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Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi
onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hâkim kılacağını,
(geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir
şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55]

-Basın Açıklaması-

İnsanlığın Kurtuluşu İslâmî İktisat Nizamındadır
H. 04 Rabî-ul Âhir 1430
M. 30 Mart 2009

No: FL–BA–2009–MB–TR–0005

Kapitalist Sistem'in dünyaya hegemonyası yüzünden dünya, felaketlerin, musibetlerin, malî ve ekonomik
krizlerin sıkıntısını devletlerin ortaya koyduğu çözümlere rağmen çekmeye devam etmektedir. Çünkü Kapitalist
Ekonomik Sistemin durumunda olduğu gibi kendisinden ortaya çıkan bu bozuk ve hatalı çözümlerin geneli
fakirlerin hesabına zengin malî kurumlar ile servet sahiplerinin kurtarılmasına hizmet edip reel ekonomi
pahasına sanal ekonominin hegemonyasını devam ettirerek tüm insanlığa yönelik artı felaketlerin habercisi
olmuştur.
Hizb-ut Tahrir, 03.01.2009 tarihinde, ekonomistlerden, medyacılardan, siyasilerden ve ilgililerden binlerce
kişinin katılımı ile Sudan’da küresel ekonomik bir konferans düzenledi. Bu konferansta mevcut krizin vakıası ile
sebeplerini ve dünyayı kasıp kavuran bu kriz ile ekonomik sorunlara yönelik köklü çözümü açıklamasının yanı
sıra dünyayı felaketlerden ve musibetlerden kurtararak onu genel refah kavuşturacak Hilâfet Devleti sayesinde
insanlığa tatbik edilmesi gereken İslâmî İktisat Nizamını da açıklamıştır. Ayrıca Hizb, ekonomistlere,
düşünürlere ve ilgililere dağıtılmak üzere konferansın özet halini bir kitap haline getirmiştir. Bundan dolayı:
Hizb-ut Tahrir sizleri; M. 03 Nisan 2009 el-muvâfık H. 08 Rabî-ul Âhir 1430 Cuma günü iki basın konferansına
katılmaya ve iştirak etmeye davet eder.
Birincisi: Lübnan / Beyrut / Sefir El-Ravşa Oteli / Medîne El-Münevvera ve Beyrut saatiyle sabah saat
10:30’da
İkincisi: İngiltere – Londra / Friends Building – King Cross / Medîne El-Münevvera saatiyle akşam saat
20:30’da ve Londra saatiyle akşam 18:30’da
Böylece sizlere; gerek mevcut krizin, gerekse dünyanın tüm krizlerine ve sorunlarına ilişkin aradığınız
çözüm sunulacaktır. İnsanlığın mutluluk ve refahını sağlamaya yönelik sunulacak çözüm ve bu çözümün
uygulama araçları hakkında soruların sorulması ve izahatların istenmesi mümkündür.
Bunun yanı sıra Hizb-ut Tahrir sizleri; www.hizb-ut-tahrir.info internet sitesi üzerinden iki basın
konferansını canlı yayından izlemeye, Medya Bürosu aracılığıyla sorularınızı ve görüşlerinizi göndermeye
davet eder.
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