İslam İnkılabı Rehberi mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ülke
yetkililerini kabul etti - 23 /May/ 2018

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Çarşamba) öğleden sonra üç erk başkanı ve ülkenin üst
düzey yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmada, Amerikanın İran İslam cumhuriyeti düzenine ve İran halkına karşı
köklü, derin ve sürekli düşmanlığına değinerek, yetkililerin kendi görevlerini yerine getirmesi durumunda
Amerika’nın son olayda yenilgisinin tartışılmasız kesin olduğunu bildirdi.
Ayetullah Hamanei konuşmasının ilk başında mübarek Ramazan ayının insanda iman ve maneviyat ruhunun
canlanması için iyi bir fırsat ortaya koyduğunu hatırlatarak, bu fırsatların tüm insanlar için oluştuğunu, ama bu ayın
aynı zamanda ülke elitleri ve müdürleri için de artı bir özelliği beraberinde bulundurduğunu ve elit ve yetkililerin bu
ay boyunca Allah katına duada bulunmaları, yalvarmaları ve niyayiş etmeleriyle kendi ağır sorumluluklarını yerine
getirmek için kendilerindeki maneviyatı daha da güçlendireceklerini söyledi.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasında Amerika, KOEP ve Avrupa karşısında ve ülke içinde de ekonomik açılım için
izlenmesi gerekli siyasetler gibi iki sahih davranışa temas ederek, İran ve Avrupa ilişkilerinde ibret alınması gereken
bazı hususları ve KOEP nükleer anlaşmanın devam etmesi için Avrupa’nın vermesi gereken garantileri açıkladı.
İran İslam cumhuriyetinin son 40 yıl içinde muhtelif kesitler ve tüm olaylarda büyük bir direniş ve mukavemet
sergileyerek bu olayları başarıyla geçiştirdiğini ve şimdiki kesiti de başarıyla geride bırakacağını hatırlatan İslam
İnkılabı Rehberi, "İslam İnkılabının zaferinin ilk başından beri ABD rejimi İran milletinin asıl düşmanı olarak rol
oynadı. Ancak bütün siyasi, ekonomik, güvenlik ve askeri araçları kullanmasına rağmen birçok defa yenilgiye
uğramıştır" dedi.
ABD'li yetkililerin İran'da rejim değişikliği gibi sözleri tekrarladıklarına işaret eden İslam İnkılabı Rehberi, "Bu
sözler yeni değil. ABD'li makamlar İnkılap zaferinin ilk yıllarından bu gibi sözleri dile getiriyorlar. Hatta İran
devletini devirmek istemediklerini iddia eden ABD Başkanı da aynı düşüncedeydi. Onun niyet ve hedefleri de
belliydi" değerlendirmesini yaptı.
İlahi sünnete göre düşman’ın yenilmesinde bir şüphe olmadığını ifade eden Ayetullah Hamanei, “Amerika’nın
mevcut Cumhurbaşkanının sonu Bush ve Reagan’dan daha iyi olmayacak ve onlar gibi tarih sayfalarında
kaybolacaktır’’ dedi.
“İlahi sünnete göre bizim üzerimizde bazı görevler vardır ve bu görevleri yapamazsak sonuç almamıza güvenemeyiz’’
diyen Ayetullah Hamanei, Amerika’nın taahhütlerine bağlı olmamasından dolayı İran’ın Amerika ile işbirliği
yapamadığının nükleer müzakerelerle ispatlandığını belirtti.
Amerika’nın taahhütlerine bağlı olmamasının mevcut yönetimle sınırlı olmadığını ifade eden Ayetullah Hamanei,
eski ABD yönetiminin de aynı şekilde davrandığını ve onların da İran’a ambargo uyguladıklarını söyledi.
Uluslararası anlaşmaları çiğneyenlerle işbirliği yapılmayacağını ifade eden Ayetullah Hamanei, “Kapsamlı Ortak
Eylem Planı (KOEP) Amerika ile neden müzakere etmiyorsunuz diyenlere bir cevaptır, herkes bu tecrübeden ders
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almalı’’ dedi.
Amerika’nın İran ile düşmanlığının İslami Düzenin temeli ve İran milleti ile olduğunu ifade eden Ayetullah
Hamanei, Amerika’nın derdinin nükleer mesele ve füze konusu olmadığını belirterek, “Son müzakerelerde ve KOEP
sonrası nükleer mesele ve füze konusunun esas konular olmadığı belirlendi. Amerika’nın karşı çıktığı ve düşmanlığı,
İslami düzen ve İran milletidir. Amerika bu düzen’in direnişi, Amerika zulümlerine karşı çıkmasını ve İslam
bayrağını taşımasını kabullenemiyor ve düzeni içeriden boşaltmak istiyor’’ dedi.
Amerika karşısında boyun eğmenin düşmanlığını azaltmayacağı gibi Amerika’yı küstahlaştıracağını belirten
Ayetullah Hamanei, Bush döneminde İran’ın Amerika karşısında bazı jestlerine rağmen Bush, İran’ı Şer Ekseni
olarak adlandırdı’’ dedi.
Batılılar karşısında direnişin onları geri püskürttüğünü belirten Ayetullah Hamanei, bu konuda İran’ın tecrübesi
olduğunu ve İran’ın daha önce nükleer meselenin normale dönmesi için nükleer tesislerini kapattığını fakat batılıların
buna karşı tesislerin yok edilmesini istediklerini belirtti.
Ayetullah Hamanei, İran’ın direnmesi ve zenginleştirmeyi yüzde 20’ye çıkarması ile batılıların yüzde 3.3
zenginleştirme hakkını tanıdıklarını söyledi.
Bu konunun Avrupa için de geçerli olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, “Biz Avrupa ile kavga etmek
istemiyoruz, fakat bu 3 Avrupa ülkesi en hassas dönemde Amerika’nın yanında olduğunu gösterdiler. Avrupalılar
konuşuyorlar fakat bugüne kadar gerçek anlamda Amerika karşısında durduklarını görmedik’’ dedi.
Ülke meseleleri özellikle ekonomik konularını KOEP’e bağlamanın yanlış olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei,
nükleer müzakerelerdeki hedefin ambargoların kaldırılmasıydı ve bunların çoğunun da kalkmadığını belirtti.
İslam İnkılabı Rehberi, Amerika’nın KOEP’ten çıkması sonrası ile ilgili, “Konuları gerçekçi şekilde görmeli ve
onları halka nakletmeliyiz. Ülke ekonomisini Avrupa KOEP’i ile ilerletemeyiz. Avrupalılar eskiden yaptıkları ahde
vefasızları yapmayacaklarını ispatlamalılar. Eğer Avrupalılar Amerika’ya daha önce itiraz etselerdi belki iş buralara
kadar gelmeyebilirdi, Avrupalılar bunu telafi etmeliler’’ dedi.
Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının BM Güvenlik Konseyi 2231 nolu kararının çiğnenmesi olduğunu belirten
Ayetullah Hamanei, Avrupalıların BM Güvenlik Konseyine bir tasarı sunarak buna itiraz etmeleri gerektiğini
söyledi.
Ayetullah Hamanei, 3 Avrupa ülke liderlerinin İran’ın füze meselesi ve bölgedeki varlığı konularını hiçbir şekilde
gündeme getirmeyeceklerini taahhüt etmeleri gerektiğini söyledi.
Ayetullah Hamanei, Avrupa ülkelerinin petrol satışı ve bankacılık işlemleri konularında da garanti vermeleri
gerektiğini belirterek, “İran bu 3 Avrupa ülkesi ile kavgalı değildir fakat biz onlara güvenmiyoruz ve bundan dolayı
onlardan gerçek garantiler istiyoruz. Eğer Avrupalılar isteklerimizi geciktirirlerse İran’ın nükleer faaliyetlerini
başlama hakkı saklıdır’’ dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu yetkililerini faaliyetlerin yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlıklı olmalarını isteyen
Ayetullah Hamanei, “Şu an yüzde 20 zenginleştirmeyi başlamıyoruz, fakat hazırlıklı olmalıyız, eğer KOEP’ten bir
sonuç almadıysak anlaşma gereği kapatılan faaliyetlere yeniden başlayacağız’’ dedi.
İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin üst düzey yetkilileri kabulündeki konuşmasından önce bir
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konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın yabancı güçlerin baskıları karşısındaki direnişine değinerek,
“Amerikan yöneticilerinin söyledikleri yeni bir şey değildir, bunlar eski sözlerdir ve 40 yıl önce de söylenmişti’’ dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının son 40 yılda her zaman Devrimi, ülkeyi ve milli
menfaatleri koruduğunu söyledi.
Amerika’nın KOEP’ten çıkmasına Siyonist rejim ve birkaç küçük ülke hariç tüm ülkelerin tepki verdiğini ifade eden
Ruhani, bunun İran için siyasi ve hukuki bir zafer olduğunu belirtti.
İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyesi diğer 5 ülke ile müzakere halinde olduğunu ifade eden Ruhani,
“Bu ülkeler gerçi sözde kendilerini KOEP’e bağlı olarak sayıyorlar fakat uygulamada nasıl yapacaklarını söyledi.
Çin, Rusya ve diğer 3 Avrupa liderleri ile gelecek haftalarda görüşeceğini ifade eden Ruhani, “Eğer bu 5 ülke
Amerika olmadan KOEP çerçevesinde bizim ekonomik menfaatlerimizi temin edebilirlerse biz KOEP’e devam
edeceğiz yıksa bir KOEP’siz yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.
İran milletinin tek ses ve birlik içinde olduğunu ifade eden Ruhani, milletin birliği olması durumunda hiçbir gücün
etkili olmayacağını söyledi.
Ülke şartlarının 6 seneden önce farklı olduğunu belirten Ruhani, “Uluslararası şartlar da farklıdır, Amerika
inzivadadır ve İran kanunları riayet eden bir ülke olarak dünya kamuoyu tarafından takdir edilmektedir’’ dedi.
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