İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei'nin Bi'set bayramı dolayısıyla
canlı yayında konuşması - 1 /Mar/ 2022

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugün modern cahiliyenin en belirgin ve en mükemmel simgesi, esas itibarı
ile kriz yaratan ve krizle yaşayan Amerika’nın mafya rejimi olduğunu belirtti.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü Bi'set bayramı dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada bu
vurguyu yaparak şöyle ekledi:
Amerika rejimi modern cahiliyenin en mükemmel örneğidir. Bu rejim kriz yaratan ve kriz yaşayan bir rejimdir ve
içinde bulunan siyasi, iktisadi ve silah mafya çeteleri dünyada kriz çıkarmaktan beslenen bir mafya rejimidir.
Ayetullah Hamanei ABD politikaların mafya çeteleri bu ülkenin politikalarını kontrol etmek ve yönlendirmekte
etkili rol ifa ettiğini belirterek şu vurguyu yaptı:
Amerika başkanlarının iktidarın başına geçme veya iktidarın başından uzaklaştırılması onların elinde olan bu mafya
çeteleri bekaları için dünyanın çeşitli bölgelerinde kriz yaratmaya ve kriz odakları kurmaya muhtaçtır.
Ayetullah Hamanei son yıllarda tekfirci IŞİD terör örgütü gibi krizler Amerika’nın mafya rejiminin yarattığı
krizlerden biri olduğunu belirterek şöyle ekledi.
Amerika’nın mafya rejiminin elebaşıları eğitimli köpekleri yani IŞİD’i kendileri kurduklarını itiraf ettiler. IŞİD
teröristleri masum insanların kafalarını aleni bir şekilde kesiyor, diri diri yakıyor veya suda boğuyordu ve böylece
Amerika’nın silah fabrikaları bu krizlerden azami derecede yararlanmalarını sağlıyordu.
Ukrayna krizi de ABD’nin politikalarının sonucu olduğunun altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu
vurguyu yaptı:
Bugün Ukrayna Amerika’nın kriz çıkarma politikasının kurbanıdır; zira Ukrayna içişlerine müdahale etmek ve bu
ülkede protesto eylemleri başlatmak ve kadife devrimi yapmakla Ukrayna’nın istikrarını bozdu ve bu hale getirdi.
Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti’nin sabit tutumu savaşa karşı olmaktan ibaret olduğunu belirterek, İran
dünyanın neresinde olursa olsun savaş, insanların katledilmesi ve onlara ait olan altyapıların tahrip edilmesine karşı
olduğunu vurguladı.
Amerika’nın dünyada başka yerlerde de kriz çıkardığını hatırlatan Ayetullah Hamanei şu soruları sordu:
Amerika’nın Suriye’nin doğusunda işi ne? Neden Suriye’nin petrolünü çalıyorlar? Neden Afganistan halkının milli
servetine çalıyorlar ve gasp ediyorlar? Neden Batı Asya bölgesinde siyonistlerin gece gündüz aralıksız işlediği
cinayetleri savunuyorlar ve tüm bu krizleri insan haklarını savunma adına yaptıklarını söylüyorlar?
Yemen milletine karşı işlenen cinayetleri de Amerika ve Batı’nın çelişkili davranışlarının bir başka örneği olduğunu
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kaydeden Ayetullah Hamanei, Yemen milleti sekiz yıldır bombardımanların altında yaşadıklarını, ancak Batılı
devletler bu cinayetleri kınamadıkları gibi bu millete karşı işlenen cinayetlere propaganda, medya, sözlü ve hatta
pratik destek sağladıklarını ifade etti.
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