İran İslam İnkılabı Rehberi'nin İslam nizamı yetkilileri ve temsilcilerini
kabul etmesi - 12 /Apr/ 2022

İran İslam İnkılabı Rehberi İslam nizamı yetkilileri ve temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkenin tüm
sorunlarının çözülebilecek olduğunu belirterek, yılın sloganının farklı boyutlarını açıkladı ve şöyle dedi: ''İktidar
sistemi İslam Cumhuriyeti'nin farklı sektörlerdeki çeşitli başarıları, İran'ı, milletler için çekici bir model haline
getirdi.''
Sözkonusu toplantıda Ayetullah Hamanei, 6 çeşit korona aşısı üretimi, sıfıra yakın dış borç ve bilimsel, endüstriyel
ve teknolojik olmak üzere bazı durumlarda kendi kendine yeterlilik sağlamayı, İran İslam Cumhuriyeti'nin başarı
göstergeleri arasında nitelendirerek şöyle dedi:''Başarının bir başka örneği, ülkenin yönetim sürecinin düzgün ve
sorunsuz ilerlemesidir ve diğer bazı ülkelerden farklı olarak ve tüm düşmanlıklara rağmen, ülkenin yönetimi yasal ve
harici eylemlere gerek kalmadan rutin bir şekilde sürmektedir.''
İslam İnkılabı rehberi, bu başarıların ve İran'ın bölgedeki stratejik derinliğini ve manevi nüfuzunu genişletmesi gibi
diğer konuların İslam Cumhuriyeti'ni çekici bir örnek haline getirdiğini belirtti.
Ayetullah Hamanei şöyle dedi: ''Düşman, açgözlülüğüne dayanarak, Saddam'ın dayatılan savaşın başlangıcındaki
sözleri ve Tahran'ın bir haftalık fethi vaadi gibi daha önce söylenmiş, ancak daha sonra yanlış olduğu kanıtlanan kötü
sözler söylüyor.Ya da birkaç yıl önce bir Amerikan palyaçosunun sözleri Noel'i Tahran'da kutlarız, gibi''
''Kibirli Amerikalıların İran'a yönelik azami baskının sefil bir şekilde başarısız olduğunu açıkça kabul etmeleri,
unutulmaması gereken çok önemli bir konu olduğunu' söyleyen Ayetullah Hamanei, ülke diplomasisinin gidişatının
iyi olduğuna işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: ''Yetkililer nükleer konuda hiçbir şekilde ertelememeli ve
sorunları ülke gerçeklerine göre çözmek için plan yapıp harekete geçmelidir.''
Müzakerelerde görevli yetkilileri devrimci, dindar ve gayretli olarak nitelendiren İslam İnkılabı rehberi, müzakere
heyetinin baskı ve israfa karşı gösterdiği direnişten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birçok sorunu aşmış olan
İslam nizamı, halkına dayanarak bu aşamayı da geçecektir.'' dedi.
Ayetullah Hamanei, işgal altındaki topraklarda Filistin gençliğinin uyanış ve hareketlerine övgüde bulunarak, "Bu
hareketler, Filistin'in ABD'nin ve yandaşlarının çabalarına rağmen ayakta olduğunu ve Allah'ın izniyle nihai zaferin
Filistin Milleti'nin olacağını gösterdi.'' dedi.
İslam İnkılabı Rehberi, Yemen'in mazlum halkının Suudi rejimi ve işbirlikçilerine karşı verdiği kararlı mücadeleyi
ve cesareti överek, Suudi yetkililerine hitaben şöyle dedi: ''Kazanma şansının olmadığını bildiğiniz bir savaşa neden
devam ediyorsun? Bu savaştan bir çıkış yolu bulun.''
Ayetullah Hamanei, Yemen'de son dönemdeki ateşkesi de güzel bir gelişme olarak nitelendirerek, ''Bu anlaşma
kelimenin tam anlamıyla uygulanırsa devam edebilir ve Yemen halkı, kendisinin ve liderlerinin çabaları, cesareti ve
inisiyatifleri sayesinde şüphesiz kazanacak ve Allah bu mazlumların yardımcısı olacaktır.'' dedi.
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