلبادة والتهديد والقوات املسلحة، أخرجوا شعباً تا
وكذا احلال بالنسبة لفلسطني، وهل يستطيعون حمو خارطة . مل يكن شعباً مصطنعاً وحديث الوالدة

فلسطني من الذاكرة التارخيية واجلغرافية للعامل؟ وهل مثل هذا الشيء ممكن احلدوث؟ حىت لو أجربوا 
ت دبلوماسية مع الكيان الصهيوين، فهذا ال يعاجل أربعة بلدان رديئة املعدن يف املنطقة على إقامة عالقا

 .مشكلتهم؛ مشكلتهم هي عدم الشرعية
وهذا ليس شيئاً مفتاحه بيد . أساس الكيان الصهيوين يف هذه املنطقة أساس مهزوز ومتزلزل وخاطئ

 ـ بعض بلدان املنطقة اليت هلا سابقة أطول يف االرتباط بالكيان الصهيوين. احلكومات لتستطيع حلَّه
وال أريد ذكر أمساء ـ نرى من باب املصادفة أنَّ مشاعر شعوا ضد الكيان الصهيوين أشد من 

عدم شرعية الكيان الصهيوين حمفورة يف قلب . القضية قضية الشعوب. باقي البلدان] مشاعر شعوب[
ة إىل القدس ال يستطيعون عرب جهود البيت األبيض ونقل السفار. األمة اإلسالمية وهي شيء ال يزول



 

 

وبال شك فإنَّ هذا الكيان الذي تكون . هذه املشكلة ال حلَّ هلا. وما شاكل أن حيلوا هذه املشكلة
 .على أساٍس باطل سوف يزول ويقضى عليه بتوفيٍق من اهللا ومم الشعوب املسلمة

قيني ـ سواء مثل كل البلدان احلرة يف العامل، ينبغي سؤال الشعب الفلسطيين ـ الفلسطينيني احلقي
كانوا مسلمني أو مسيحيني أو يهوداً، أولئك الفلسطينيون منهم ال الذين دخلوا فلسطني من أماكن 

ينبغي الرجوع ألصوات الذين هم فلسطينيون واستفتاؤهم وهم الذين حيددون النظام . أخرى
هذه املنطقة احلكومي يف أرض فلسطني، وهذا النظام احلكومي سوف يتخذ قراره بشأن الذين دخلوا 

ليس لفلسطني حلٌ سوى هذا احلل، وهذا هو القضاء على الكيان . أي الصهاينة ورؤسائهم والباقني
الصهيوين الباطل الزائف الذي يتوىل األمور اليوم وزواله، وهو األمر الذي سوف يتحقق بشكل 

يد كثرياً ـ حبول اهللا مؤكد يف املستقبل غري البعيد ـ وال ميكن حتديد الزمن، يف املستقبل غري البع
وإذا كان هذا فسوف تستطيع الشعوب املسلمة يف هذه املنطقة أن تكتسب وحدا إن شاء . وقوته

 .اهللا
العدو املشترك خيلق االحتاد دائماً لكنه عِملَ . سبب االختالف يف هذه املنطقة هو وجود هذا العدو

ق ووجود أمناط من اخليانة لدى بعض بطريقة عكسية هنا، فهذا العدو سبب لالختالف والنفا
ستستطيع البلدان أن تتقارب وتتحد ] هذا العدو[وعندما يزول . املسؤولني يف البلدان اإلسالمية

جيب أن تصل األمة اإلسالمية . وحتافظ على وفاقها، والعزة اإلسالمية كامنة يف احتاد األمة اإلسالمية
 .د، وسوف تصلإىل ذروة رفعتها إن شاء اهللا يف ظل االحتا

نتمىن أن يقدر اهللا تعاىل لألمة اإلسالمية خرياً يف عيد الفطر هذا ويف كل األيام املباركة، وأن يوفق 
 .كل أبناء األمة اإلسالمية وكل الشعوب املسلمة للتحرك اجلاد يف هذا الطريق

 اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة 
 ــــــــــــــ

اء ـ الذي أقيم مبناسبة عيد الفطر السعيد ـ ألقى حجة اإلسالم واملسلمني ـ يف بداية هذا اللق ١
 .كلمة باملناسبة) رئيس اجلمهورية اإلسالمية يف إيران(حسن روحاين 

 .٢٨٩، ص ١ـ إقبال األعمال، ج  ٢


