İslam inkılâbı Rehberinin İmam Hüseyin (as) üniversitesi öğrencileri
mezuniyet töreninde - 30 /Jun/ 2018

İmam Hüseyin (as) Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine bugün (Cumartesi) sabah saatlerinde
İslam İnkılabı Rehberi ve Silahlı Kuvvetler Başkumandanı Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin katılımıyla düzenlendi.
İslam inkılabı Rehberi alana ilk girişinde meçhul askerler mezarı başında fatihalar okuyarak onlara Allah taala’dan
rahmet temennisinde bulundu.
Ardından Ayetullah Hamane’nin önünde askeri geçit töreni düzenlendi.
İslam İnkılabı Rehberi ayrıca bu tören öncesi mukaddes savunma savaşı gazileri ve şehit ailelerinden bir grupla
görüştü.
Ayetullah Hamanei bu törende yaptığı konuşmada İslam nizamı ile halk arasında ihtilaf ve kopukluğun oluşturulması
yönünde düşmanın komplolarına temasla, tüm halk kitleleri özellikle de yetkililerin bu durum karşısında çok uyanık
olmaları, gerekli tedbir ve önlemleri almaları ve milli direniş ve dayanışmalarını daha da güçlendirmeleri gerektiğini
belirterek, milli kudret otoritesinin takviye edilmesi ve düşman karşısında zayıf davranılmaması ve teslim
olunmaması durumunda, düşmanların bir kez daha kendi hedeflerine ulaşma konusunda akamete uğrayacaklarını
söyledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ayetullah Hamanei, sabır ve takva sayesinde düşmanların hiçbir halt
edemediğine işaretle, sabır ve takvanın ülke yetkilileri dahil tüm millet için olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı Rehberi, "sabır" ve "takva" şartıyla İnkılabın kök ve gelecek sahibi olacağına temasla, "siz aziz
gençler, ülke yetkilileri ve milleti sabır ve takva sahibi olursa düşman size hiçbir zarar veremez" beyanatında
bulundu.
Pehlevi yönetiminin 57 yıllık iktidarı döneminde Amerika ve İngilizlerin İran üzerindeki sultasına değinen Ayetullah
Hamanei, İslam inkılabının zafere ermesiyle halkın el ve ayaklarından zincirlerin koparıldığını ve bağımsızlık ve
özgürlüğün gerçek zevkini tattıklarını bildirdi.
"Milli iktidar"ın anlamının ülkenin paralarını başka bir ülkeye verip silah almak olmadığını, bunun aptallık olduğunu
belirten Başkomutan; milli iktidarın ayrıca dünyanın diğer ucundan bir ülkenin gelip, bir ülkeye destek için üs
kurması ve bir hanedanın iktidarını koruması için bir milletin kanını emmesi anlamına da gelmediğini, bunun zillet
olduğunu kaydetti.
İran halkı ilerlerken Amerika'nın hiçbir halt edemediğine dikkat çeken Ayetullah Hamanei'nin bunun İran milletinin
gücünüm en büyük nedeni olduğunu ifade etti.
Ayetullah Hamanei, içeride ilk günden itibaren İnkılap karşısında sözde liberal, Batı ve ABD yanlısı akım, eline silah
alıp, her şeyi yapan komünistler ve İslam görünümlü ancak küfür içli olup Saddam'ın bayrağı altında toplanan
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Münafıklar başta olmak üzere 3 akımın saf tuttuklarına işaretle, her üç akımın İslam İnkılabı karşısında mağlup
olduklarını ve İslam Cumhuriyeti'nin milletin yardımıyla tüm bu iç ve dış düşmanları gerilettiğini vurguladı.
Ayetullah Hamanei, ABD'nin bölgede kurduğu ittifakların İslam Cumhuriyeti'nin gücünü gösterdiğine işaretle;
"Amerika, İslami nizamı yenme gücüne sahip olsaydı, bölgedeki yüzü kara ülkelerle İran'da kargaşa ve istikrarsızlık
çıkarmak için ittifak kurmaya ihtiyaç duymazdı." açıklamasında bulundu.
İran milletinin Amerika'ya düşmanlığı arttıkça nefretinin arttığına dikkat çeken Ayetullah Hamanei, düşmanın
bugünkü planının nizam ile milletin arasını açmak olduğunu, ancak aptallık yaptığını çünkü nizamın İran milletinden
başka bir şey olmadığını bilmediklerini ifade etti.
İran milletinin ekonomik yaptırım ve baskılara rağmen Allah'ın yardımıyla kendi birliğini koruyup, muzaffer
olacağını beyan eden İslam İnkılabı Rehberi; “Genç neslin düşmanın onun; bağımsızlığı, izzeti, ilerlemesi, bilim ve
siyaset arenasındaki varlığına karşı olduğunu bilmesi gerektiğini” kaydetti.
Bazılarının "düşmanın eziyetinin sürmemesi için teslim olalım" dediklerine işaret eden Ayetullah Hamanei, "Onlar
ancak teslim olmanın bedelinin kat kat direnmekten fazla olduğunu bilmiyorlar. Direnmenin de bedeli var ancak
kazanımlar yüzlerce kat fazladır." beyanatında bulundu.
Ayetullah Hamanei; halk ve yetkililer dahil herkesi, kendi yaptıklarına dikkat etmeye davet ederek, yetkililerden
halka karşı ihmalkarlık, gaflet, tembellik, kibir ve lüks düşkünlüğünden uzak durmalarını istedi.
İslam İnkılabı Rehberi; gençlerin, İslam Cumhuriyeti'ni bir gün düşmanların askeri ve ekonomik tehditte
bulunamayacak konuma yükseltecekleri temennisinde bulundu.
İslam Cumhuriyeti'nin; halka, sevgiye ve muhabbete dayalı bir nizam olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi
Ayetullah Hamanei; ABD'nin önceki başkanlarının İslam Cumhuriyeti'ne karşı koyma çabalarının sonuç
vermediğine işaretle, şimdiki ekonomik baskılardan amacın halkı bıktırmak olduğunu, ancak düşmanın; halkın
birliği, dindar ve çalışkan gençlerin sayesinde mağlup olacağını ifade ederek, nizam ve milletin birbirinden ayrılmaz
iki parça olduğunu vurguladı.
Askeri mezuniyet töreninin devamında Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Caferi, mustazaf
cephesinin sulta düzeni cephesiyle karşılaşmasına işaretle, İran'ın devrimci milletinin önemli bir tarihi tecrübe
eşiğinde olduğunu, bunun sonucunun ABD'ye güvenmemekte ve emperyalizmin türlü komplolarıyla mücadele için
güç birleşiminde yeni bir dönemin şekillenmesi olacağını belirtti.
Komutan Caferi, Devrim Muhafızları'nın dindar ve devrimci gençlerinin düşmanın her türlü komplosuna karşı
koymaya oldukça hazırlıklı olduğunu ifade ederek, herkesin bu yiğitlerin hareket ve bakış derinliğinden sözde güçlü
imparatorlukların çöküşünü öngörebileceğini kaydetti.
İmam Hüseyin Üniversitesi Komutanı Tuğgeneral Fazli de merasimde üniversitenin girişim ve programları hakkında
bir rapor sundu.
Merasimde; bazı komutanlar, yöneticiler, hocalar ve araştırmacılar, Başkomutanın elinden kendi hediyelerini, iki
öğrenci de temsilen rütbe ve apoletlerini almış oldular.
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