Ramazan bayramı namazı İslam inkılabı rehberinin imamlığında kılındı
- 26 /Jun/ 2017

Bugün mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla İslami İran’ın dört bir yanında mümin halkın yoğun katılımıyla
bayram namazı büyük bir ihtişamla kılındı. Tahran müminleri ise İmam Humeyni musallasında bayram namazını
daha bir ihtişamla İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imamlığında ikame ettiler.
Namaz hutbelerinde bu yıl ki Ramazan ayını gerçek manada kutlu ve mübarek niteleyen İslam İnkılabı Rehberi,
“Çok sıcak günlerde oruç tutmak, gençlerin maarif ve Kur’an toplantılarına yoğun katılımı, camiler ve mahalle
sokaklarında halk tarafından açılan sade, gösterişsiz iftar sofraları, kasıtlı olmayan cinayet suçlularının serbest
bırakılması yönünde yardım yapılması, kadir gecelerinde Allah taala’nın katına yakarış ve dua toplumda manevi
ortamı ve ruhi zirvenin belirtilerinden olduğunu ve halkın manevi bünyesini güçlendirdiğini ve bu rezervin
korunması ve onun kadrinin bilinmesi gerektiğini bildirdi.
“İran milleti Ramazan ayı öncesi yüksek katılımlı seçimlerle İran’ın azametini dünyaya gösterdi. Bu çok büyük bir
işti. Kudüs Gününde düzenlenen yüksek katılımlı yürüyüşler büyük işti. Devrim Muhafızlarının Suriye’deki
düşmanlara saldırısı büyük bir işti’’ ifadesini kullanan Ayetullah Hamanei, “Şahsi, manevi ve ibadi elde ettiklerimiz
hem manevi hem de sosyal rezervlerimizdir. Bu rezervleri korumak lazım. Bu rezervlerin korunması milletin
birliğinin korunmasına yardımcı olacaktır’’ dedi.
Bir an evvel yeni hükümetin kurulması ve ülke için gerekli işlerin yapılması temennisini dile getiren İslam inkılabı
Rehberi, “Yapılması gereken büyük işlerimiz var. Yetkililer halkın yardımı ile iç üretim, istihdam gibi meseleleri
ciddiyetle takib etmelidir’’ dedi.
Ülkenin önemli meselelerinden birinin kültürel çalışmalar olduğunu ve kültürel alanlarda düşmanın nüfuz edebilmek
için bir takım alan ve kara deliklerin olduğunu belirten İslam inkılabı Rehberi, yetkili kamu kuruluşlarının yanı sıra
düşünce, gayret ve yetenek sahibi çok büyük halk ve gençlik oluşumlarının da yetki sahibi olduğunu ve kültürel
boşlukları kapatarak bu alanda gerekli adımları atmaları gerektiğini bildirdi.
“Ateş açma yetkisi” tabirinin anlamına da değinen Ayetullah Hamanei, “ateş yetkisi” demek, inisiyatifi ele alarak,
aynı zamanda tertemiz kültürel çalışmalar yapmak demektir. Bunun anlamı yasadışı bir eylemde bulunmak,
küfürbazlıkta bulunmak, kof düşüncelileri alacaklı hissettirmek ve ülkenin inkılapçı akımını medyun etmek değil.
Halbuki ülkenin inkılapçı, sorumlu ve mesuliyetini müdrik kesimi herkesten daha fazla ülkenin düzeniyle huzurunu
koruyup yasaların doğru şekilde uygulanmasına ve düşmanların suiistifade etmemesine özen göstermelidirler” dedi.
Ayetullah Hamanei, İslam dünyasının birçok yarası vardır. Yemen meselesi İslam ümmetinin büyük yarasıdır.
Bahreyn ve İslam ülkelerindeki çeşitli konularda İslam dünyasının yaralarıdır. İslam dünyası açık şekilde Yemen
halkına destek vermeli ve Ramazan ayında Yemen’e saldıranlardan uzak olduğunu ve nefretini ilan etmeli. İslam
dünyası Bahreyn ve Kaşmir halkına da destek vermeli. İran milleti İslam dünyasının bu büyük hareketinin garantisi
olabilir. Biz dostlarımız, düşmanlarımız, muhaliflerimizle ilgili düşüncelerimizi açık şekilde dile getiriyoruz, İslam
dünyası özellikle İslam dünyasının aydınları ve uleması bu yöntemle açık şekilde tutumlarını belirtmeleri lazım.
Bundan diğerleri ve Tağutlar rahatsız olsalar bile tutumlarını açık şekilde bildirmeliler’’ dedi.
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Hutbelerin sonunda ise ülkedeki gelişmelere temas eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamanei şu ifadelere yer
verdi: “Büyük başarılara imza atan İran halkı kendisiyle onur duymalıdır. Zira mübarek Ramazan ayından kısa süre
önce görkemli bir seçime katılıp büyük bir destan yazdı, bunun ardından ise Dünya Kudüs Günü gösterilerine
kalabalık şekilde iştirak etti. Bunların yanında Devrim Muhafızları’nın düşmanlara karşı yaptığı füze operasyonu da
büyük bir girişimdi.”
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