Mübarek ramazan Bayramı Namazı Tahran’da İslam İnkılabı Rehberi
Tarafından Kılındı - 15 /Jun/ 2018

İran’ın mümin ve müvahhit, halkı mübarek Ramazan ayı boyunca Allah Teala’nın katına yapmış oldukları ibadet ve
oruç farizasını yerine getirmenin sevinciyle muhteşem bayram namazlarına katılarak Allah Teala katından en
iyilerini talep etti.
Tahran bayram namazı ise milyonluk kitlenin katılımıyla İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei
tarafından kılındı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda eda edilen Bayram namazının
hutbelerinde konuştu.
Ayetullah Hamanei birinci hutbede, bu büyük İslami bayramı İran halkı ve İslam ümmetine tebrikte bulunarak, Fıtır
bayramının mükafat almak günü ve Ramazan ayının ise Allah Teala’ya itaatte müminler arasında bir rekabet ayı
olduğunu bildirerek, İran halkının her yıl bu manevi yarışmada ve iyi işlerde daha önceki yıllara göre daha fazla
puan elde ettiğini bildirdi.
Bayram namazının ikinci hutbesinde ise İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei verilen haberlerde Kudüs Günü
yürüyüşlerinin diğer ülkelerde de bu sene her seneden daha kapsamlı geçtiğini belirterek bunun ülkelerin İran’ın
yanında olduğunu bir göstergesi olduğunu söyledi.
Ayetullah Hamanei, “İslam Cumhuriyeti'nde eşsiz bir vaka olan Kudüs Günü gösterileri bu sene geçen yıllardan daha
görkemliydi. Bu gösteriler ülkenin tüm kentlerinde daha coşkulu ve daha geniş çaplı bir şekilde gerçekleşti ve bu da
halkımızın uslanmadan uyanık olduğunu göstermiş oldu” diye konuştu.
Şeytani güçlerin İran halkının bağımsızlığı dolayısıyla kaygılandığını belirten İslam İnkılabı Lideri sözlerini şöyle
sürdürdü: Her daim İran milletine karşı ellerinden geleni yapmaya çalışan bu güçler her seferinde hezimete uğruyor.
ABD Başkanı Batı Asya'da 7 trilyon dolar harcadıklarını ancak hiçbir çıkar elde edemediklerini açıkladı.
Düşman’ın komplosunun İran halkına ekonomik baskı uygulamak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, bunun
amacının da halkı yorgun ve umutsuz yapmak olduğunu söyledi.
Ayetullah Hamanei ilaveten, "ABD bölgede hezimete uğradı. Yaptıkları bunca çabaya rağmen başaramadılar ve
bundan sonra da ne kadar para harcarlarsa hiçbir sonuca varamayacaklar" ifadelerinde bulundu.
İslam İnkılabı Rehberi konuşmalarına şunları da ekledi: Düşmanın asıl komplosu ise halkımıza ekonomik baskı
yaparak onları umutsuzluk ile yorgunluğa sürüklemektir. ancak ülkenin üç kuvvet başkanları tarafından oluşturulan
bir merkezi komuta teşkilatı ekonomi konusunu ele almıştır.
Ekonomi ile ilgili alınacak kararlar için 3 erk başkanının katılımı ile bir kurul oluşturulduğunu ifade eden Ayetullah
Hamanei, halkın da bu konuda bazı görevleri olduğunu, halkın israftan kaçınılması gerektiğini, halkın elindeki nakdi
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varlıkları üretime yönlendirmesi, ülke içinde üretilen mamullerin yurt dışından ithalatından kaçınılması gerektiğini
söyledi.
Ülkede birlik ve beraberliğe vurgu yapan İslam İnkılabı Rehberi, yetkililerin eleştirilmesinde insaf ve ahlak
kurallarına uyulması ve düşman çizgisinde adım atılmaması gerektiğini ifade etti.
Ayetullah Hamanei, ikinci hutbenin sonunda ise Allah Teala’nın yardım ve lüfu sayesinde böyle bir halk, moral,
hareket, maneviyat ve bağımsızlıkla ülkenin geleceğinin bugüne oranla çok daha güzel olacağını bildirdi.
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