Ayetullah Hamanei'nin, Hicri Şemsi 1401 yılının ilk günü dolayısıyla
konuşması - 21 /Mar/ 2022

İran İslam İnkılabı Rehberi, Afganistan, Ukrayna ve Yemen'de yaşanan küresel meselelere atıfta bulunarak, "Bütün
bu olaylar, İran halkının emperyalizmle mücadelede meşruiyetini ve doğru tercihini göstermektedir" dedi.
İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Hamenei, bugün 1401 yılının ilk gününde
televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Nevruz'u ve hicri şemsi takvime göre yeni yüzyılın başlangıcını
kutlayarak, şu anda meydana gelen çeşitli küresel meselelere değindi ve ''Dünyanın güncel meselelerine baktığımızda
İran milletinin emperyalizm cephesi karşısında meşruiyeti ve hakkaniyeti daha net ortaya çıkıyor.'' dedi.
Ayetullah Hamenei, İran milletinin emperyalist cepheye karşı seçiminin "direniş, teslim olmama ve bağımsızlığın
korunması, nizamın ve ülkenin güçlendirilmesi" olduğunu vurgulayarak, "Bu kararlar milli ve doğruydu." dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, Allah'ın İran milletine umut ortamı hazırladığına işaret ederek, "Düşmanlar İran milletinin
umudundan çatlasın.'' dedi.
20 yıllık zulüm ve cinayetten sonra Amerikalıların mazlum ve Müslüman ülke Afganistan'dan kaçışına değinen İslam
inkılabı rehberi, ayrıca Yemen vakalarına ve bu ülkenin dirençli insanlarının her gün bombalanmasına ve diğer
yandan Suudilerin 80 genci kafasını keserek infaz etmesine de temasla, ''Bütün bu vakalar dünyanın karanlığını
gösteriyor ve dünya kana susamış kurtların elinde'' dedi.
Ayetullah Hamanei, Batılı ırkçılığın açığa çıkmasını Ukrayna vakalarının bir yönü olarak göstererek, siyahları
beyazlardan ayırmanın ve onları trenlerden indirmenin veya Batı medyasını Batı Asya yerine Avrupa'daki savaş
medyalarında Batı'nın bariz ırkçılığı örnekleri olduğunu belirterek kınadı.
Ayetullah Hamanei, Batı dünyasındaki çifte standartın bir başka örneğini, ülkelerdeki baskıyla nasıl başa çıkılacağını
aktararak, “Eğer itaatkar ülkelerde baskı olursa, hiç tepki vermezler ve tüm bu baskılara rağmen insan hakları da
talep ederler. Bu asılsız iddialar, bağımsız ülkelerden fidye talep etmektir.'' dedi.
Ayetullah Hamanei, "Bugün, çağdaş baskı ve emperyalizm tarihinin en utanç verici ve acımasız dönemlerinden
biridir ve dünya halkları bu baskıları ve çifte standardı doğrudan izliyor" dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, geçen yıl, yılın ilk gününde "ülke ekonomisini ABD yaptırımlarına bağlamamak ve
yaptırımlar olduğu müddetçe durumun bu olduğunu söylememek" vurgusunu da hatırlatarak, "Neyse ki ülkede yeni
politikaların ABD yaptırımlarına rağmen ilerleme kaydedilebileceğini, dış ticaretin gelişebileceğini, bölgesel
anlaşmalara varılabileceğini, petrol ve diğer konularda başarı sağlanabileceğini gösterdi.'' dedi.
İslam inkılabı rehberi, "Tabii ki yaptırımları kaldırmaya çalışmayın, bu alanda çalışanlar işini yapmasın demiyorum
ama esas olan ülkeyi yaptırımların kaldırılmayacağı şekilde yönetmektir. Ama esas olan, yaptırımların ekonomi
üzerinde büyük bir etkisi olmayacak şekilde ülkeyi yönetmektir, bu yüzden ülke ekonomisinin yaptırımlara bağlı
kalmaması gerektiği konusunda aynı tavsiyeyi bu yıl da tekrarlıyorum.'' dedi.
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