İslam İnkılabı Rehberi'nin Yargı Erki Başkanı ve yetkilileriyle görüşmesi
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İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugün yaptığı açıklamada ilahi sünnetlere değinerek İslam devriminden
sonra İran milletinin zaferinin nedeninin direniş ve düşmandan korkmamak olduğunu söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bugün Yargı Erki Başkanı ve Yargı sistemi yetkilileriyle görüşmesinde
konuşma yaptı.
Ayetullah Hamanei “Toplumlarda değiştirilmez ilahi sünnetler” hakkında açıklamada bulunarak “İran milleti ve
İslam Cumhuriyeti’nin 80’li yıllardaki büyük ve acı olaylara karşı hayretlere sebep olan başarısı ve zaferinin nedeni
direniş, çaba ve düşmanlardan korkmamaktı. Söz konusu ilahi sünnet tüm dönemlerde tekrarlanabilir ve 2022
yılındaki Allah’ın 1980 yılındaki aynı Allah olduğunu (hiçbir değişim söz konusu olamaz) bilmeliyiz.” ifadelerini
kullandı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 1981 yılındaki koşullara değinerek İran’a dayatılan savaşın zor koşulları ve
Saddam’ın güçlerinin İran’ın batısı ve güneyindeki birkaç büyük şehrin yakınlarına kadar ilerlemesini hatırlatarak
“Savaşın çok uygunsuz şartlarının yanı sıra, Tahran’da da münafıklar ülke içi savaş başlatmıştı ve politik açından da
meclis Cumhurbaşkanı’nın yetersizliğine oy vermişti. Ülkenin Cumhurbaşkanı yoktu. Söz konusu koşullarda Şehit
Beheşti gibi büyük bir dayanak da İslam inkılabından alınmıştı.” şeklinde konuştu.
İslam İnkılabı Lideri İran Cumhurbaşkanı ve öte yandan Başbakanı’nın şehadeti ve aynı zamanda savaştaki birkaç
yüksek rütbeli komutanın şehadetine değinerek “Gençler ve yeni nesil bu olaylardan haberdar değil ve söz konusu
meseleleri dikkatlice araştırıp hakkında düşünmelidir. Bu tarz acı ve korkunç olaylar karşısında diz çökmeyen hangi
ülkeyi biliyorsunuz?” dedi.
Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tüm bu olaylar karşısında, herkesten evvel İmam Humeyni Demavend dağı gibi dimdik durdu ve devrimci
yetkililer ve gençler de direniş gösterdi ve sonuç olarak ülkenin koşullarını yüz seksen derece değiştirebildiler. Öyle
ki art arda meydana gelen acı olaylar, art arda elde edilen başarılara dönüştü. Münafıklar sokaklardan toplandı, Ordu
ve Devrim Muhafızları güçlendi ve ülke normal durumuna geri döndü.”
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanın bazı dönemlerde ülke içindeki bazı zaaflar ve eksikliklerden
ötürü heyecanlandığına değinerek “Hem 1981 yılında hem de onun sonrasında yani geçtiğimiz 40 yıl boyunca
düşman bazen heyecanlanıp ümitlenmişti. İslam inkılabının ortadan kalkacağını hayal etti ancak söz konusu ümit,
ümitsizliğe döndü ve onların sorunu bu ümitsizliğin sırrını anlamamaktır.” ifadelerini kullandı.
Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında “Düşman bu alemde politik hesaplamalar dışında, başka hesapların da
olduğunu anlayamıyor. Söz konusu hesaplama ve plan ilahi sünnetlerdir.” dedi.
İslam İnkılabı Lideri Kuran-ı Kerimin ayetlerinde değinerek “Kuran-ı Kerim ilahi sünnetlerle ilgili kavramlarla
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doludur. Özet olarak toplumların düşman karşısında direniş gösterip Allah’a tevekkül ederek kendi görevlerini yerine
getirmesi durumunda, bunun sonucu zafer ve ilerlemedir. Ancak öte yandan eğer toplumlar ihtilaf, rahatlık peşinde
olmak ve tembelliğe tutulursa, bu durumun sonucu yenilgidir.” dedi.
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