İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei Polis Akademisi Mezuniyet
Töreninde - 17 /Sep/ 2017

Bugün sabah (Pazar) Tahran’da İslam inkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin katılmasıyla Polis
Akademisi Mezuniyet Töreni düzenlendi.
Ayetullah Hamanei tören alanına girişinde ilk olarak şehitler anıtına giderek, şehitler için fatiha okudu emniyet
güçleri şehitlerinin makamının yüce olmasını Allah Taala’dan diledi.
İslam İnkılâbı Rehberi daha sonra polis, sınır muhafız ve trafik birimlerinin geçit törenini izledi.
Ayetullah Hamanei ayrıca tören alanında yer alan kahraman gazileri de yakından ziyaret ederek onlara iltifatta
bulundu.
Bu tören sırasında bir konuşma yapan İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam İnkılâbı’nın zaferi sonrası
sulta düzeni özellikle ABD ve onun uşaklarının İran’da istikrarsızlık çıkarma çabalarına değinerek, “Geçen 38 yıl
içinde ülkenin güvenliğine yönelik yapılan tüm komplolar ve eylemlere karşın İran silahlı ve kolluk kuvvetleri güçlü
bir şekilde ve cesaretle direnerek ülkenin güvenliğini savundular’’ dedi.
Emniyet güçlerinin ülke genelindeki çeşitli operasyonlarına değinen Ayetullah Hamanei, “hiçbir kurum emniyet
güçleri kadar halkın gözü önünde değildir ve bundan dolayı bu kuvvetlerin gücü, zamanında tepkisi ve cesareti düzen
için onur kaynağıdır’’ dedi.
Polis Teşkilatı'nın halkın güvenliğini temin etmekle İslam Cumhuriyeti'nin haysiyetini de koruyabildiğini belirten
İnkılâp Rehberi, güvensiz bir bölgede İran'a hâkim olan istikrarlı bir ortamın örnek olduğunu bildirerek, şöyle dedi:
Düşmanların kendi kirli elleriyle bölgedeki terör tohumlarını dağıttığı bir ortamda ülkenin güvenliğinin sağlanması
ile suçlularla mücadele konusu, büyük bir önem arz etmekte. Bu rol ise bilimsel, tahkiki, deneyimsel ve uzmanlık
açılarından Polis akademisi gibi incelenip, günü gününe güncellenmeli ve ciddiyetle takip edilmelidir.
İslam cumhuriyetine, İslam devletine, İslami ve Kur’ani bir topluma yaraşan bir emniyet teşkilatının oluşturulması
gerektiğini hatırlatan Ayetullah Hamanei, emniyet teşkilatının tam kudretli olması karşısında halka karşı samimiyet
ve sevgiyle davranması zaruretini belirterek, kanuna bağlılık, kanun icrası yönünde tavizsiz bir güç sergilemenin
emniyet güçlerinin temel görevi olduğunu söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde ise bölgedeki istikrarsızlıkla ilgili, ABD ve Siyonizm’in
bölgedeki kendi menfaatlerini temin için müdahaleleri ve milletleri zayıflatmalarına temasla, “Onlar bir gün IŞİD’i
ortaya çıkarıyorlar, fakat mümin gençlerin ve direnişin gayreti sonucu IŞİD’in son nefesini çektiği bir ortamda
onlarda başka şeytani planlar peşinden gidiyorlar, fakat Allah’ın yardımı, İranlı ve direniş gençlerinin gayreti
sayesinde bir kez daha sulta düzeni patronları hezimete uğrayacaklar’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, sultacı güçler özellikle ABD’nin nüfuz ve etkinliğine karşı mücadele’nin tek yolunun bölge
devletleri ve milletlerinin güçlü olma duygusu içinde olmaları olduğunu belirterek, “Bizler geri adım attıkça onlar
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ilerleyecekler’’ dedi.
ABD'nin nükleer anlaşma KOEP’le ilgili küstahlıklarına işaret eden İslam İnkılâbı Rehberi, ABD'nin nükleer
anlaşma konusunda her gün yeni bir şirretlik ve sinsilik yaptığını, bunun da rahmetli İmam Humeyni'nin "Amerika
en büyük şeytandır" sözünün doğru olduğunu gösterdiğini, gerçekten Amerika rejiminin şeytanların en kötüsü
olduğunu vurguladı.
İranlı bilim adamlarının nükleer bilim ve teknolojiyi elde etme yönündeki girişim ve çalışmalarının nedenini kısaca
açıklayan Ayetullah Hamanei, “Uzmanların dakik araştırmaları sonucu ülke önümüzdeki birkaç yıl içinde kendi
elektrik ihtiyacını temin etmek için nükleer santraller aracılığı ile en az 20 bin megavat elektrik üretimine ihtiyacı
var. Bunun için de İran halkı kendi ihtiyacını temin etmek amacıyla bilimsel, pratik, meşru, sahih ve tehlikesiz bir
yol peşinden gitti. Fakat İran halkı ve başka halkların ilerlemesine karşı olan Amerika, bu meşru hareket karşısında
durdu ve zalimane yaptırımlar uyguladı” ifadesine yer verdi.
Ayetullah Hamanei, “Ülke yetkilileri müzakere etmek için sonuca vardılar ve hatta ambargoların kalkması için bir
bölüm haklarından da vazgeçmeyi kabul ettiler ama bugün müzakerelerde verilen tüm sözler ve tüm taahhütlere
rağmen ABD’nin müzakereler ve sonucu ile ilgili tutumu zorbaca ve zalimcedir’’ dedi.
“İran milleti ve yetkilileri bu düşmanca hareket karşısında ne yapmalı?’’ sorusunu gündeme getiren İslam İnkılâbı
Rehberi, “Yetkililer ABD rejimi başındakilere kendi halklarına dayandıklarını ispatlamalılar. Muktedir İran halkı
İslam’ın bereketi sayesinde zorbalığa boyun eğmeyecek ve itaatte bulunmayacak’’ dedi.
“Amerikalılar şunu bilmeliler ki İran halkı kendi şerefli ve güçlü konumları üzerinde duracak ve milli çıkarlarla ilgili
önemli meseleler konusunda geri adım atmak İslam cumhuriyeti lügatinde bir anlam ifade etmemekte ve
ilerleyecektir” diyen İslam inkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, “Düşman, zorbalığın dünyanın başka yerlerinde
cevap verdiğini fakat bunun İran İslam cumhuriyetinde etkili olamayacağını bilmeli. Zira bu nizam kudretli bir
şekilde direnmektedir’’ dedi.
Ayetullah Hamanei sulta düzeninin İran milletine karşı yaptığı kin ve düşmanlığının asıl nedeninin İran'ın diğer
milletlere bir ilham kaynağı olmasından kaynaklandığını kaydederek, "Ahlaksız, yalancı ve dolandırıcı ABD'li
yetkililer, arsızca bir de kalkmış İran İslam cumhuriyeti ile İran halkını yalancılıkla suçluyorlar, oysa bu yola
tamamen sadakatli şekilde yürümeye başlayan halkımız sonuna dek sadakatini koruyacaktır.
Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililere hitaben de, “Asıl yalancı sizin kendinizsiniz. Herhangi başka bir millete
mutluluk hakkı tanımayarak meşru olmayan çıkarlarını ön planda tutanların kendisi yalancının ta kendisidir. İran
halkı dimdik ayaktadır ve KOEP nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak da sulta düzeninin her bir yanlış hareketi İran
İslam cumhuriyetinin tepkisiyle karşılaşacak" dedi.
İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının son bölümünde ise şehirlerarası yollarda gerçekleşen kazalara temasla, bu
kazaların önlenmesi ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı ve eşkıyalara karşı mücadele için acilen dakik ve kapsamlı
programların hazırlanması zaruretini hatırlatarak, yol ve trafik kazaları ile ilgili polis teşkilatı ve Ulaştırma Bakanlığı
ve sanayi merkezleri gibi diğer organların bu tür acı olayların önlenmesi için kendi payını belirleyip, zafiyetleri
gidermek için üzerine düşeni yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.
İslam İnkılâbı rehberi ayrıca bu meseleyle ilgili hükümetin emniyet teşkilatına önemli katkıda bulunması gerektiğini
hatırlattı.
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Bu merasimde, İran Polis Teşkilatı Komutanı Tuğgeneral Eşteri de yaptığı konuşmada; bu teşkilatta çalışan polislerin
nizam ve halk için minnetsiz ve layık hizmetçi olmaya çalıştıklarını belirterek, "misyon ve operasyon kabiliyetlerinin
geliştirilmesi", "harekât karargâhlarının kurulması", "sınırlı sürekli korunması" ve "kamu güvenini bozanlara karşı
amansız mücadele"nin polis teşkilatının faaliyetlerinin ön planında olduğunu ifade etti.
Polis Akademisi Başkanı General Bahtiyari de merasimde bu merkezin; bilim, kültür, eğitim ve harbi gücünü
takviye etme alanlarındaki program ve girişimleri hakkında bir rapor sundu.
Merasimde ayrıca, Polis Akademisi'nde görevli üstün başarılı komutanlar, yöneticiler ve hocalar kendi hediyelerini
Başkumandan'ın elinden aldı ve akademinin öğrencilerini temsilen de iki öğrenci kendi rütbelerini rehberin elinden
aldılar.
Şehitlerle misak ve saha tatbikatı planının icrası bu törenin bir başka bölümüydü.
Törende ayrıca tören alanındaki birlikler İslam İnkılâbı Rehberi'nin bulunduğu Şeref Tribünü önünde geçit töreni
düzenlediler.
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