İslam İnkılabı Rehberi'nin Ordu Hava Kuvvetleri komutanlarından bir
grubu kabul etmesi - 8 /Feb/ 2022

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bugün Ordu Hava Kuvvetleri'nin bir grup komutanını kabul ettiği
görüşmede, cihadın anlatılmasının, kesin ve aciliyet arz eden bir fariza olduğunu belirtti.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bugün Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8 şubat 1979 1357'de İslam
Cumhuriyeti Kurucusu Rahmetli İmam Humeyni'ye tarihi biat yıldönümü dolaysıyla bir grup komutanı kabul ettiği
görüşmede, o müthiş biati bir dönüm noktası niteleyerek, bugün de, düşmanın İslam nizamının gerçekleri,
kazanımları, ilerlemeleri ve destansı girişimlerini tahrif etme saldırısı karşısında, kesin ve aciliyet arz eden cihadın
anlatılması farizası ekseninde bir hibrit taarruz ve savunmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Başkumandan, muktedir komutanı Rahmetli İmam'ın olduğu o hareketin aslında ülküler ve kutsal cihada biatten
ibaret olduğunu, bugün de o manevi hareketin devam ettiğini söyledi.
Oldukça etkileyici bu hareketin önemli özelliklerinden birinin, Hava Kuvvetleri komutanları ve mensupları
tarafından "anın ihtiyacını fark etmek" ve basiret temelinde o akıllı girişimde bulunmaktan ibaret olduğunu
hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, bu hareketin, ABD ve uğursuz Pehlevi rejiminin hesaplarının yanlış olduğunu ve
tahmin etmedikleri yerden darbe aldıklarını vurguladı.
ABD'nin durumu hakkında ise Ayetullah Hamanei, "Halihazırda Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor.
ABD'nin iki başkanı (Trump ve Biden) Amerika’nın imajını zedelemek için el ele vermişler ve bunu yapıyorlar."
dedi.
Ayetullah Hamanei, “Düşman cephesi bugün toplu bir saldırı başlatmış; yani ekonomi, siyaset, güvenlik ve medya
olmak üzere her yönden saldırıyor. Dolayısıyla buna karşılık bizim de hareketimiz toplu bir hareket olmalı. Her
yönde çaba sarfetmeliyiz” diye kaydetti.
Ayetullah Hamanei, medya diktatörlüğünü de, Batılı güçlerin ifade özgürlüğü iddialarına rağmen diktatörlüklerinden
biri olarak niteleyerek, onların Şehit Süleymani'nin isim ve posterini sanal ortamdan silmesinin bunun bariz bir
örneği olduğunu, onların İslam ve İslam Cumhuriyeti'ni tahrip etmek için sosyal medya ve sanal ortamı azami
şekilde kullandıklarını vurguladı.
Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda, art niyetli düşmanların isteğine karşı ülkenin artan ilerlemesinin millet
için daha iyi bir gelecek vaat ettiğini belirterek, “İslam Cumhuriyeti bu 43 yıl içinde güçlü bir şekilde ilerledi ve her
geçen gün daha güçlü hale geldi. Bu hareket gelecekte de devam edecek ve düşman yine başarısız kalacaktır”
ifadesini kullandı.
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