İslam İnkılabı Rehberi, İşçi ve Müteşebbisleri Kabul Etti - 30 /Apr/ 2018
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Pazartesi), 1 Mayıs İsçi Bayramı Arifesinde binlerce
işçi ve müteşebbisi kabulünde yaptığı konuşmada günümüzde İslam Cumhuriyeti düzeni ile temel savaşın, ekonomik
alanda sürdürüldüğünü belirterek, bu savaşa karşı çıkmanın tek yolunun İran’da üretilen ürünlere destek ve ülke içi
kapasitelere dayanmak olduğunu söyledi ve “Hükümet ve yetkililerin görevi müteşebbisler ve işçilerin sorunları ve
önlerindeki engellerin kaldırılması ve üretim kapasitelerinin arttırılmasıdır ve halkın görevi de ciddi bir şekilde ve
azimle İran ürünlerini almaktır’’ dedi.
Bölgede Amerikan varlığından dolayı savaşlar, istikrarsızlıklar yaşandığını ifade eden Ayetullah Hamanei,
“Bölgeden ve Batı Asya’dan çıkması gereken Amerika’dır, İran değildir. Birkaç sene önce ve mevcut başkan gibi boş
konuşan ve sinirli olan başka bir ABD başkanı döneminde vur kaç döneminin geçtiğini söylemiştim. Onlar İran ile
askeri çatışmaya girdiklerinde daha fazla darbe alacaklarını biliyorlar’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, “Onlar şimdi ekonomik ve kültürel savaşa odaklanmışlardır ve İran ile Ekonomik Savaş odası,
Amerika Hazine Bakanlığıdır’’ dedi.
“Ben dünya ile irtibatın kesilmesine inanmıyorum, fakat dışarıya dayanmak yanlış içinde yanlıştır’’ diyen Ayetullah
Hamanei, “Dünya ile dirayetli bir şekilde irtibat sağlamalıyız fakat dünya’nın Amerika ve birkaç Avrupa ülkesinden
ibaret olmadığını bilmeliyiz, dünya büyüktür ve çeşitli ülkelerle irtibatımız olmalı’’ dedi.
Dünya ile irtibat anlamının yabancı unsurlara göz dikmek olmadığını ifade eden Ayetullah Hamanei, “Halk
yetkililerin sorunları içerideki kapasitelere dayanarak çözmek istediğini görürse zorluklara göğüs gerecektir’’ dedi.
Amerika’nın bağımsız ve hürriyet yanlısı İran ile karşı gelme yöntemlerinden birini bölgenin bazı kıt anlayışlı
devletlerini tahrik ve bölgede ihtilaf ve çatışma yaratmak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, “Amerikalılar,
Suudileri ve bazı bölge ülkelerini tahrik ile onları İran ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar fakat onların akılları
varsa Amerika’ya kanmazlar’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, Amerika’nın muktedir İran milleti ve İslam Cumhuriyeti ile karşı karşıya kalmanın bedelini
kendilerinin üstlenmek istemediğini ve bunu bölgedeki bazı devletlerin üzerine yıkmak istediklerini belirterek, “Bazı
bölge ülkeleri İran ile karşı karşıya geldikleri takdirde kesin bir şekilde yenileceklerini bilmeliler’’ dedi.
Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlık ve savaşın Amerika’nın varlığından kaynaklandığını ifade eden Ayetullah
Hamanei, Amerikalıların bölgeden gitmeleri gerektiğini belirterek, “Biz buralıyız. Fars körfezi ve Batı Asya bizim
evimizdir. Siz yabancısınız, fitne yaratmak istiyorsunuz ve kötü niyetli hedefler peşindesiniz. “ dedi.
Ayetullah Hamanei sözlerinde üretim sektörü özellikle işçilerin büyük bir servet olduklarını ifade ederek, “İran’daki
iş gücünün en büyük özelliği, sanatının, düşüncesinin, yaratıcılığının dünya ortalamasının üstünde olmasıdır’’ dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, dün, İran ürünleri fuarına yaptıkları ziyarete işaretle, “Müstekbirlerin yarattıkları tüm
baskılar ve ambargolara rağmen, fuarda sergilenen ürünlerin tamamı örnek olabilecek ve yüksek düzeydeydi. İran
üreticileri karşısında boyun eğmeli ve dünyanın en iyi işçilerinden olan İranlı işçilerin elini öpmeli’’ dedi.
İran ürünlere desteğin anlamının ülke için iş ve üretime destek olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, bu desteğin
yetkilerin yanında halkın da üzerine görev olduğunu söyledi.
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Ülke içi üretime desteğin sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalışmasına ve bunun da istihdam yaratılmasına sebep
olacağını ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, halkın bu yönde hareket etme görevi olduğunu söyledi.
Ayetullah Hamanei, İran ürünleri satın almanın düşmanın ekonomik komplolarına karşı gelmenin en iyi yolu
olduğunu belirterek, düşmanın savaş ve askeri yöntemlerle İran ile baş edemeyeceğini bildiğini söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının son bölümünde ise sınırsız ithalat ve mal kaçakçılığına temasla, üreticiler,
yatırımcılar ve işçilerin bu iki hususla ilgili olarak şikayetçi olduklarını ve hükümetin bu hususta gerekeni yapması
gerektiğini söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Çalışma ve Sosyal refah Bakanı Rabii yaptığı bir
konuşmada işçilerin içinde bulundukları şartların daha da iyileştirilmesi hususunda bakanlığın siyaset ve
çalışmalarıyla ilgili bir rapor sunarak, iştigal ve fakirliğin kökünün kurutulmasına öncelik verildiğini, İran
ürünlerinin kalitesinin, dünya piyasalarında benzerleri ile rekabet edecek ve piyasaların bir bölümünü ele
geçirebilecekleri bir konuma getirebileceğini bildirdi.
Rabii, içinde bulunduğumuz yılda İşçi Bakanlığının programının işçilerin meslek güvenliği seviyesinin yükseltilmesi
ve meslek istikrarı olduğunu belirterek, iştigal siyasetlerinin iyileşmesi ve işçilerin alım gücünün artırılmasına tüm
güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.
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