Rahmetli İmam Humeyni’nin vefatının 29. yıl dönümü anma törenleri
Ayetullah Hamanei’nin konuşmasıyla düzenlendi - 4 /Jun/ 2018

İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) 29. vefat yıldönümü töreni; İranlı üst düzey yetkililer,
yabancı konuklar ve halkın farklı kesimlerinin katılımıyla düzenlendi.
İran İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Pazartesi), İmam Humeyni'nin (ra) 29. vefat
yıldönümü münasebetiyle halka hitap etti.
Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni’nin ölüm yıl dönümünün İmam Ali’nin (as) şehadeti ile aynı günlere denk
gelmesi nedeniyle, İmam Humeyni’nin İmam Ali (as) ile benzerliklerine işaret ederek; “İmam’ın ortaya koyduğu
değerleri daha net ve iyi anlayabilmek için onun İmam Ali (as) ile benzerliklerine de işaret etmemiz faydalıdır. Bu
özellikleri azim, mücadele, letafet ve izzet olarak sıralayabiliriz ki bu özellikleri İmam Ali de en açık bir şekilde
görülmekteydi.” dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, “Bu benzerliklerden biri de zalimler ve kötülüklere karşı “güçlü duruş” sergilemektir. İmam
Humeyni, Şah rejiminin karşısında sert bir kaya gibi durdu. ABD’nin karşısında da dağ gibi. Devrik Saddam
rejiminin dayattığı 8 yıllık savaşta, iç provokasyonlar ve tehditlerin karşısında bile dimdik durdu. İmam
Humeyni’nin dileklerinin birçoğu vefatından sonra gerçekleşti. Yurt dışına bağlılığın kesilmesi, ülkenin bilimsel,
teknolojik ve siyasi alanlarda ilerlemesiyle birlikte Batı Asya ve Kuzey Afrika'da İran İslam Cumhuriyeti’nin etkin
varlığının artması İmam Humeyni’nin vefatının ardından gerçekleşti. Elde edilen bu kazanımlar İmam'ın belirlediği
yoldur.” ifadelerini kullandı.
“Otuz yıldır büyük onura sahip İmam Humeyni’den bahsediyoruz. İmam Humeyni en yüksek zirvelerde olan bir
isim, bundan sonra da milletimiz İmam Humeyni’den hep böyle bahsedecek. Zira İmam (Humeyni) İslam
İnkılabı'nın simgesi. Bu ülke İslam İnkılabı’nın güçlü motoru olmaksızın büyük hedeflerine ulaşmayacaktır”
ifadesine yer veren İslam inkılabı Rehberi, rahmetli İmam Humeyni’nin arzularının bir çoğunun vefatından sonra
tahakkuk bulduğunu hatırlatarak, “İmam Humeyni’nin dileklerinin birçoğu vefatından sonra gerçekleşti. Yurt dışına
bağlılığın kesilmesi, ülkenin bilimsel, teknolojik ve siyasi alanlarda ilerlemesiyle birlikte Batı Asya ve Kuzey
Afrika'da İran İslam Cumhuriyeti’nın etkin varlığının artması İmam Humeyni’nin vefatının ardından gerçekleşti.
Elde edilen bu kazanımlar İmam'ın belirlediği yoldur” dedi.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, “Düşmanların planını tam olarak biliyoruz, bunu halkımıza
açıklayacağız. Tabi ki aziz halkımız kendileri de bunları bilir ve fark eder. Düşmanların bugünkü planı, Ekonomik
ve psikolojik baskının yanında pratik bir baskı uygulamaktır.”
Düşmanların İran'ın güçlü yönlerini sorun gibi göstermeye çalıştığını belirten Ayetullah Hamanei, şunları söyledi:
“Buna örnek füze meselesidir. Çeşitli füzelerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamaktadır. Kutsal savunma döneminde;
savunma ve füze gücünden yoksun olduğumuz için sınır kentlerinin gece gündüz ateş altındaydı fakat günümüzde
genç uzmanların iradesi ve çalışmaları sayesinde İran bölgenin birinci füze gücüdür. Düşman bir füze fırlattığında 10
tane kendisine fırlatılacağını biliyor. Füzelerimiz güvenlik ve güç kaynağımızdır. Düşman bunun üzerinde durmakta
ve maalesef içeride de bazıları düşmanla aynı sözleri söylemektedir.”
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İslam İnkılabı Rehberi; düşmanın psikolojik operasyonlarla bu güç noktasına yoğunlaştığına işaretle, psikolojik
savaşla bizim mili iktidar unsurlarımızdan vazgeçmemizi, böylece yabancıların; ülkeye, millete ve geleceğe daha
kolay sulta kurmalarını sağlamaya çalıştığını fakat İran halkının bu harekete karşı direndiğini söyledi.
Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında; “Bazıları, kusurlu nükleer anlaşmayı İran'a dayatmak istiyor. Bazıları
da içeride bunun reklamını yapıyor ve eğer anlaşma sağlanmazsa savaşın çıkacağını öne sürüyorlar, bunları diyenler
yalan konuşuyorlar. Bazı Avrupalı ülkelerin sözlerinden; İran milletinin yaptırımları kabul etmesini, ülkenin
gelecekteki kesin ihtiyaçlarından olan nükleer faaliyetten vazgeçmesini ve onların da bu kısıtlamalara devam etmek
istedikleri anlaşılıyor. Bu devletlere sesleniyorum, Boş hayalleriniz gerçekleşmeyecek. İran halkı ve hükümeti
yaptırmaları nükleer kısıtlamalarla birlikte kabul etmeyecektir.” dedi.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei; Nükleer anlaşmayla santrifüj sayısının düşürülmesine dikkati çekerek
şöyle konuştu: İran Atom Enerjisi Kurumu, şimdilik nükleer anlaşma kapsamında kalarak, 190 bin SWU’ya ulaşmak
için gereken hazırlıklara başlamalıdır ve bunun için de Cumhurbaşkanı gereğini yapmalıdır.
İran İslam Cumhuriyetinin güçlü yönlerinden birini Uluslararası Adalet İstemi olarak sayan İslam İnkılabı Rehberi,
“Filistin’e ve direniş güçlerine destek ve bölge ülkelerinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü savunmak İran İslam
Cumhuriyeti için bir onur kaynağıdır fakat düşman, bunları İran’ın bölgedeki müdahalesi olarak lanse ederek bu
konuyla ilgili sorun yaratmak peşindedir’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, “Ülke içinde düşmanın psikolojik savaşına yardım edenler KOEP’in eksik şeklini bize tahmil
etmeye çalışıyorlar. Yabancı devletler bunun peşindeler ve ülke içinde de bazılar bunun olmaması durumunda savaş
çıkacağını söylüyorlar. Bu da düşmanın istediğidir’’ dedi.
Ayetullah Hamanei, “Onlar bizimle psikolojik savaş vasıtası ile güç unsurlarımız ve milli iktidar unsurlarımızı
bırakmamızı istiyorlar fakat İran milleti bunun karşısında duracaktır’’ dedi.
Düşman’ın halkın istekleri ile ülkede kargaşa yaratmak istediğini fakat bunda başarısız olacağını belirten İslam
İnkılabı Rehberi, “Belki bir nokta veya bir şehirde işçiler veya diğerlerinin istekleri olabilir, düşman bu durumda
bazı satılmış kişilerden yararlanarak halkın sakin toplantılarını kargaşaya çevirmeye çalışmaktadır’’ dedi.
Halktan bu konuda uyanık olmalarını isteyen Ayetullah Hamanei, düşman’ın bu hususta başarısız olacağını ve halkın
cesaret ve akılla bu komplo karşısında duracağını söyledi.
“Uluslararası adalet talepliyi” ve mazlum milletleri desteklemenin, İslam cumhuriyeti nizamının diğer güç
noktalarından olduğuna değinen İslam İnkılabı rehberi, “Siyonist rejime karşı direniş güçlerine ve Filistin’e desteğin
sağlanması ayrıca bölge ülkelerin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü savunması, İslam cumhuriyetinin haysiyeti
sayılırken, düşman bu hareketi “İran’ın bölgedeki müdahalesi” başlığı altında sorun oluşturan bir konuya
dönüştürmeye çalışıyor.” dedi.
İslam inkılabı rehberi ayrıca halkın her zaman sahnede hazır olmalarının büyük önem taşıdığına da işaretle, bu hafta
Cuma gününün dünya Kudüs günü olduğunu belirterek, “İlahi fazl ve halkın Kudüs günündeki etkinliklere coşkulu
katılımı bereketi ile bu yıl Kudüs günü önceki yıllara nazaran daha güçlü ve coşkulu düzenlenecektir” dedi.
Ayetullah Hamanei sözlerinin sonunda Arapça olarak bölgedeki gençlere hitaben, Bugün sizin uygulama ve eylem
gününüzdür ve kendinizi ülkelerinizin bağımsızlığı, ilerlemesi ve hürriyeti için hazırlamalısınız’’ dedi.
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Ayetullah Hamanei bazı Arap devletlerinin Amerika karşısındaki zilleti ve Siyonist rejim karşısında güçlü bir tutum
sergilemelerine değinerek, “Bazı Arap devletleri günümüzde milletlerinin düşmanı olmuşlardır ve bu şartlarda
gayretli Arap gençlerin sorumlulukları bu dengeyi bozmaktır’’ dedi.
Geleceğin gençlere ait olduğunu ve onların kendilerini geleceğe hazırlamaları gerektiğini ifade eden İslam İnkılabı
Rehberi, “Eğer gelecek iyi şekilde inşa edilirse tüm Müslüman ve Arap ülkeler özellikle bu ülkelerin gençleri bundan
yararlanacaklardır’’ dedi.
Ayetullah Hamanei İslam ülkeleri gençlerine hitaben, “Kafirler cephesinden korkmayınız ve ilahi zafer vadesine
inanınız’’ dedi.
İslam İnkılabı Rehberi Kudüs gününün yaklaştığını belirterek, Kudüs Günü yürüyüşlerine katılmanın ve mazlum
Filistin halkına destek vermenin iyi bir gelecek yapılması için önemli adım olacağını söyledi.
Ayetullah Hamanei, Arap gençlere hitaben; “Kendi geleceğinizi kontrol edebilmek için eyleme geçmeli ve inisiyatifi
ele almalısınız. Kendinizi ülkelerinizin bağımsızlığı, ilerlemesi ve hürriyeti için hazırlamalısınız. Bazı bölge ülkeleri
kendi halklarının düşmanı gibi hareket ediyor. Ezilen ulusları ve bölgedeki direniş güçlerini desteklemeye devam
edeceğiz” dedi.
İslam İnkılabı Rehberi geleceğin gençlere ait olduğunu ve gençlerin amel ve inisiyatifle kendilerini geleceğe
hazırlamaları gerektiğini bildirerek, geleceğin alt yapısının sağlıklı oluşturulması durumunda kesin tüm Müslüman
halklar, Araplar ve özellikle bu ülkeler gençlerin ondan yararlanacaklarını bildirdi.
Küfür cephesinin sultasından korkmamaları ve Allah’ın yardım vaadine tam iman etmeleri gerektiğini bildiren
Ayetullah Hamanei, dünya Kudüs günü gösteri ve yürüyüşlerine katılmak ve Filistin halkı ve direnişine destek
vermenin, daha iyi bir geleceğin oluşturulması yolunda önemli bir alt yapı olduğunu bildirdi.

Sayfa 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

