İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İslami Vahdet
konferansının konukları ve nizamın önde gelen yetkililerini kabul etmesi
- 24 /Oct/ 2021

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Müslümanların vahdetinin temel göstergesi Filistin meselesi olduğunu,
korsan İsrail’le normalleşmeye giden devletler hatalarını telafi etmeleri gerektiğini vurguladı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu sabah Uluslararası İslami Vahdet konferansının konuklarını ve nizamın
önde gelen yetkililerini kabul ettiği görüşmede yaptığı konuşmada, İslam ümmeti için “İslam’ın beşeri hayatın tüm
alanlarında beyan edilerek yaygınlaştırılması” ve “Müslümanların vahdetinin takviye edilmesi” gibi iki önemli
göreve vurgu yaptı.
Ayetullah Hamanei yeni İslami medeniyet Şii ve Sünni vahdeti gerçekleşmeden mümkün olmayacağını belirterek,
Müslümanların vahdetinde temel gösterge Filistin meselesi olduğunu, bu konuda her ne kadar ciddi çaba harcanırsa,
İslami vahdet güçleneceğini kaydetti.
Ayetullah Hamanei ayrıca, bazı İslam ülkelerinin korsan rejim İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamalarını
büyük bir günah ve hata niteleyerek, bu ülkelerin İslami vahdeti karşıtı bu yoldan geri dönmeleri ve hatalarını telafi
etmeleri gerektiğini vurguladı.
Ayetullah Hamanei görüşmede yaptığı konuşmanın devamında Müslümanların vahdetine işaret ederek şöyle
buyurdu:
Müslümanların vahdeti Kur’ani kesin bir farizadır. Müslümanların vahdeti, bazılarının bizlerin bazı özel şartlar
yüzünden birlik olmamız gerektiğini veya ilkesel bir konu olduğunu zannedecekleri taktiksel bir konu değildir.
Müslümanların birleşmesi güçlenmelerine ve İslami olmayan ülkelerle ilişkilerinde daha güçlü bir konumdan teamül
etmelerine vesile olur.
Ayetullah Hamanei vahdet meselesine sürekli vurgu yapılmanın sebebi, İslami mezheplerin arasındaki mesafenin
fazla olması ve düşmanların bu mesafeyi daha da arttırma çabası olduğunu belirterek, bugün Şii ve Sünni sözcükleri
Amerikalıların siyasi edebiyatına da girdiğini, oysa onlar temelden İslam’a karşı ve düşman olduklarını vurguladı.
Amerika ve eğittiği uşakları İslam dünyasının her yerinde fitne çıkarmaya çalıştığını belirten Ayetullah Hamanei,
Afganistan camilerinde namaz kılan Müslümanlara yönelik üzücü saldırılar da IŞİD eliyle yapılan bu tür fitnelerden
biri olduğunu, Amerikalı yetkililer açıkça IŞİD’i biz türettik, dediklerini kaydetti.
Vahdet konusunda yıllık toplantıları ve oturumları yeterli bulmadığını kaydeden Ayetullah Hamanei, bu konuda
daimi bir tartışma, teşvik, planlama ve iş paylaşımı yapılması gerektiğini, örneğin şu Afganistan meselesinde bu tür
hadiseleri önlemenin yollarından biri, bu ülkenin şimdiki yetkililerinin camilere gelmeleri veya Ehl-i Sünnet
kardeşleri Şii kardeşleri ile bir arada ibadet etmeleri için teşvik edilmelerinden ibaret olduğunu vurguladı.
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