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ABD'nin ran kart planlar sonusuz kalacak
slam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. mam Hseyin’in (a.s) doumgn dolaysyla
.Dervim Muhafzlar personelleri ile ailelerini kabul etti

Aran Haber Agency: slam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dn akam Hz. mam Hseyin’in
.(a.s) doumgn dolaysyla Dervim Muhafzlar personelleri ile ailelerini kabul etti

Devrim Lideri, Amerikallarn Devrim Muhafzlar'na olan dmanlklarnn nedenine iaret ederek, “Onlarn
husumetinin sebebi bu gcn lke ile slam Devrimi’ni savunduu iindir. ABD ile cahil dmanlar krk yl
.boyunca ellerinden gelen her eyi yapt, fakat hibir halt edemediler.” dedi
Devrim Muhafzlar’n dmana kar cephedeki roln takdir eden slam Devrimi Lideri, “Devrim Muhafzlar
hem snr blgesinde hem de snrlarmzdan binlerce uzaktaki Hz. Zeynep'in (s.a) kutsal trbesini
muhafaza ederek dmana kar cephede nclk yaplyor. Ayrca siyasi alannda da dmanla mcadele ediyor.”
.ifadelerini kulland
Devrimi Lideri, bu gerekeler iin ABD’nin Devrim Muhafzlar’na dmanlk yaptn anlatarak, “ABD’liler
kendilerince Devrim Muhafzlar’na (aslnda ran ile slami Devrim’e) kar (irkin) plan hazrladklarn
sanyorlar. Elbette ki bu irkin eylemlerle bir sonuca varamazlar. Onlar bu hilelerle kendilerini
aldatyorlar. Amerika’da slam Cumhuriyeti'nin dmanlar olan iktidardaki Trump ile etrafndaki aptallar
.inie doru ilerliyorlar." deerlendirmesinde bulundu

ran slam Cumhuriyeti'ne kar krk yllk komploya ramen devrimin ilerlemesi, Amerikallarn ran ulusunun"
:hareketini durdurma konusunda gsz olduuna iaret ediyor." diyen Devrim Lideri, unlar kaydetti

Aziz ran'n dmanlar 40 yl boyunca millete kar her trl siyasi ve ekonomik bask ile kara propaganda"
".uyguladlar, onlar hatta slam Cumhuriyeti zaferinin ilk gnlerinde de hibir halt yapamadlar
ran’n blgedeki gl konumuna deinen slam Devrimi Lideri, “Dmanlarn hayal gcne dayanan dncelerin
aksine, gnmzdeki slami dzenin saygnl ve gc atom bombas iin deildir, nk ilk batan nkleer silahlarn dini
ilkelerimize aykr olduunu ilan ettik ve ona ihtiya duymadmz bildirdik. Bu nedenle ran halk fedakarl,
.basireti ve direnii iin slam dnyasnn gzne girmitir.” diye konutu
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