İslam İnkılabı Rehberinin Ermenistan başbakanı ile görüşmesi - 27 /Feb/
2019

İslam İnkılabı Rehebri Ayetullah Hamanei Çarşamba akşamı Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde
İran ve Ermensitan’ın tarihi ilişkileri olan iyi komşular olduğunu kaydederek ekonomik ilişkilerin arttırılması
gerektiğini vurguladı ve ardından şöyle ekledi: Amerika’lıların isteğine rağmen, İran ve Ermenistan ilişkileri sağlam,
devamlı ve dostane olmalıdır.
Ayetullah Hamanei İran’lıların Ermeni vatandaşlar ile çok iyi ilişkileri ve Ermenilerin Kutsal Savunma dönemindeki
fedakarlıklarına değinerek şöyle dedi: Ben Tahran’da bu şehitlerin evlerini ziyaret emişimdir, zira biz Kutsal
Savunma dönemindeki Ermeni şehitleri Müslüman şehitler gibi İran’ın onuru biliyoruz.
Her geçen gün dostluk ve işbirliğinin artmasının İran ve Ermenistan’ın ortak çıkarları yolunda bir sorumluluk
olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, şöyle dedi: Amerika’lılar çok güvenilmezdirler ve her yerde fitne, fesat,
ihtilaf ve savaş çıkarma peşindedirler ve onlar İran ve Ermenistan’ın ilişkileri ve milletlerin çıkarlarına karşıdırlar,
ancak buna karşın bizim de görevimiz işbirliklerimiz ve ilişkilerimizi arttırmaktır.
Tarih boyunca İran ve Ermenistan arasındaki sıcak ve samimi ilişkilere değinen Ayetullah Hamanei, şöyle dedi: İran
ve Ermenistan’ın hiçbir zaman birbiriyle herhangi bir sorunu olmamıştır ve biz İslami tealime göre kendimizi
komşularla iyi ilişkiler içinde olmakla sorumlu biliyoruz, ancak John Bolton gibi Amerika’lı yetkililer bu gibi
meseleler ve insani ilişkilerden anlamazlar.
İran ve Ermenistan arasındaki işbirliğinin seviyesinin iki ülke kapasitelerinin çok altında olduğunu kaydeden
Ayetullah Hamanei, söz konusu ziyaretteki anlaşmalar ve alınan kararaların ciddi bir şekilde takip edilmesi
gerektiğini vurguladı.
Karabağ münakaşasının çozümlenmesinin Ermenistan ve Azerbaycan cumhuriyeti yetkilileri arasındaki
müzakerelerin devam etmesine bağlı olduğunu kaydeden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran İslam
cumhuriyetinin söz konusu sorunun çözümlenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.
İslami İran cumhurbaşkanı Ruhani’nin de bulunduğu görüşmede Ermenistan başbakanı Paşinyan Tahran
ziyaretindeki görüşmeler ve anlaşmaların yapıcı ve ümit verici olduğunu kaydederek, söz konusu anlaşmaların
tarafların ciddiyeti ve çabasıyla hayata geçirilmesini ümit ettiğini belirtti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihçesinin ilişkilerin geliştirilmesi için yararlı bir zemin oluşturduğunu kaydeden
Ermenistan başbakanı Paşinyan, şöyle dedi: Ermenistan İran karşıtı hiçbir girişime katılmamış ve bundan sonra da
katılmayacaktır ve biz İran ile ilişkilerin geliştirilmesini kendi halkımız ve ülkemizin lehine biliyoruz.
İran’da Ermeni topluluğunun yaşam şartlarının iyi olduğunu kaydeden Paşinyan, İslam İnkılabı Rehberi’ne hitaben
şöyle dedi: İnanıyorum ki zati alinizin çok iyi tecrübeleri ve İran İslam cumhuriyetinin bölgedeki önemli rolüyle iki
ülkenin işbirlikleri eskiye nazaran daha çok gelişecektir.
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