İslam inkılabı Rehberinin deniz kuvvetleri harp okulundaki mezuniyet
töreninde yaptığı konuşma - 30 /Sep/ 2015

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Çarşamba İran'ın kuzeyinde yer alan Nevşehir'de İmam
Humeyni (ks) deniz bilimler üniversitesinde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Harp Okulu'ndaki
mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Mina’da vuku bulan acı ve kanlı olaya temas ederek, yüzlercesinin
İranlıların oluşturduğu binlerce hacının hayatını kaybetmesi nedeniyle Mina olayının İran halkı açısından gerçek bir
musibet ve matem olduğunu bildirerek, İran’ın da katılacağı İslam ülkelerinden bir hakikati araştırma heyetinin
teşkil olmasının zaruretini hatırlattı ve “Arabistan yönetimi, hayatlarını kaybedenlerin mutahhar naaşlarının
aktarılması konusunda kendi sorumluluğunu yerine getirmemekte ve İran İslam Cumhuriyeti de şimdiye kadar
İslami edep çerçevesinde ve mulahaza göstererek, İslam aleminde kardeşlik saygısına riayet etmiştir. Fakat şunu
bilemleri gerekir ki Mekke ve Medine’de on binlerce İranlı hacıya yönelik en küçük bir saygısızlık ve mutahhar
naaşların aktarılmnasında kendi sorumluluklarını yerine getirmemeleri İran’ın çok sert ve şiddet içerikli tepkisini
beraberinde getirecektir” ifadesini kullandı.
Mina olayında hacıların susuz olarak hayatlarını kaybetmesi ve kendi azizlerinin dönmesini şevkle bekleyen ailelerin
mateme bürünmesine temas eden İslam İnkılabı Rehberi, halen hayatını kaybeden İranlıların dakik rakamlarının
kesinleşmediğini, rakamların yüzlerce artması ihtimalinin bulunduğunu ve bu olayın gerçek manada İran halkı için
büyük bir musibet olduğunu bildirdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamanei ayrıca Mina olayında 5 bini aşkın hacının hayatını kaybetmesiyle ilgili
yapılan bazı açıklamalara da temasla, Kur’anı Kerim’in Beytullah’ı güven, emniyet mekanı ve haccı da emniyet yeri
olarak tanımlamasına rağmen şu anda bu vaziyetin güven ve emniyet olup olmadığını sormak gerektiğini söyledi.
Mina faciası için İran'ın da katılacağı 'gerçekleri araştırma komitesi' kurulmasını isteyen Ayetullah Hamanei,
"Olayın nedeni konusunda şimdilik önyargılı davranmıyoruz ancak Riyad yönetiminin mağdurlar konusunda
görevini yerine getirmediğine inanıyoruz" dedi.
Suudi Arabistan'ı ölen hacılar hakkında sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlayan Ayetullah Hamanei, İran'ın
İslami edep ve kardeşlik hürmeti gereği şu ana kadar soğukkanlı davrandığını söyledi.
Mina faciasında hayatını kaybedenlerin naaşlarının aktarılması konusunda var olan sorunlar ve İranlı yetkililerin bu
konudaki çabalarının devam etmesine değinen Ayetullah Hamanei, yetkililerin bu konudaki çalışmalarının devam
edeceğini bildirerek, Arabistan yönetiminin bu konuda kendi sorumluluğunu yerine getirmediğini ve bazı
durumlarda da sinsi girişimlerde bulunduğunu söyledi.
“İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar İslami edebe riayet ederek kendinden sabır göstermiş ve İslam dünyasında
kardeşlik ilkesi şartlarını yerine getirmiştir. Fakat şunu bilmeliler ki İran’ın eli bir çoklarından çok daha üstündür ve
bir çok imkana sahiptir ve rahatsız edici, sinsi unsurlar karşısında tepki gösterecek olsa, onların durumu kesinlikle
iyi olmayacak ve hiçbir mücadele alanında rakip olamayacaklar” ifadesini kullanan İslam İnkılabı Rehberi İran İslam
Cumhuriyetinin tepkisinin çok sert ve şiddetli olacağını hatırlattı.
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İslam İnkılabı Rehberi, beyanatında, İran halkına karşı süren düşmanlıkları açıklarken, İslam İnkılabı düşmanlarının
İslam düzenine boyun eğdirmek için elinden geleni yaptığını, ancak baskılar karşısında pes etmeyle, düşmanlıkların
son bulmayacağını, bunun nedeninin de İran'ın bağımsızlığı olduğunu kaydetti.
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