İslam İnkılabı Rehberi'nin Kum halkından binlerce vatandaşı kabul
etmesi - 8 /Jan/ 2020

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Kum halkından binlerce vatandaşı kabul ettiği görüşmede ABD üslerine
düzenlenen füzeli operasyona işaretle şöyle buyurdu: Amerika’ya bir tokat vuruldu, fakat asıl Amerika’nın bölgedeki
fesat varlığına son vermek gerekir.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü sabah saatlerinde Kum kentinden gelen binlerce vatandaşı
kabulünde Irak’ta ABD’ye ait iki üsse düzenlenen füzeli operasyonu Amerika’ya indirilen bir tokat niteledi.
Ayetullah Hamanei esas mücadele Amerika’nın bölgedeki fesat yaratan yıkıcı varlığına son verme yönünde olması
gerektiğini belirterek şöyle dedi:
Hac Kasım Süleymani’nin şehadetinin muazzam bereketlerinden biri İran ve Irak kentlerinde düzenlenen cenaze
töreninde kopan kıyametti. Bu uğurlamalar İslam inkılabının halâ ayakta olduğunu tüm dünyaya gösterdi ve ben bu
saygıdeğer şehidin büyük ruhu İran ve bölgeye kazandırdığı armağanın karşısında eğiliyorum.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam ve İran’ın onurlu serdarı Hac Kasım Süleymani’nin şehadetine
işaretle, şehit Süleymani’den iyi ve saygın ve cesur bir dost olarak söz etti ve büyük bir saadetle melekuta
uruc ettiğini kaydetti.
Şecaat ve tedbir şehit General Süleymani’nin iki önemli özelliği olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
Bazılar cesurdur, fakat şecaatini kullanmak için gerekli akıl ve tedbirden yoksundur. Bazıları da tedbirlidir, fakat
eylem ve amel ehli değildir ve harekete geçecek yüreği ve ciğeri yoktur.
Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:
Hac Kasım Süleymani ta kutsal savunma yıllarından ömrünün sonuna kadar büyük bir şecaatle tehlikenin içine
dalardı, ama aynı zamanda tedbirliydi ve akıl ve mantıkla hareket ederdi ve sadece askeri sahada değil, siyaset
meydanında da şecaat ve tedbiri bir arada yürütüyordu; sözü ikna edici, mantıklı ve etkileyiciydi ve bendeniz bu
gerçeği birçok kez siyaset alanında faaliyet yürüten arkadaşlara söylemişimdir.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ihlas, Hac Kasım Süleymani’nin sahip olduğu tüm özelliklerinin başında yer
aldığını belirterek şöyle dedi:
Hac Kasım şecaatini ve tedbirini Allah yolunda harcardı ve asla gösteriş ve riya ehli değildi. Bizler de bu çok önemli
özelliğe yani ihlasa kavuşmak için çaba harcamalıyız.
Hac Kasım Süleymani’nin emsalsiz ihlasına örnek veren Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
Hac Kasım yetkililerle resmi oturumlarda her zaman uzak bir köşede oturur ve gözlerden ırak olurdu, öyle ki bir şey
sorulmak istendiği zaman onu arayıp bulmanız gerekirdi.
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İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şer’i haddi gözetlemek, hatta savaş meydanlarında, Hac Kasım
Süleymani’nin bir başka özelliği olduğunu belirterek şöyle dedi:
Hac Kasım cengaver ve askeri alana hakim biriydi, fakat savaş meydanlarında bile şer’i haddi unutmazdı ve böylece
hiç kimseye zulmedilmesini sağlardı, oysa birçok askeri komutan ve asker savaş meydanlarında bu konuyu pek
umursamaz.
Ayetullah Hamanei General Süleymani silah arkadaşları ve askerlerinin canını korumaya da büyük özen gösterdiğini
belirterek şöyle devam etti:
Hac Kasım’ın bir başka önemli özelliği, iç meselelerde hiç bir siyasi partiye veya Kanada bağlı olmaması ve bu tür
saflaşmaların dışında olmasıydı, ama aynı zamanda şiddetle inkılapçı ve İmam’ın nurani ve mübarek çizgisine bağlı
biriydi ve inkılap ve inkılapçı olmak onun kesin kırmızı çizgisiydi. Hac Kasım hakikaten inkılap içinde erimiş
biriydi, bu yüzden bazıları bu gerçekleri önemsiz göstermeye kalkışmasın.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika’nın Batı Asya bölgesine yönelik tüm gayri meşru planlarını boşa
çıkarmak, şehit General Süleymani’nin şecaat ve tedbirinin bir başka sonucu olduğunu belirterek, Hac Kasım
düşmanları bu gerçeği çok iyi bildiklerini kaydetti.
Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
Hac Kasım, Amerikalıların paraları, yetenekleri, siyasi etkinlikleri ve geniş yapılanmaları ile hazırlanan tüm planlara
karşı ayaklandı ve hepsini etkisiz hale getirerek boşa çıkardı.
General Süleymani’nin Filistin meselesinde emsalsiz tesirine de değinen Ayetullah Hamanei şöyle vurguladı:
Amerikalılar Filistin davasını unutturmak ve Filistin halkını pasif konumu sürüklemek ve mücadele cesaretlerini
kırmak istedi, ancak bu büyük insan Filistinlilerin elini güçlendirdi ve onlara mücadele cesareti ve gücü kazandırdı.
Filistinli liderlerin de bu gerçeği yer yer vurguladığını hatırlatan Ayetullah hameni şöyle ekledi:
Hac Kasım Gazze gibi küçük bir bölgede siyonist rejim gibi iddialı bir rejime karşı direnişte, Tel aviv elebaşıları 48
saat geçmeden ateşkes talebinde bulunmak zorunda kalmalarını sağladı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei General Süleymani’nin Amerika terör rejiminin Irak’taki planlarını da
bozguna uğradığını belirterek şöyle dedi:
Amerikalılar Irak da İran’daki eski tağut rejimi ya da onların tabiri ile Suud rejimi gibi süt veren inek gibi olmasını
istiyordu, ancak Hac Kasım Süleymani Iraklı mümin ve cesur gençlerin ve Irak alimlerinin yardımına koştu ve bu
plana karşı çıkarak boşa çıkardı.
Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:
Lübnan’da da Amerikalılar bu ülkeyi istiklalinin en önemli etkeni, yani Hizbullah hareketinden mahrum bırakmak
ve böylece siyonistlerin savunmasız Lübnan’ı bazen yaptıkları gibi istedikleri zaman işgal etmelerini sağlamak istedi.
Ancak Hizbullah hareketi günden güne daha da güçlendi, öyle ki bugün Hizbullah Lübnan’ın hem eli ve hem gözü
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sayılır ve bu süreçte bizim cesur ve tedbirli komutanımız Hac Kasım’ın rolü seçkin ve büyüktür.
Ayetullah Hamanei bugün milletler uyandığını, şehit Süleymani, nurani ve ilahi imajı olan şehit Ebu Mehdi
Mühendis gibi saygıdeğer arkadaşları ile beraber büyük işler başardıklarını vurguladı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünü şehit Süleymeni’nin muazzam
şehadetinin bereketlerine ayırarak şöyle dedi:
Bu aziz şehit ne zaman bir rapor sunarsa ben hem sözle ve hem kalbimde onu takdir ediyordum, fakat şimdi onun
şehadetinin bereketleri ve bu şehadetin ülkeye ve bölgeye kazandırdıklarına baktığımda eğiliyorum.
Ayetullah Hamanei bu değerli şehit ve arkadaşlarının cenaze töreninde büyük bereketlere ve kopan kıyamete
işaretle şöyle ekledi: İran’da o muhteşem uğurlamaları ve Irak’ın Kazemeyn, Bağdat, Necef ve Kerbela’da şu
parçalanan cenazeleri uğurlamaları gördünüz. Ben o büyük şehidin mutahhar ruhuna tüm kalbimle teşekkür
ediyorum.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, General Kasım Süleymani’nin şehadeti ve emsalsiz bir şekilde son
yolculuğuna uğurlanması İslam inkılabının halâ ayakta olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirterek şöyle dedi:
Bazıları İran’da İslam inkılabı sona erdiğini telkin etmeye çalışıyordu ve bazıları da bu hadisenin yaşanması için
çalıştı. Ancak Hac Kasım Süleymani’nin şehadeti inkılabın ayakta olduğunu gösterdi ve herkes Tahran’da ve diğer
kentlerde nasıl bir kıyamet koptuğuna şahit oldu.
Ayetullah Hamanei şehit Süleymani şehadeti ile toz tutan gözleri açtığını ve düşmanları İran milletinin azameti
karşısında huzu etmeye zorladığını belirterek şöyle ekledi:
İran milleti düzenlenen cenaze törenlerine katılarak bu büyük mücahit ve terörle mücadelenin serdarı ve komutanını
terörist olarak tanıtmaya çalışan insafsız, yalancı ve hicivci Amerikalıların ve düşmanların ağzının payını verdi.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca şehit Süleymani için Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde
yaşanan acı hadiseye işaret ederek, tören sırasında yaşanan izdiham yüzünden hayatını kaybedenlerin ailelerine
başsağlığı diledi ve hayatını kaybedenlerin mutahhar ruhu şehit Süleymani ile mahşur olmasını diledi.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun Irak’ta
Amerikalı terörist askerlerin üslerine düzenlediği füzeli saldırıya işaretle şöyle dedi:
İntikam konusu farklı bir konudur. Dün gece onlara yüzüne bir tokat vuruldu, fakat misilleme makamında bu tür
askeri operasyonlar bu şekilde yeterli olmaz ve asıl Amerika’nın bölgede fesat yaratan varlığına son vermek gerekir.
Ayetullah Hamanei bölge milletleri ve bu milletlerin içinden çıkan hükümetler hiç kuşkusuz Amerika’nın fesat
yaratan varlığını kabul etmeyeceklerini belirterek şöyle ekledi: Amerikalıların ister bu bölgede ister dünyanın her
yerinde olsun varlığı savaş, ihtilaf, fitne, yıkım ve altyapıların yok olmasından başka hiç bir sonucu olmamıştır.
Amerikalılar aynı fesat ve yıkımı İran ve İslam Cumhuriyeti için de arzu ediyor ve üzerinde ısrarla duruyor;
müzakere meselesi ve masaya oturmak ise onların müdahaleleri ve varlığı için bir ön hazırlık olur. Dolaysıyla
Amerika’nın bölgede varlığı son bulmalıdır.
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İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında halkın mevcut şartlarda önemli görevlerinden biri düşmanı
tanımak olduğunu belirterek şu önemli vurguyu yaptı:
Düşmanı tanımakta hataya düşmemek gerekir. gerçi herkes düşmandan maksat istikbar, siyonizm ve ABD olduğunu
bilmektedir, fakat düşman tanımı konusunda çeşitli komplike propagandalarla halkın bu konuda düşüncesini
değiştirmek için yoğun çaba yürütülmektedir.
Ayetullah Hamanei mevcut şartlarda halkın bir başka önemli görevi düşman planlarını bilmek ve bu planlarla
mücadele yollarını öğrenmek olduğunu belirterek şöyle ekledi:
İran İslam Cumhuriyeti halkın isteği, yardımı, olumlu desteği ve iradesi olmadan anlamsızdır, dolaysıyla herkes
düşmanın planlarını ve mücadele yollarını bilmelidir.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkede askeri, ilmi, siyasi ve iktisadi alanlarda cesur ve tedbirli insanların
varlığına işaretle şöyle dedi:
Bu insanların sözleri dinlenmeli ve önerileri ülke genelinde gözetilerek uygulanmalı. Büyük imamımız İslam
inkılabının en büyük zaferi, mümin, cesur ve etkin gençleri yetiştirmek olduğunu belirttiği gibi bugün İmam
mektebinde yetişen bu tür insanların sayısı asla az değildir ve onların kapasitelerinden düşman planları ile
mücadelede yararlanmak gerekir.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde düşmandan maksat Amerika, siyonist
rejimi, karteller ve dünyayı yağmalayanlar ve zalimlerden oluşan bur topluluk olduğunu belirterek şöyle dedi:
Bölge içi veya dışında bazı devletler düşmana hizmet doğrultusunda herhangi bir harekette bulunmadıkları sürece
düşman telakki edilmemelidir.
Ayetullah Hamanei düşmanın en temel planı halkın ve gençlerin azim ve iradesini etkilemekten ibaret olduğunu
belirterek şöyle ekledi:
Düşman halkın iman ve inancında kuşku yaratarak İslam cumhuriyetinin taarruz ve savunma gücünü yok etmek
istiyor. Gerçi Amerikalıların komplosu bununla sınırlı kalmıyor. Onlar İslami nizama siyaset, iktisadi ve güvenlik
meydanlarında da darbe indirmeyi arzu ediyor.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin düşmanları geçtiğimiz haftalarda çıkardıkları isyan ve
fitneyi de düşmanların güvenlik kumpası niteleyerek şöyle ekledi:
Geçen Kasım ayında yaşanan olaylardan önce Amerikalı bir ajan bazı işbirlikçi ve vatanını paraya satan İranlılarla
Avrupa’da küçük ama şer ve habis bir ülkede bir araya geldiler ve bir kaç sonra yaşanan olaylarla ilgili eski planlarını
güncelleştirdiler. Vatandaşlar benzin meselesinden biraz rahatsızdı ve bazıları, ki sayıları pek fazla da değildi, itiraz
etmek üzere sokaklara çıktı, fakat düşman tarafından kandırılanlar, garezi olanlar ve para ile satın alınan düşman
uşakları hazırlanan planlarını yani kamu ve halka ait mekanlarda tahribat, ateşe verme, yıkım yapma gibi eylemlerini
başlatarak savaş çıkarmaya çalıştılar.
Ayetullah Hamanei olayların çıkarıldığı ilk gün Amerikalı yetkililer İran’ın işi bitti diye çok mutlu olduklarını
belirterek şöyle ekledi:
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Gerçi iki gün sonra İran’ın değil, asıl onların işi bittiği anlaşılınca çok üzüldüler.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında bir kez daha herkesi düşmanların şom planları
karşısında uyanık olmaya ve milli vahdet ve İslami ve inkılapçı ideolojinin temellerini gözetlemeye tavsiye ederek
şöyle ekledi:
Şehit Süleymani ve diğer şehitlerin mutahhar tabutunun altında sergilenen vahdet korunmalı ve halkın yönü inkılapçı
yön ve inkılap şehitlerine saygı ve inkılapçı değerleri korumaya yönelik olmalıdır.
Düşmanların İran milleti ile düşmanlığı geçici değil de daimi ve zati bir düşmanlık olduğunu belirten Ayetullah
Hamanei şöyle dedi: Bu durumun çaresi siyasi, iktisadi, askeri ve güvenlik bakımından güçlenmektir, böylece
düşman bize darbe vuramaz. Dolaysıyla bazılarının, eğer bir adım geri adım atar ve alttan alırsak, Amerikalılar
düşmanlıktan el çeker, şeklinde düşünceleri bariz bir hatadır.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca Amerikalıları öfkelendirecek bir şey yapmayın, şekildeki yanlış bir
analize işaret ederek bu iddiaya şöyle cevap verdi:
Bu söz Allah tealanın Kur'an'ı Kerim’de buyurduklarının tam aksinedir. Zira Kur'an'ı Kerim mümin ve cesur
gençlerin yetişmesi, esasen düşmanları öfkelendirmek için olduğunu buyurur. Kuşkusuz düşmanlar her şeyden
ziyade gençlerimizi ilim, cihat ve hizmet ve askeri alanda boy göstermelerinden öfke duymaktadır.
İslami Şura Meclisi’nin dünkü oturumunda ABD terör rejimiyle ilgili yasasını iyi bir hareket olarak değerlendiren
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:
Amerikalı terörist askerlerin ihraç edilmesini öngören Irak parlamentosunun yasası da çok iyiydi ve umarım Allah
teala bu hareketin devamı gelmesi için tevfik inayet buyurur.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında hş. 19 Dey 1356 tarihinde yaşanan ve tarihin akışını
değiştiren hadiseye işaretle bu muazzam hadiseyi ve tesirini asla unutmamak gerektiğini ve bu tür hadiselerden ders
çıkararak geleceğimizin yoluna ışık tutmalıyız, dedi.
19 Dey 1356’da Kum kentinde yaşanan hadiseyi Kum halkının acımasız tağut rejimine karşı direnişinden ibaret
olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
O gün kum halkı milletin büyük önderi ve alimi yani İmam Humeyni’yi -ks- savunmak için eli boş ve sadece iman ve
dini gayretine dayanak rejime karşı göğüsünü siper etti. O günde ne Kum’da kıyam eden halk ve ne de onları
kendilerince dağıtan tağut rejimi bu kıyamın İran’da ve hatta bölgede ve dünyada nasıl muazzam bir değişime
kaynaklık edeceğini hayal bile edemiyordu, ancak yüce Allah’ın iman ve dini gayrete dayalı bu harekete verdiği
bereketle art arda Erbain hareketleri şekillenmesine yol açtı ve sonunda İslam inkılabı İmam Humeyni -ksönderliğinde zafere ulaştı.
Ayetullah Hamanei, büyük İslam inkılabının başlangıç noktası Kum halkının görecede küçük ama ihlaslı hareketi
olduğunu ve ilahi gücün hidayeti ve eliyle sonunda tarih yazan bir sona ulaştığını unutmamak gerektiğini vurguladı.
Ayetullah Hamanei İran milletinin eli alemin zorbalarına karşı dopdolu olduğunu belirterek şöyle ekledi:
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Gerçi askeri araç gereçler de iman ve dini gayrete dayandığı zaman gerçekten etkili olur.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yüce Allah’ın az sayıda müminin geniş çaplı cephelere karşı zafer elde
edeceği yönünde vaatlerine hatırlatarak şöyle dedi:
Bu vaatlerin gerçekleşme şartı sadakat, iman ve dini gayrettir.
Ayetullah Hamanei Kum halkına ve ulemaya ve kültürel alanlarda faaliyet yürüten vatandaşlara ve gençlere 19 Dey
1356 hadisesini ve Kum halkının kıyamını ve derslerini unutturmamaya çalışmalarını tavsiye ederek, iman ve dini
gayrete dayanan mazlumane her hareketin ilahi yardımla büyük sonuçlara ulaşabileceğini unutmamak gerektiğini
vurguladı.
Kur'an'ı Kerim’in birçok ayette Allah’ın yardımlarını ve nimetlerini unutmamak gerektiğine vurgu yaptığını
hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
İsrailoğulları yüce Allah’ın yardımları ve manevi güç sayesinde zalim Firavun’un baskısına dayanarak sonunda
kurtulduklarını, fakat zamanla Allah’a tevekküllerini ve inancını ve sabır ve direnişini kaybettiler ve sonuçta zillete
ve miskinliğe ve ilahi gazaba uğradılar.
Ayetullah Hamanei bugün inkılaba bağlı gençlerin sayısı nitelik ve nicelik bakımından inkılabın ilk günlerine
nazaran daha da fazla olduğunu belirterek, asıl doğru yolu katetmeye dikkat etmek gerektiğini ve bunun için de bu
büyük Kuranî dersi unutmamak gerektiğini vurguladı.
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