Hava Kuvvetleri komutanı ve personelinin İslam İnkılabı Rehberi
tarafından kabulü - 7 /Feb/ 2017

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Salı) İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri
komutanları ve çalışanlarını ve Hava Savunma Karargâhı personelini kabul ettiği görüşmede, İran halkının imanlı,
kudretli, mantıklı ve öz güvene dayalı hareketinin devam etmekte olduğuna temasla, Allah’a tevekkül ve umut
etmenin yanı sıra akıllı davranış sergilenmesi durumunda kesin Allah Taala’nın yardımına muhatap olunacağını,
ancak büyük şeytana ve materyalist güçlere güvenilmesi sayesinde sergilenen akılcılığın bir seraptan başka bir sonuç
doğurmayacağını söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi, ABD yeni başkanının kendi sözleri ve girişimleriyle, İran'ın 38 yıldır, ABD'de iş başındaki
sistemin her alandaki fesadıyla ilgili söylediği sözleri açık ve çıplak şekilde kamuoyu önünde sergilediğini ve İran
halkının İslam İnkılâbının zafer yıl dönümü 22 Behmen (11 Şubat) günü Trump’ın tehdit ve girişimlerine gereken
cevabı vereceğini bildirdi.
İran Hava Kuvvetleri komutanları ve personelinin İslam Cumhuriyeti Kurucusu Rahmetli İmam Humeyni'ye tarihi
biatinin yıldönümü 8 Şubat dolaysıyla gerçekleşen bu görüşmede, bu olayın İslam inkılâbı tarihinde belirleyici bir
öneme sahip olduğunu bildirerek, Ordu Hava Kuvvetleri'nin Tağut rejimi döneminde ABD'ye bağımlı siyasi düzenin
en yakın bölümlerden biri olduğunu, kimsenin Tağut rejiminin bu bölümden ağır darbe alacağını düşünmediğini
kaydetti.
İnkılâba ashabının, halkın ve hatta rahmetli İmam Humeyni’nin böyle bir olayı tahmin etmediğini ve bu meselenin
gerçekte Kur’anı Kerim’de belirtilen “Rızkun La Yohteseb” veya hesapta olmayan rızık olduğunu belirten İslam
İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, “8 Şubat 1979 tarihindeki bu olayın mesaj ve dersi şudur ki her zaman zaruri
aklani ve maddi muhasebenin yanında maddi meselelerden üstün muhasebenin yapılması da gerekir” dedi.
İslam İnkılâbının zaferinden sonra geçen 38 yıl boyunca kendilerinin mukaddes müdafaa savaşı da dâhil muhtelif
birçok hususlarda her zaman Allah’ın yardımına tanık olduklarını ve tüm bunların maddi muhasebenin dışında vuku
bulmuş olaylar olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, Allah’a karşı umutlu olmak ve tevekkülde bulunmak ve
onun yanında akılcı davranmanın çıkmazlardan kurtulmak ve onarımın gereklerinden olduğunu belirtti ve bunun
yerine başta büyük şeytan olmak üzere şeytanlara güvenilmesi ve şeytanlara umut sayesinde akılcılıkta
bulunulmasının ise seraptan başka bir sonuç vermeyeceğini söyledi.
ABD’nin yeni başkanının, İran’ın Obama’ya minnettar olması gerektiği yolundaki açıklamasına temasla,
“Amerika’nın yeni Başkanı, Obama’dan minnettar olmamız gerektiğini söylüyor! Niçin ona karşı minnettar olalım?
Kesinlikle ona karşı teşekkürde bulunmayacağız. IŞİD’i oluşturduğu için mi? Yoksa Irak ve Suriye’de fitne ateşini
körüklediği için mi? Veya özel mektupta saygı ve işbirliğinde bulunmak istediğini bildirmesine rağmen gerçekte
2009 İran’daki fitne ateşini alenen desteklediği için mi? İran’a karşı hayatı felç eden yaptırımları uygulayan
Obamaydı ama isteğine ulaşamadı ve İran halkını zor durumda bırakamadı” ifadesini kullandı.
Tüm bunların Amerika’nın bir önceki yönetiminin demir pençe üzerine giydiği kadife eldiven örneği olduğunu
belirten İslam inkılâbı Rehberi, “ABD başkanı Trump benden korkmalısınız diyor! Hayır! İranlı hiçbir tehditten
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korkmuyor. Halk bu sözlerin cevabını 22 Behmen’de (11 Şubat) İnkılâbın yıl dönümünde verecek ve İran halkının
tehditler karşısında nasıl bir tutum sergilediğini gösterecektir” dedi.
Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında alaycı bir ifade kullanarak şöyle dedi: Elbette bu yeni iktidara gelmiş
zattan minnettarız! Çünkü bu tutumuyla Amerika’nın gerçek yüzünü gösterip bizim işimizi kolaylaştırmıştır. İslam
Cumhuriyetinin 38 yıldır Amerika’nın toplumsal, ahlaki, ekonomik ve siyasi sistemindeki bozukluklara dair sözlerini
açık bir şekilde ispatlamıştır. ABD’nin yeni başkanı seçim dönemindeki ve son günlerdeki kendi eylem ve
söylemleriyle tüm bunları dünya kamu önünde sergilemiş ve Amerikan gerçeğini ortaya çıkarmıştır” dedi.
Beş yaşındaki bir çocuğun tutuklanması ve kelepçelenmesinin Amerika’daki insan hakları gerçeğinin ne durumda
olduğunu gösterdiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “Allah’ın rahmeti aziz imamımıza olsun ki defalarca kendi
konuşma ve açıklamalarında Amerikan gerçeğini hatırlatarak, halk ve yetkililerin düşman’ın gerçek kimliğini
tanıyarak, büyük şeytana itimat etmekten kaçınması gerektiğini ifade etmiştir ve bugün o azizin sözlerinin hakikati
açık bir şekilde her kesin gözleri önünde ayan ve beyandır” dedi.
Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ise İslam inkılâbından sonra muhtelif dönemlerde İran hava
kuvvetlerinin belirleyici rolüne temasla, yedek parça imal cihadı ve yenilenme ve icatların ilk olarak hava
kuvvetlerinde başlatıldığını ve hava kuvvetlerinin mukaddes müdafaa savaşı boyunca her zaman İran halkına moral
verdiğini söyledi.
Hava kuvvetleri komutanları ve personelinden özellikle bu kuvvetler içindeki genç nesilden geçmişlerin iftihar dolu
yollarını takip etmelerini, gayret ve çabadan geri kalmamalarını ve bu yolda Allah’a her zaman tevekkül ederek
takvalı olmalarını istedi.
İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasından önce bir konuşma yapan İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri
komutanı Pilot Tuğgeneral Şahsefi, 8 Şubat hava kuvvetleri günü dolayısıyla tebriklerini bildirerek hava
kuvvetlerinin çalışma ve planları hakkında bir brifing sundu.
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