İslam inkılâbı Rehberi Deniz Kuvvetler Komutanları ve Öğrencilerine
konuştu - 9 /Sep/ 2018

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Cumartesi) sabah saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti
Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne ait İmam Humeyni (r.a) Askeri Deniz İlimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen 16.
Dönem askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ordu kıyafetinin mübarek ve onur verici kıyafet olduğunu
bildirerek, bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturulması konusunda dünya müstekbirliğinin şer siyaset ve
komplolarına temasla, İslam Cumhuriyeti devleti ve milletinin Amerika karşısında durarak, bir milletin zorbaların
tehdit ve gazabından korkmayarak kendi kabiliyetlerine güvenmesi durumunda süper güçlere geri adım attırarak,
yeneceğini kanıtladığını söyledi.
İran’ın kuzeyinde yer alan Nevşehr liman kentinde yer alan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne ait
İmam Humeyni (r.a) Askeri Deniz İlimleri Üniversitesinde düzenlenen bu törende İslam İnkılâbı Rehberi ilk önce
alandaki meçhul şehit askerlerin türbesine giderek fatiha okudu ve inkılâp ve kutsal müdafaa savaşı şehitlerini
saygıyla andı.
Daha sonra alandaki askeri tören kıtaları başkumandan İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin önünde geçit
töreni düzenlediler.
Askeri üniversitelerde binlerce yiğit ve mümin gencin bulunmasının, aklıselim sahibi her insanın İran’ın geleceğine
daha da umutla bakmasına yol açtığını belirten Ayetullah Hamanei, ülkenin aydın geleceği yükünün gençlerin
sırtında olduğunu ve ordu çatısı alındaki yiğit gençlerin de bu sorumluluğun çok önemli ve kritik bir bölümünü
üstlendiğini söyledi.
Dünyanın muhtelif ülkesinde sayısız insanın adalet istediğini ancak müstekbirliğin pençesinde kendi bu adalet
isteklerini nasıl dile getirebilecekleri imkânına sahip olamadıklarını belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “Böyle bir
dünyada İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkı yüksek sesle ve en ufak bir mülahaza etmeksizin, zulüm ve
müstekbirlik karşısında kendi direnişlerini haykırmaktalar. Nitekim bu mesele dünya zalimlerinin yüce İran halkına
yönelik düşmanlığının asıl nedenidir” dedi.
Ayetullah Hamanei, batı Asya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarındaki istikrarsız ve güvensiz bölgelerin
varlığına temasla “zalim ABD’nin başını çektiği dünya müstekbirlik düzeninin menfaatlerini savaş, terör
faaliyetlerinin artması ve bölgesel çatışmalarda görmektedir ve maalesef bazı bölge ülkeleri de onlara yardım
ediyorlar’’ dedi.
ABD ile Siyonist Rejim’in amacının, bölgede herhangi İslami bir gücün kudret kazanmasını engellemek olduğunu
belirten İslam inkılâbı Rehberi, “İslam'ın büyüleyici mesajının ezilenleri savunmak olduğunu bildikleri için İslam'a
dayalı bir iktidarın kurulmasından korkuyorlar. Dünyadaki siyasi analistlerle bilinçli şahsiyetler İran’ın Allah’ın
yardımlarıyla ulusal gücüne güvenerek düşmanları bölgede hezimete uğrattığı için de coşkuya kapılıp mutlu
oluyorlar” ifadesini kullandı.
Söz ve lafta güç gösterisi, gazaplanmak, tehdit ve surat asmaların zalim güçlerin halkları korkutmak için izledikleri
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başlıca metot olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bir halkın bu metotlardan korkmayarak, kendi kabiliyet ve
yeteneklerine olan öz güven, itminan ve cesaretle hak ve adalet yolunda hareket etmesinin süper güçlere geri adım
attırdığını ve yenilgiye uğrattığını söyledi.
İslam İnkılâbı’nın 40 yıldır ABD ve müttefiklerinin yıkıcı saldırılarına maruz kalmasına rağmen bugün küçük bir
fidandan güçlü ve verimli bir ağaç haline geldiğine dikkat çeken İslam İnkılâbı Rehberi, İslam İnkılâbı’nın milletleri
kendine cezp edip, Amerika'nın bölgedeki komplolarını boşa çıkardığını vurguladı.
Ayetullah Hamanei, Suriye, Irak ve Lübnan’ı Amerikan komplolarının hezimete uğradığı bölgedeki örnekleri
sayarak, “Bunlar Allah-i Taala’nın gücünün göstergeleri ve İlahi vadelerin gerçekleşmesinin örnekleridir. Allah-i
Taala, onu yâd ettiğimizde bize zafer vaat ediyor” dedi.
İslam inkılâbı Rehberi konuşmasının bir başka bölümüne ise Silahlı kuvvetlerden, bilim, teşkilatlanma, savaş ve
diğer birçok ilerleme alanlarında günü gününe artan yetenek, icat ve buluşlarını artırmasını isteyerek, “Kur’anı
Kerim’in ayeti icabı mümkün olduğu kadarıyla kendi kudretinizi artırmalısınız, zira sizin gücünüz düşmanı
korkutmakta ve geri adım attırmaktadır” dedi.
İslam inkılâbı Rehberi ayrıca özellikle gençlere, düşman’ın vesveseleri karşısında dikkatli ve duyarlı olmalarını
isteyerek, düşman’ın vesvese ve şeytanlıklarının mümin gençlerin yekvücut saflarına nüfuz etmesine müsaade
etmemelerini istedi.
Bu törende İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Sayyari, deniz kuvvetleri komutanı
oldu dönemde vermiş olduğu üstün hizmetleri ve başarılarından dolayı başkumandan’ın elinden “Fetih” nişanını aldı.
Törende ayrıca askeri üniversiteden mezun olan öğrencilere İslam İnkılâbı Rehberi tarafından apoletleri takıldı.
Ardından Ayetullah Hamanei, alandaki birimlerin askeri tatbikat ve gösterisini izledi.
Daha sonra Ordu genel Komutanı Tümgeneral Musevi, bu törene gösterdikleri ilgiden dolayı İslam inkılâbı
Rehberine teşekkürlerini bildirerek, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun öteki silahlı ve güvenlik güçleriyle birlikte
her zaman İran halkının onur ve şerefini korumaya hazır olduğunu bildirdi.
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