İslam İnkılabı Rehberi Ehli Beyt Şairleri ve Meddahlarını Kabul Etti - 8
/Mar/ 2018

Ehli Beyt Şairleri ve Meddahları kabul eden Ayetullah Hamanei, tüm İran düşmanlarının ülkenin gücü ve halkını
İmam Humeyni yoluna bağlılığını bildiklerini ifade ederek, Müslüman kadının bağımsız hüviyeti ve kültürü olan
Hicap meselesine son zamanlarda düşmanlar tarafından yapılan saldırıları gündeme getirdiler.
Ayetullah Hamanei, Avrupalı yetkililerin İran’ın bölgedeki varlığı ile ilgili müzakere isteklerine karşın bu konuya
temas ederek, “Bu sizi neden ilgilendiriyor? Bu bölge bizim mi sizim mi bölgenizdir? Sizin bizim bölgede ne işiniz
vardır? Biz bölge milletlerimizle sözleşiriz ve sözleştik ve ilerledik ve daha da ilerleyeceğiz. Bu siyasi konuları halk
bilmeli’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, düşmanların Hicap meselesi hususunda negatif etki etmek için ödedikleri büyük bedeller ve
propagandaya işaretle, “Onlar bu kadar düşündü, harcama yaptı ve propagandayı birkaç aldatılmış kızın kenarda
köşede başörtüsünü kaldırmak için yaptı. Bu bence konunun küçük boyutudur. Konunun önemli kısmı Hicap
konusunda bazı özel kişilerin ağzından çıkanlardı’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, “Bunların arasında bazı gazeteciler, entelektüel gibi görünenler ve Mollalar da vardır. Bunlar
düşmanın o kadar bedelle yapamadığını bilmeden yapıyorlar ve umarın bunlar bunu bilmeden yapıyorlar’’ dedi.
Ayetullah Hamanei bu kişilerin, İmam Humeyni’den nakille Hicap konusunun tüm kadınları kapsamadığı iddialarını
reddederek, “Bu yanlıştır, biz o zaman vardık ve İmam Humeyni’nin bu münkir konusunda tüm münkirlerde olduğu
gibi dağ gibi durduğunu ve Hicap olmalı, dediğini biliyoruz’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, “İslami düzen, kendi evinde ve namahrem karşısında Hicabı olmayanlara bir şey demiyor, fakat
sokakta olan kamu düzenidir ve İslami düzen bunun karşısında sorumludur’’ dedi.
Haram işin büyüğü, küçüğü olmadığını ifade eden Ayetullah Hamanei, şeran haram olan hiçbir şeyin alenen
yapılması gerektiğini zira yönetimin şer’i olarak haram yapılmasını engellemekle mükellef olduğunu söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi bazıları, “Halka kendi Hicabını seçme izni verilmeli’’ sözünü reddederek, “Bunu top
toplumsal günahlar içinde söyleyebilir. Mesela içki satışı serbest olsun, isteyen içsin, istemeyen içmesin de
denilebilir. Bu doğru bir söz müdür?’’ diye sordu.
Ayetullah Hamanei, “Biz İranlı kadınların Hicabı ile iftihar ediyoruz. İranlı kadın Hicabı ile ev hanımlığının yanında
bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda en yüksek mertebelere ulaşmayı başarmıştır. Bazılarının batı kültürüne sapmak
için kanunları hiçe saymaları yanlıştır’’ dedi.
İslami politikalardan sapmaların önünün kesilmesi gerektiğini ifade eden Ayetullah Hamanei, “Yetkililer işleri İslam
hedefleri gerçekleştirecek şekilde ilerletmeliler, düşman hedeflerinin gerçekleştirecek şekilde ilerletmemeliler’’ diye
konuştu.
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İlahı kültürün İran milletinin bağımsızlık ve hürriyetinin garantisi olarak sayan Ayetullah Hamanei, “Batı kültürü
önünce eli bağı olmak hürriyet değildir, hürriyetin anlamı sizin iman, düşünce kültür ve İslami örneğe sahip
olmanızdır’’ dedi.
Batılılar ve Batı takipçileri arasında cinsiyete dayalı adalet konusunun gündeme getirildiğini belirten Ayetullah
Hamanei, “Onları verdiği istatistiklere göre, en fazla cinsel istismar ve şiddet ayrıca erkekler tarafından kadına
şiddet Avrupa ve Amerikan ailelerinde olmaktadır. Bu nasıl adalettir?’’ diye sordu.
İslam İnkılabı İslam’da cinsiyete dayalı adalet anlamının kadınlara saygı duyulması ve aileden kadına şiddet
uygulanmamsı olarak belirtti.
Ayetullah Hamanei, “Amerika her yerde fitne karıştırarak vardır fakat İran’ın bölgedeki varlığı ile ilgili şüphe
yaratmak istiyor. Biz bölgede olmak için Amerika’dan izin mi alacağız? Biz bölgede olmak için bölge ülkeleri ile mi
sizinle mi müzakere etmeliyiz? Ne zaman Amerika’da var olmak istiyorsak o zaman sizinle konuşuruz’’ dedi.
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