
حــرت آیت اللــه خامنــه ای در بیانــات خــود ضمــن تبییــن دقیــق مســائل 

کشــورهای منطقــه اســامی، بــر لــزوم تحلیــل درســت وقایــع تأکیــد دارنــد. 

پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR تحلیــل ماجــرای عــراق و ســوریه را 

بــر اســاس بیانــات  رهــر انقــاب اســامی در ایــن اینفوگرافیــک مــرور میکنــد.
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تروریست ها
 در عراق

نتیجه جنگ نیابتی آمریکا
به زودی گروه های تکفیری 

بای جان حامیان خود خواهند شد.

دخالت آمریکا در سوریه هامن مشکات آنها 
در عراق را درپی خواهد داشت.

زیرساخت های  آن کشور بر اثر 
تحرکات تکفیری ها نابود شده است.

اگر تروریست ها رسکوب نشوند، جنایات آنها به 
آسیای میانه و مناطق دیگر گسرتش خواهد یافت.

عده ای مسلامن بی بصیرت 
در داخل نقشه دشمن قرار گرفتند.

ناکامی آمریکا 
در سوریه 

بر اثر حضور 
نیروهای مردمی

همکاری با مبارزه کنندگان واقعی با تروریست ها

مخالفت با بدعت تعیین حکومت با دخالت خارجی ها

مخالفت با تقسیم عراق به عرب شیعه، عرب سنی و کُرد

اعتقاد به مرجع بودن آرای مردم

مذاکره نکردن با آمریکا درباره مسائل منطقه ای

تقویت دولت برآمده ی از انتخابات

حامیت از دولتی که هدفش مبارزه با صهیونیست هاست

احرتام به متامیت ارضی کشورها

عدم همکاری با آمریکا در مبارزه دروغین با داعش

ب آسیا
منطقه غر

ق
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سیاست جمهوری اسامی ایران

نقشه جنگ نیابتی آمریکا راه حل اوضاع منطقه

تحمیل خواسته های خود در کشورها

ایجاد جنگ مذهبی شیعه و سّنی

دستیابی به اهدافی که از راه نظامی تحقق نیافته  با مذاکره

معرفی جنگ سیاسی به عنوان جنگ مذهبی

از بین بردن ارکان وحدت ملی و سیاسی عراق

رسنگونی دولت طرفدار ایستادگی در برابر صهیونیست ها

به کارگرفنت ابزارهای خطرناک و کشتار انسانهای بی گناه

تضعیف و رسنگونی نظام برآمده ی از انتخابات

سیاست استکبار جهانی
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تداوم نا امنی در منطقه اسامی راهبـرد: 

تجزیه به کشورهای کوچک تحت فرمان اهداف:  

مقابله با جمهوری اسامی به وسیله داعش   

جران خأل تاریخی تسلط نداشنت بر غرب آسیا   

ایجــاد  ضـد  حمـله  در مقابل بیداری اسامی   

   ایستادگی  مقابل 

تروریست های 

   اتحاد گروه های مبارز

   قطع کمکهای نظامی 

و مالی به معارضین

به یغام بردن ثروتامنیت رژیم صهیونیستی   انتخابات در محیط امن

   پیگیری هر راه حل با 

اطاع و موافقت مردم 

و مسئوالن این کشور 

   نقش آفرینی  

رئیس جمهور عراق 

در افزایش وحدت

بر اساس بیانات رهر انقاب در   93/1/1،  93/3/12،  93/7/21،  93/7/29، 24 /93/6،  93/9/4،  93/9/6،  93/11/19،  93/11/29،  94/1/1،  94/1/18 ،  94/2/23،  94/2/26،   94/4/27 ،  94/5/26 ، 94/9/3 ، 94/9/2 ، 94/8/10 ، 94/7/15 ، 94/6/18 ، 94/6/12 ، 94/4/27 ، 94/3/14 ، 94/3/27 ، 94/2/26 ، 93/9/6

نسـخـه جـدیـد

به روزشده تا تاریخ 94/9/3
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تکفیر ی

آمریکا


