İslam İnkılabı Rehberi'nin Suriye devlet başkanı Beşar Esad'ı kabul
etmesi - 8 /May/ 2022

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyid Ali Hamanei bugün Tahran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabul
ettiği görüşmede, Suriye milleti ve nizamın direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferin, bu ülkenin itibarı ve
onurunun artmasına zemin sağladığını vurguladı.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve beraberindeki heyeti
kabul ettiği görüşmede, Suriye'nin siyasi ve askeri alanlardaki büyük başarılarına değinerek, “Eski zamanlarda
Suriye’de yıkım yoktu, ancak Suriye şimdi eskisinden çok daha fazla saygı görüyor ve herkes onun bir güç olduğuna
inanıyor.” ifadesini kullandı.
Bugün bölge halklarının Suriye Devlet Başkanı ve halkıyla gurur duyduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, şunları
kaydetti:
"Sizin ve komşu ülkelerimizin bazı liderleri, Siyonist liderleriyle birlikte oturup kahve içerler, ancak bu ülkelerin
halklarının çoğu Uluslararası Kudüs Günü'nde sokaklara dökülüyor ve Siyonizm karşıtı sloganlar atıyor. Bugün
bölgenin gerçeği bu.”
Suriye'nin uluslararası savaşta gösterdiği direniş ile zafere ulaşmasında çeşitli faktörlerin rol oynadığını anlatan
Ayetullah Hamanei, Esad'a hitaben, “En önemli faktörlerden biri sizin kararlı duruşunuzdur. Yüce Allah'ın izniyle
bu irade vasıtasıyla savaşın yıkıntılarını yeniden inşa edebilirsiniz. Çünkü önünüzde yapılması gereken harika işler
var.” açıklamasını yaptı.
Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'yi saygıyla anan İslam İnkılabı Rehberi, sözlerine şöyle devam etti:
"Suriye konusu, bu büyük şehit için çok özel bir anlam ifade ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla ona fedakarlık
yapan General Süleymani’nin Suriye'deki davranışı 8 yıllık kutsal savunmadaki davranışından farklı değildi. Şehit
Süleymani ve Şehit Hamedani de dahil olmak üzere Devrim Muhafızları'nın diğer önde gelen üyeleri gerçekten
canla başla çalıştılar ve Suriye meselesini kutsal bir görev ve yükümlülük olarak benimsediler. İran ve Suriye
arasındaki ortak bağ her iki ülke için de hayati önem taşıyor ve zayıflamasına izin vermeden daha fazla
güçlenmesine katkıda bulunmalıyız."
Ayetullah Hamanei, daha önceki yıllarda Suriye'ye karşı cephede yer alan bazı ülkelerin dostluk ifadelerine işaret
ederek, "Geçmişten yola çıkarak gelecek çizgisi belirlenmesi gerekiyor." dedi.
Beşar Esad da görüşmede, ülkesine verdiği destekten dolayı İran’a teşekkür ederek, “İran'ın son 40 yılda Filistin
meselesi başta olmak üzere bölgesel konulardaki kararlı duruşu, İran’ın yolunun doğru ve ilkeli bir yol olduğunu tüm
bölge halkına göstermiştir." diye konuştu.
Esad, savaş yıkıntılarını imar etmenin mümkün olduğu ancak ilkelerin yok edilmesi halinde yeniden onarılamaz
olduğuna temasla, İran milletinin direnişinin Rahmetli İmam Humeyni'nin ilkeleri ve Ayetullah Hamanei'nin
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rehberliği çerçevesinde devam ederek, İran milleti ve Filistin dahil bölge milletleri için büyük zaferler için zemin
sağladığını kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı, İslam Cumhuriyeti'nin en önemli desteğinin, bazıların düşündüklerinin aksine silah yardımı
değil, direnişe moral vermesi ve sürdürmesi olduğunu, İran ve Suriye'nin stratejik ilişkilerinin Siyonist rejimin
bölgeye hakim olamamasına yol açtığını vurguladı.
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