İslam İnkılabı Rehberi'nin Irak başbakanını kabul etmesi - 6 /Apr/ 2019
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamanei bugün Cumartesi Irak başbakanı Adil Abdulmehdi ve beraberindeki
heyeti kabulünde, İran ve Irak halklarının itikadi, kültürel ve tarihi bağlarına işaret ederek, şöyle dedi: İran İslam
cumhuriyeti ve Irak arasındaki ilişkiler, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin ötesindedir ve İran yönetimi ve halkı,
Irak’ın gelişmesi ve saadetini kendi lehine biliyor, ancak Amerikalılar kendi ifadelerinin aksine Irak’ta demokrasi ve
siyasi aktivistlerin varlığını kendine zararlı addediyor, bu yüzden Irak yönetimi Amerika’lı askerlerin bir an önce
Irak’ı terk etmeleri yönünde çaba göstermesi gerekiyor.
Adil Abdulmehdi’nin Irak ve bölge meselelerine yönelik akılcı ve hekimane tutumunu takdir eden İslam İnkılabı
Rehberi, Irak’ın insan gücü alanındaki kapasitelerine değinerek şöyle dedi: Irak’ın insani kapasiteleri alanında bu
ülkenin gençlerine değinebiliriz ki IŞİD fitnesiyle mücadelede iyi ve takdire şayan bir sınavdan geçtiler ve vuku
bulan olay, tarihi bir olaydı.
Irak’lı bilim adamlarının bu ülkenin insani kapasitesinin bir diğer örneği olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei,
“Amerika’lılar Irak’ta bulundukları ilk günlerde bu ülkenin bilim adamlarının birçoğunu katlettiler, zira onlar bu
önemli servetin ehemmiyetini biliyorlardı.”diye kaydetti.
Irak’ın insani kapasiteleri ve yeraltı zengin kaynakları, bu ülkeyi Arap dünyasında en etkin ülkeye dönüştüreceğini
kaydeden İslam İnkılabı Rehberi, şöyle dedi: Amerikalılar ve bölgede onların izinden gidenler Irak’ta demokratik
düzenin hakim olması ve mevcut duruma karşıdırlar ve onu kendi çıkarlarına zararlı biliyorlar.
Irak hükümeti ve yetkililerinin Amerika’nın izinden gitmeleri durumunda sorunları olmayacağını kaydeden İslam
İnkılabı Rehberi, “Irak hükümeti ve meclisi ve mevcut siyasi aktivistler Amerika'lılar için uygun olmayan
şahsiyetlerdir ve bu yüzden Amerika’lılar bunların Irak siyasetinden çıkarılması bağlamında plan
yapıyorlar.”ifadesini kullandı.
İslam İnkılabı Rehberi beyanatının devamında şöyle dedi: Amerika’lılar IŞİD’in Musul’u işgal ettiği dönemde onlara
para, silah ve askeri teçhizat gönderiyordu ve şimdi Irak’ın IŞİD’e galip geldiği sırada dostluk ifadelerinde
bulunuyorlar.
Irak başbakanının IŞİD kalıntılarının Irak’ta olduğu yönündeki açıklamalarına işaret eden İslam İnkılabı Rehberi,
“tam olarak duyarlı olmak gerekiyor, zira onlar Irak hükümeti ve halkında bir anlık bir zafiyet hissetmeleri
durumunda, tekrar cinayetlerine başlayacaklardır.
Amerika’lı askerlerin bölge ülkelerinde varlığının bölge ülkeleri ve halklarının zararına olduğunu kaydeden İslam
İnkılabı Rehberi, Irak başbakanına hitaben şöyle dedi: Amerika’lıların bir an önce Irak’ı terk etmeleri için çaba
göstermeniz gerekiyor, zira onları uzun süre askeri varlıklarını sürdürdükleri ülkelerden çıkarma süreci zor olmuştur.
Amerika’nın Irak’ta bulunma hedefinin askeri varlığın ötesinde olduğunu kaydeden İslam İnkılabı Rehberi,
“onlar uzun süreli varlık ve çıkar ve Irak’ı işgal ettikleri ilk günlerdeki askeri yönetimler gibi hükümetlerin
kurulması hedefi güdüyorlar.”dedi.
Bilimsel gelişmenin ülkenin kalkınması ve imarında etkisine değinen Ayetullah Hamanei, şöyle dedi: bir deneyim
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olarak Irak’ta bilimsel gelişmenin bu ülkede çeşitli alanlarda devamlı dokunulmazlığa zemin hazırlayacağı
kanaatindeyiz.
İslami İran cumhurbaşkanı Ruhani’nin de hazır bulunduğu söz konusu görüşmede Irak başbakanı Adil Abdulmehdi,
İslam İnkılabı Rehberi ile görüşmekten derin memnuniyetini dile getirerek, şöyle dedi: İran İslam cumhuriyeti
nizamı ve halkı zor şartlarda sürekli Irak hükümeti ve halkının yanında yer almıştır ki bunun en son örneği, İran
İslam cumhuriyetinin destekleriyle Irak’ın IŞİD’e galip gelmesiydi.
IŞİD teşkilatının yok olmasına rağmen hala IŞİD unsurlarının Irak’ta var olduğunu kaydeden Abdulmehdi, “tüm bu
meselelere rağmen, bugün Irak halkı iyi güvenlik ve istikrar şartlarında yaşamaktadır”diye kaydetti.
İslami İran cumhurbaşkanı Ruhani’nin bundan birkaç gün önce Bağdat ziyareti ve bugün kendisinin Tharan
ziyaretine değinen Abdulmehdi, “yapılan müzakereler sonucunda demiryolu inşaatı, sanayi sitesi inşaatı, ticari
ilişkilerin geliştirilmesi ve ulaştırma gibi alanlarda önemli anlaşmalara varılmıştır”ifadesini kullandı.
Abdulmehdi açıklamasının sonunda şöyle dedi: Irak’ın İran İslam cumhuriyeti ile ilişkileri, özel ilişkilerdir ve biz
hiçbir zaman Amerika’nın İran yaptırımlarına katılmayacağımızı bildirmiş bulunuyoruz.
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