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تحلیل

حضرت آیتاهلل خامنهای در سخنرانیهای چندماه اخیرشان با اشاره به حوادث و تحوالت منطقهی جنوب غرب آسیا ،و بهطور خاص
مسائل عراق ،به تحلیل اهداف و تاکتیکهای دشمن و راهکارهای برونرفت از آن پرداختهاند که در متن ذیل آمده است:

- ۱دشمن اصلی را بشناسید
سرویسهای امنیتی و اطالعاتی غرب
امروز یک عدهاى در بخشهاى مختلف دنیاى اسالم بهنام گروههاى تکفیرى و وهابى و سَلَفى ،علیه ایران ،علیه شیعه،
علیه تشیع ،دارند تالش میکنند ،کارهاى بدى میکنند ،کارهاى زشتى میکنند؛ اما اینها دشمنهاى اصلى نیستند؛ این را همه
بدانند .دشمنى میکنند ،حماقت میکنند اما دشمن اصلى ،آن کسى است که اینها را تحریک میکند ،آن کسى است که پول در
اختیارشان میگذارد ،آن کسى است که وقتى انگیزهى آنها اندکى ضعیف شد ،با وسایل گوناگون آنها را انگیزهدار میکند؛
دشمن اصلى ،آن کسى است که تخم شکاف و اختالف را بین آن گروه نادان و جاهل ،و ملت مظلوم ایران مىافشاند؛ اینها
آن دست پنهانِ سرویسهاى امنیتى و اطالعاتى است ۱۳۹۳/۳/۱۴.
انسان دستهاى دشمن را میتواند ببیند؛ باید باور کرد که دست خبیث سرویسهاى امنیّتى و جاسوسى رژیمهاى دشمن
اسالم در ایجاد اینجور قضایا و اینجور بلواها براى مسلمانها  -حاال یا مستقیم یا غیر مستقیم  -نقش حتمى دارند؛ آنها
هستند که دارند صحنهگردانى میکنند ،کمااینکه انسان مشاهده میکند؛ نشانهها و دالیل آنها هم آشکار است۱۳۹۳/۴/۸ .
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ب) راهاندازی جنگ نیابتی

 -۲تاکتیکهای دشمن چیست؟

سیاست دشمنان اسالم این است که در کشورهاى اسالمى
در میان جوامع اسالمى و در امّت اسالمى برادرکشى و جنگ
داخلى را به نیابت از خودشان بهراه بیندازند؛ خودشان کنار
بنشینند و شاهد این باشند که ما به جان هم افتادیم .خب،
اینجا باید دشمن را شناخت ،باید توطئهى دشمن را فهمید ،این
کمبود دنیاى اسالم است .در میان امّت اسالمى کسانى هستند
که براى مقابلهى با برادران مسلمان خودشان با دشمنان
اسالم دستبهدست میدهند؛ امروز ما این را داریم؛ به شیطان
نزدیک میشوند براى اینکه با برادران مسلمان خودشان
بجنگند و مبارزه کنند و مقابله کنند؛ امروز کسانى هستند که
حاضرند با رژیم صهیونیستى همکارى کنند ،براى اینکه برادر
مسلمان خودشان را به خاک بیندازند .اِنَّهُمُ اتَّخَذوا الشَّیطینَ
اَولِیاءَ مِن دُونِ اهلل وَ یَحسَبُونَ اَنَّهُم مُهتَدُون؛ با شیطان
میسازند ،دستبهدست هم میدهند و گمان باطلشان این است
که در راه هدایت دارند قدم برمیدارند1۳9۳/۳/1۳ .

الف) ایجاد اختالفات قومی و مذهبی
امروز در دنیا دشمنانى بهصورت علنى با اسالم مقابله میکنند؛
مقابلهى آنها در درجهى اول با ایجاد اختالف است .عمیقترین
اختالفها و خطرناکترین اختالفها ،اختالفهاى عقیدتى و ایمانى
است .امروز در دنیا ،تحریکات ایمانى و عقیدتى براى به جان
هم انداختن مسلمانان ،بهوسیلهى دستهاى استکبارى انجام
میگیرد .یک عدهاى ،عدهاى را تکفیر میکنند؛ عدهاى علیه عدهى
دیگرى شمشیر میکشند؛ برادران به جاى همکارى با یکدیگر و
گذاشتن دست در دست یکدیگر ،علیه برادران دست در دست
دشمنان میگذارند! جنگ شیعه و سنى به راه مىاندازند و
تحریکات قومى و طائفى را لحظه به لحظه افزایش میدهند.
1۳9۳/۳/۶

ج) ساخت بدیلهای دروغین از اسالم
آنچه دیده می شود در دنیاى اسالم این است که به نام اسالم ،دشمنان اسالم در پوشش اسالم با اسالم مقابله میکنند؛
همان تعبیرى که امام بزرگوار ما (رضوان اهلل تعالى علیه) فرمود :اسالم آمریکایى ،در مقابل اسالم ناب محمّدى .اسالم
آمریکایى ،اسالمى است که با طاغوت میسازد ،با صهیونیسم میسازد ،در خدمت هدفهاى آمریکا قرار میگیرد ،ظاهر آن
هم اسالم است ،اسم آن هم اسالم است ،شاید بعضى از مراسم اسالمى را هم انجام میدهند؛ اگرچه آنطورى که انسان
میشنود  -حاال ما اطّالع خیلى دقیقى نداریم  -این کسانى که به نام اسالم ،با شکل تعصّبآمیزى در برخى از کشورها -
اخیراً در عراق و قبالً در برخى از جاهاى دیگر  -ظهور و بُروز پیدا کردند ،خیلى هم پابند به احکام و شرایع دینى و
وظایف دینىِ شخصى هم نیستند؛ امّا آنچه مسلّم است ،در جهت کلّى قطعاً  1۸0درجه در جهت مخالف اسالم حرکت
میکنند .اسالم همراهى با دشمنان دین را ،والیت دشمنان دین را ،والیت مستکبرین را جزو چیزهایى دانسته است که
مؤمن باید از آن بر کنار باشد؛ اَلَّذینَ ءامَنُوا یُقاتِلُونَ فى سَبیلِاهلل وَ الَّذینَ کَفَرُوا یُقاتِلُونَ فى سَبیلِ الطّاغُوت؛ اگر شما با نام
اسالم ،در راه طاغوت حرکت میکنید ،کشف بکنید که این اسالم ،اسالم درست و حسابىاى نیست ،اسالم واقعى نیست،
یکجاى کار عیب دارد؛ امروز اینجور است1۳9۳/۴/۸ .

در میان امّت اسالمى کسانى هستند که براى مقابلهى با برادران مسلمان خودشان
با دشمنان اسالم دستبهدست میدهند؛ امروز ما این را داریم؛ به شیطان نزدیک
می شوند براى اینکه با برادران مسلمان خودشان بجنگند و مبارزه کنند و مقابله
کنند؛ امروز کسانى هستند که حاضرند با رژیم صهیونیستى همکارى کنند
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- ۳هدف دشمن از این قضایا چیست؟
مقابله با روی کار آمدن نظامهای مردمساالر

مخفی نگهداشتن مشکالت خود
امروز در دنیاى اسالم براى اینکه دستگاههاى استکبارى به
هدفهاى استکبارى خودشان برسند ،براى اینکه مشکالت
خودشان را پوشیده و مخفى نگه دارند ،در میان مسلمانان
اختالف ایجاد میکنند؛ شیعههراسى بهوجود مىآورند،
ایرانهراسى بهوجود مىآورند ،براى اینکه رژیم غاصب
صهیونیستى را محفوظ نگهدارند ،براى اینکه تضادهایى که
سیاستهاى استکبارى را در این منطقه به شکست کشانده است،
بهنحوى حل کنند؛ راه آن را در این مىبینند که بین مسلمانها
اختالف بیندازند1۳9۳/۳/۶ .

هدف اصلی از قضایای اخیر در عراق ،محروم کردن
مردم این کشور از دستاوردهایی است که علیرغم حضور
و دخالت آمریکا بدست آورده اند ،که مهمترین آن ،حاکمیت
نظام مردمساالری است .آمریکا از روال کنونی در عراق
یعنی برگزاری انتخاباتی با مشارکت خوب مردم و تعیین
گزینههای مورد اعتماد مردم ،راضی نیست زیرا آمریکا به
دنبال آن است که عراق تحت سلطه قرار گیرد و افراد گوش
به فرمان آمریکا ،حاکم باشند1۳9۳/۴/1 .

جلوگیری از بیداری اسالمی
سعى شد از سوى دشمنان اسالم که این بیدارى را سرکوب کنند  -و یک جاهایى هم سرکوب کردند  -اما بیدارى اسالمى
سرکوب شدنى نیست .پرچم اعتزاز به اسالم بلند شده است ،برافراشته شده است؛ احساس هویت اسالمى امروز در مسلمانان،
در هر نقطهى عالم ،نیرومند شده است و نیرومند خواهد شد 1۳9۳/۳/۶.
ما در دورههاى قبل از پیروزى انقالب اسالمى و قبل از بیدارى اسالمى ،دنیاى اسالم را در حال غفلت میدیدیم؛ امروز دنیاى
اسالم در حال آگاهى است .حوادثى هم که در دنیاى اسالم رخ میدهد ،به کمک آگاهى امّت اسالمى مىآید؛ ما را آگاهتر میکند،
روشنتر میکند ،وظایف ما را براى ما مشخّصتر میکند .دشمنان اسالم از این بصیرت مؤمنین و امّت اسالمى بیمناکند؛ ما این
بصیرت را باید روزبهروز تقویت بکنیم؛ اوّلین مرحله همین است که این چالشها را بشناسیم1۳9۳/۴/۸ .
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- ۴بازیگران جنگ چه کسانی هستند؟
جنگ دلبستگان به غرب با طرفداران استقالل کشورها
در عراق ،دنبالهها و تفالههای رژیم صدام به همراه عدهای انسانهای «غافل ،جاهل و دور از فهم و معنویت» ،دست به
جنایت میزنند و دشمنان این حوادث را جنگ شیعه و سنی مینامند اما این فقط یک آرزوست .آنها به دروغ حوادث عراق را
جنگ شیعه و سنی مینامند اما این جنگ ،جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم ،جنگ دلبستگان به اهداف امریکا و غرب با
طرفداران استقالل ملتها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری است .ملتها باید هوشیارانه این تحرکات را زیرنظر داشته
باشند و بدانند دشمن برای از بین بردن استقالل و عزت مسلمانان ،از هیچ کاری ابا ندارد 1۳9۳/۴/۷.
عوامل اصلی فتنه در عراق ،با سنیهای مؤمن و معتقد به استقالل عراق همان اندازه خصومت دارند که با شیعه دشمن
هستند .دعوای اصلی در عراق میان کسانی است که میخواهند عراق به اردوگاه آمریکا ملحق شود و کسانی که خواهان
استقالل عراق هستند 1۳9۳/۴/1.

- ۵راهکار برونرفت از این وضعیت چیست؟
خردورزی ،بصیرت ،اتحاد
دنیاى اسالم امروز احتیاج دارد به روى آوردن به اندیشه ،روى آوردن به فکر ،عادت کردن به اندیشیدن ،مسائل را درست
فهمیدن ،درست تحلیل کردن .دنیاى اسالم امروز احتیاج دارد به شناختن حقیقى جبههى دشمن امت اسالمى؛ دشمنانمان را
بشناسیم ،دوستانمان را بشناسیم .گاهى دیده شده است که مجموعهاى از ما مسلمانها با دشمنان خودمان همدست شدیم
براى زدن دوستان خود ،براى زدن برادران خود! خب ،این به ما لطمه میزند ،این امت اسالمى را دچار آشفتگى میکند،
دچار ضعف میکند؛ این ناشى از نداشتن بصیرت است .امروز دنیاى اسالم به این بصیرت احتیاج دارد ،به این تدبر و
اندیشه احتیاج دارد ،به اثارهى دفائن عقول احتیاج دارد :وَ یُثیروا لَهُم دَفائِنَ العُقول .نیاز مهم دیگر دنیاى اسالم اتحاد است؛
باید از اختالفات جزئى ،اختالفات سلیقهاى ،اختالفات عقیدتى عبور کرد و امت واحده تشکیل داد :اِنَ هذِهِ اُمَتُکُم اُمَةً وَحِدَةً وَ
اَنَا رَبُکُم فَاعبُدون؛ خداى متعال اینجور میفرماید .اعتقاد به قرآن ،اعتقاد به پیامبر ،اعتقاد به خداى واحد ،اعتقاد به کعبهى
واحد و قبلهى واحد ،درمقابلداشتنِ جبههى واحد دشمن ،اینها کافى نیست براى اتحاد دنیاى اسالم؟ 1۳9۳/۳/۶

مردمساالری اسالمی
مردمساالری اسالمی به عنوان نسخهای شفابخش و بیبدیل ،یکی از راههای اساسی مقابله با دشمنان است1۳9۳/۴/۷ .
منبع؛ پایگاه اطالعرسانی KHAMENEI.IR
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