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ran'n Blgedeki Varl ABD Ve Avrupa'y lgilendirmiyor
Kadnlar gn mnasebetiyle konuan slam nklab Rehberi Ayetullah Hamanei, gndemdeki konular
.deerlendirdi

Aran Haber Agency: Hz. Fatma'nn (s.a) veladet yldnm nedeniyle binlerce Ehlibeyt (s.a) mersiyehan
.bugn sabah saatlerinde slam nklab Rehberi Ayetullah Hamanei ile grt
Kadnlar gn mnasebetiyle konuan nklap Rehberi, slam mantndaki kadna iaret ederek, kadnlarn slam'da
.kusursuz bir model ve ereveye sahip olduunu ifade etti
slam nklab Rehberi, szlerine yle devam etti: Mslman bir kadn, iman ve iffete sahiptir. nsan eitiminde
nemli rol stlenen Mslman kadnlar toplumu iyi ynde etkilemektedir. Bunun yan sra bilimsel ve manevi
.bymede byk katks olan kadnlar ailenin temelini oluturmaktadr

Mehrin aktard bilgiye gre, nklap Rehberi ilaveten, "Bunun aksine, tarihte (kadnlarla ilgili) her zaman
sapkn bir model olmuturulmutur. Gnmz dnyadaki sapkn model ise Batl kadn modelidir. Bunlarn
.zellikleri bahsettiim Mslman kadnlarn zelliklerinin tam tersidir
Batllarn yrtt “Toplumsal Cinsiyet Eitlii” projesini sert bir ekilde eletiren nklap Rehberi, bunlarn bo szler
.ile grnten ibaret olduunu ve gerei yanstmadn dile getirdi

slam nklab Rehberi, 40 yl boyunca ran’a kar yrtlen farkl komplolara ramen lkenin Allah’n verdii
destekler sayesinde ilerleme kaydedildiini belirterek, "ran dmanlar birka ay nce dnce odalarnda bir
araya gelerek slami dzeni Mart aynda devirmek iin szde plan tasarladlar. Fakat Ocak ve ubat aylarnda
halkmz onlara nasl bir tepki verdiini grdnz. ran milleti her zaman her trl saldrya kar hazrlkldr"
.ifadelerini kulland
Batl yetkililerin ran’n blgedeki varlna dair ne srd iddiarna tepki gsteren slam nklab Rehberi, “ABD, her
yerde hakimiyetini irkin bir ekilde srdrp ran hakknda pheler uyandrrken blgedeki varlmz konusunda
ABD’den izin mi almamz gerekiyor? Biz bu konuda blgedeki devletlerle mi konumamz gerekiyor yoksa
.sizlerle? Amerika'da bulunmak istediimiz zaman sizinle konuacaz!" aklamalarnda bulundu

ran’n blgedeki varlna ilikinTahran’la mzakere balatlmas gerektiini ileri sren baz Batl yetkililere tepki
gsteren slam nklab Rehberi, onlara seslenerek, “Bu konu sizinle ne ilgisi var? Bu blge bize mi yoksa
sizlere ait? Blgemizde ne yapyorsunuz? Blgenin halklar ile birlikteyiz, bir araya geldik kararlk ve azimle
.ilerlemeye devam edeceiz.Tm vatandalar bu tr politik sorunlar bilmesi lazm” diye konutu
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