Şehid ailelerinden bir grubun İslam İnkılabı Rehberi tarafından kabulü 12 /Dec/ 2018

Bugün (Çarşamba) bir grup şehid ailesini kabul eden İslam İnkılabı Rehberi, günümüzün mümin gençliği içinde
yiğitlik ve şehadet ruhunun yeniden böylesine canlanmasının, “İslam İnkılabının mucizesi” olduğunu hatırlatarak,
Amerika öncülüğündeki dünya müstekbirliği karşısında tüm halkın ve yetkililerin uyanık olması zaruretini dile
getirdi.
Ayetullah Hamanei, her kesin ülke ekonomisinin güçlendirilmesi ve milli üretimin artırılması yönünde azami gayret
sarf etmeleri gerektiğini ve yetkililerin de habis düşman’ın dış görünüşüne aldanmamaları, kapı dışarı edilen habis
düşman’ın pencereden içeri girmemesine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
“Şehadeti olan bir halkın esareti olmaz” ifadesindeki İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu rahmetli İmam Humeyni’nin
sözlerine değinen Ayetullah Hamanei, Allah yolunda tehlikeyi canı gönülden kabul eden, onun uğrunda şehadeti
saadet ve yüce bir başarı bilen bir halkın önünde hiçbir gücün duramayacağını ve böyle bir halkın her zaman
muzaffer olduğunu ve ilerleyeceğini söyledi.
İran halkının bu düşünce tarzının en somut örneği olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, İran halkının son 40 yıl
boyunca tüm zalim güçler karşısında çok meşakkatli ve tehlikeli bir yolu kaydederek düşmanların hiçbir halt
edemediklerini söyledi.
Bugün inkılâpçı gençlikte bu düşünce ve moralin devam etmesi, inkılabın daha da geliştiğini ve yayıldığını
gösterdiğini belirten Ayetullah Hamanei, “40 yıl sonra günümüzde de İmam Humeyni (r.a) ile Kutsal Savunma
Dönemi’ne tanık olmayan mümin gençlerin büyük istek, cesaret ve inkılapçı duygu ile Şehit Himmet ve Harrazi gibi
sahaya koştuklarını görüyoruz. Bunlar güçlü ve çalışkan ruhunu yeniden canlandırabilen İran İslam Cumhuriyetinin
bir mucizesidir” dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, batı hayranı ve yanlış düşünceli bazı kişilerin ilgisiz yorumlarına rağmen İslam
Cumhuriyetinin dimdik ve muktedir bir şekilde ayakta olduğunu, bu gücün ise, fedakar insanlar, imanlı gençler ve
şehid ailelerinin maneviyat, düşünce ve gayretleri sonucu elde edildiğini söyledi.
Ayetullah Hamanei, İslami İran'ın önde gelen düşmanlarının siyasi ve ahlaki fesada battıklarını belirterek,
"Amerika'yı doğru dürüst tanınmak istiyorsanız, Amerika başkanı ve devlet yetkililerine bakınız" ifadelerini
kullandı.
İslam İnkılâbı Rehberi, "Bugünkü Amerikan devlet adamlarına bakınız. Dünyadaki servet hırsı, insanlara, can ve
mallarına yapılan zulüm ve haksızlığa bakınız. Buna Yemen bir örnektir. Burada Suudiler tarafından cinayetler
yapılıyor, ancak bu suçların ortağı ABD'dir. Bunu kendisi bile kabul ediyor. Hastaneler, pazaryerleri ve kalabalık
noktaları hedef aldıklarını söylüyorlar. Bu ABD’nin gerçek yüzüdür."
Rahmetli İmam Humeyni’nin, Amerika’yı “Büyük Şeytan” olarak isimlendirdiğine temasla, “Aziz imam bu
isimlendirmeyle gerçekte tüm muvahhitleri ve dünyanın insaf sahibi halklarını Amerika’ya karşı seferber etmiştir ve
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bu hususta önemli başarılar da sağlanmıştır ve bu başarılar daha da artacaktır. Ancak düşman da İran halkını kendi
hedef ve yolundan alıkoymak için kendi çaba ve komplolarını sürdürmektedir” dedi.
Ayetullah Hamanei, Amerikalıların kapsamlı yaptırımlar ve İran'ın düşmanlarına yardımı başta olmak üzere son iki
yıldaki girişim ve hareketlerine dikkat çekerek, onların planların deşifre olduğunu, onların yaptırım, güvenlik karşıtı
girişimler yoluyla ülkede bölünmüşlük, anlaşmazlık ve gruplar arasında savaş çıkarmak ve bir grubu sokaklara
dökmeyi hedefleyerek, buna "kızgın yaz" adı verdiklerini, ancak, düşmanların inadına, bu yılki yazın en iyi
yazlardan biri olduğunu kaydetti.
Amerika yetkililerinin İslam Cumhuriyeti'nin 40 yaşını görmeyeceğine dair sözlerine dikkat çeken Ayetullah
Hamanei, "İran milleti, dimdik durmuş ve Allah'ın yardımıyla 22 Behmen, İslam İnkılabı'nın zaferinin 40.
yıldönümü etkinliği, önceki yıllara göre daha görkemli biçimde düzenlenecek." beyanatında bulundu.
Amerika’nın planının, yaptırımlar ve güvenlik karşıtı faaliyetler vasıtasıyla ülkede anlaşmazlık, iç savaşlar ve
problem çıkartmak olduğunu ve bu yönde çok çalıştıklarını belirten Ayetullah Hamanei, “Kötü niyetli düşman ABD,
Siyonistler ve bölgedeki bazı radikal devletlerle aynı safta bulunuyor. Önümüzdeki yıl için de kötü planlar yapabilir.
Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız” dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, Siyonistler ve bölgedeki gericileri, İran milletine karşı komplo ve düşmanlıkta ABD'nin
ortağı niteleyerek, "Ancak biz onlarda daha güçlüyüz çünkü şimdiye kadar İslam Cumhuriyeti karşısında, hiçbir halt
etmemişler ve bundan böylede bir halt edemeyecekler" diye konuştu.
İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde ise Suudi hanedanının İslam düşmanlarına dostluk eli
uzatmaları ve Yemen’de işledikleri cinayetlere Amerika’nın da ortak olduğuna değinerek, “Suudiler Yemen'e kısa bir
süre zarfında egemen olabileceklerini düşünmüşlerdi, ancak bugüne kadar bir şey yapamadılar, zaman geçtikçe daha
ağır darbelere maruz kalacaklardır” dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, Harameyni Şerifeyn’in Hizmetkârı olduklarını iddia edenlerin Yemen ve Bahreyn halkı ile
müminlere karşı değil de kafirlere karşı « »ﺍﺷﺪﺍﺀُ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﮑﻔﺎﺭçok sert olmaları gerektiğini söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran milletinin sağlıklı görüş ve basiretle durumu gözlemlemeleri ve
kendi pozisyonlarını sağlam biçimde korumaları gerektiğini belirterek, bugün etkileri Avrupa ve Fransa'ya kadar
ulaşan fırtınalı dünyada, İran milletinin İslam'ın bereketiyle Ehl-i Beyt -as-ın sevgisiyle güvenli bir gemide
oturduğunu, zaferin bu millete ait olduğunu kaydetti.
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