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  عنوان شد يجاسوس ةالنيادبود شهداي يمن در محل سابق در مراسم 
 يها مقدمات نشانه من،يحوادث  را به تأسي از پيامبر جهاني كنيم/» ام من يمني«شعار پناهيان: 

 كند يظهور را فراهم م
ان مهمي در تبيين نقـش حـوادث   سخن برگزار شد،مراسم يادبود شهداي يمن كه در محل سابق النة جاسوسي در  انيت االسالم پناهحج

يمن در معادالت منطقه و جهان اسالم و مقدمات ظهور بيان كرد. پناهيان در بخشي از اين سخنراني ضمن اشـاره بـه عالقـة شـديد پيـامبر      
ـ    يخـوب  ياز شعارها يكي“هاي فرهنگي و ايمان مردم يمن، گفـت:   اكرم(ص) به مردم يمن و ويژگي جهـان   ةكـه امـروز در هم

هـر جـوان    »أَنَا يماني من يمني هستم؛«كه فرمود:  كالم رسول خدا(ص) است نيبه هم يمطرح شود، تأس اندتو يم
بـر   دارد، يدر راه مبارزه با استكبار برم ي(ع) دارد و قدمتيب به اهل يهست و ارادت ايدن يكه در هر كجا يمؤمن انقالب

  “. »هستم يمنيمن : «سديخودش بنو ةنيس

  يبعثت امت اسالمدوران الف) 

بسيار » ايجاد اختالف بين مردم مظلوم منطقه«در جنگ نرمِ دشمن براي » انقالب اسالمي«پيروزي 
 عجيب است

 كنيم، طبيعتاً در مقامِ شناسايي اين جريان بيداري اسالمي ناچاريم به اصل  ما وقتي جريان بيداري اسالمي را در منطقه تعقيب مي
هايي داشت كه كامالً فراوطني بود و فراتر از ظرفيت يك  ها و خصلت ويژگي 57نقالب اسالميِ سال انقالب اسالمي برگرديم. ا

شان براي پذيرفتن و ادامة جريان انقالب، خيلي  ها و شرايطي داشتند كه تناسب هاي اسالمي در منطقه، آمادگي ملت بود. همة ملت
اي به مقابلة با انقالب اسالمي پرداخت؛ هم  ابتداي انقالب، به صورت وحشيانهآمد، به همين دليل جريان استكبار از  باال به نظر مي

ها را عليه انقالب اسالمي  و هم عرصة جنگ نرم. وقتي جريان استكبار در دوران دفاع مقدس آن تهاجم جنگ سخت ةعرصدر 
 شود.  وب ميشد فهميد كه واقعاً انقالب اسالمي چه خطر بزرگي براي استكبار محس شروع كردند، مي

 به بنده مقاومت و پيروزي مردم ايران در مقابل استكبار را زياد امر عجيبي نمي پا خواسته بتواند از  دانم، طبيعي بود كه يك ملت
خودش دفاع كند، ولي پيروزي انقالب اسالميِ ما در جنگ نرمي كه دشمن عليه مردم مظلوم منطقه راه انداخته بود، چيز بسيار 

  عجيبي است.

 توانيد آثار اين جنگ نرم را در ميان مردم منطقه به سهولت مشاهده كنيد. مثالً چقدر سعي  مقدار به گذشته برگرديد، مي اگر يك
العاده عجيب دوران معاصرِ ما اتفاقي است كه در ميان  هاي فوق هاي منطقه اختالف بيندازنند، اما يكي از اتفاق كردند بين ملت مي

كنند، نمادهاي آنها يكي شده است. و  ه است. خواه ناخواه شعارهاي آنها يكي شده است، شبيه همديگر رفتار ميمردم منطقه رخ داد
همه هزينة دشمن در جهت اختالف افكندن بين مردم و بين مؤمنان مظلوم منطقه، براي اينكه جريان سراسري مقاومت شكل  آن

شوند و بر سرِ راه خدا منع ايجاد  كساني كه كافر مي«فرمايد:  متعال است كه مي نگيرد، هيچ كدام ثمر نداد. البته اين وعدة خداوند
كند كه  يعني خداوند كاري مي )1محمد/»(الَّذينَ كَفَرُوا و صدوا عنْ سبيلِ اللَّه أَضَلَّ أَعمالَهم كند؛ كنند، خدا عمل آنها را تباه مي مي

 زحمات كافران هدر برود. 
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ي منطقه از افغانستان تا يمن در بستر يك حركت انقالبي با هم مرتبط جوانان انقالب
 اند/دشمنان سبب اين اتحاد شدند شده

 ها پديد آمده  امروز ببينيد در منطقه چه اتحادي بين ملت» عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد«آوري از بابِ  به صورت بسيار اعجاب
جوانان انقالبي افغانستان، عراق، پاكستان، سوريه، يمن اند.  منطقه، همديگر را شناختهاست! چند سالي است كه جوانان انقالبي اين 

اند. و دشمنان ما سبب شدند كه اين ارتباط و  و لبنان و بحرين، در بستر يك حركت انقالبي و بسيار ارزشمند با همديگر مرتبط شده
 اتحاد شكل بگيرد.

 تواند ظلم نكند. اگر آمريكا  اصالً نمي» جريان دشمني با بشريت«تر  منين و به تعبير دقيقالبته جريان استكبار و جريان دشمني با مؤ
توانست عراق  كرد تا به گونة ديگري به آبادي و رفاه برسد، اگر مي كرد، اگر پاكستان را كمك مي آمد و واقعاً افغانستان را آباد مي مي

شد تصور كرد كه بتوانند ريشة بيداري  توانستند اين كار را بكنند، شايد مي ها مي يرا يك سرزمين آباد و آزاد قرار دهد، اگر آمريكاي
ها و احساسات  توانستند جنگ نرم خودشان را در رسوخ به انديشه يا بيداري اسالمي را به تأخير بيندازند، شايد مي اسالمي را بسوزانند

ها هم  هت هستند كه حتي به عنوان يك تاكتيك براي فريب دادن ملتقدر دچار بال بينيد كه آن مردم به پيروزي برسانند. اما مي
اي طراحي كنند كه از بيداري و اتحاد مردم منطقه جلوگيري  گونه توانند اين مسير را به نتوانستند اين كار را انجام دهند. آنها نمي
 افكني بين آنها تالش كردند. و اختالف  كنند؛ همان مردمي كه خيلي براي تفرقه

 كرديم، اگر پيروزي  آورم كه در آن فضا وقتي به اوضاع منطقه نگاه مي افتم، به خاطر مي هاي دفاع مقدس مي بنده وقتي به ياد سال
توانستيم حدس بزنيم و به عنايت پروردگار، اميد به پيروزي در دفاع مقدس داشته باشيم، به هيچ وجه اين اتحادي  در جنگ را مي

 كرديم. نشدني تلقي مي توانستيم حدس بزنيم و تقريباً آن را يك آرزوي محقق طقه ايجاد شده است را نميكه امروز بين مردم من

با دوران  قدر متحد و قدرتمند دور هم جمع نشده بودند/ قت مؤمنين اينو در طول تاريخ اسالم، هيچ
 بعثت امت اسالمي مواجه هستيم

  قدر با اتحاد و با قدرت و نيروي مقاومت دور  قدر با بصيرت و معرفت و اين ين اينوقت مؤمن سالة اسالم، هيچ 1400در طول تاريخ
توانيد  الشكل با نوعي اتحاد قلبي، اصالً نمي نظير، گسترده و متحد ساله، مقاومتي بي 1400هم جمع نشده بودند. شما در طول تاريخ 

 پيدا كنيد. 

 مردم به اين بعد از بعثت نبوي فراگيري در لبيك به دعوت رسول خدا(ص) تحقق نيافته بود و االن ما با دوران  تا اين زمان، بعثت
 بعثت امت اسالمي مواجه هستيم. 

 هايي كه در تاريخ اسالم پديد آمده بود، با همة نفوذ و گسترش اسالم كه  كنيد، با همة پيروزي وقتي تاريخ اسالم را مطالعه مي
مان صورت گرفت، شما وضعيت كنوني را غيرقابل مقايسه با وضعيت صدر اسالم ريزي اين تمدن عظيم اسالمي در آن ز پي
هايي و اقوامي و مناطقي زير ساية پيامبر گرامي اسالم(ص) و تحت ظل تعليمات ديني  بينيد. بله، البته در آن زمان مردماني، ملت مي

وجه به اين گستردگي و عمق  ي را شكل دادند ولي به هيچقرار گرفتند و هدايت يافتند و زندگي خودشان را تغيير دادند و حتي تمدن
 به دعوت پيامبر اكرم(ص) لبيك گفته نشده بود. 
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مفهوم انقالب تحريف و به ايران محدود شود/امروز، حوادث منطقه دارد از  كردند يسع ها يليخ
 كند تحريف انقالب جلوگيري مي

 كند كه برگردند و تاريخ انقالب اسالمي خودشان را مطالعه  ان ما را وادار مياي كه ما امروز با آن مواجه هستيم جوان شرايط ويژه
 كند.  دهد، دارد از تحريف انقالب ما جلوگيري مي هايي كه امروز در منطقه رخ مي كنند. و اين اتفاق

 نكه انقالب را تحريف كنند و هاي زيادي سعي كردند دو اقدام عليه انقالب و عليه فكر و فرهنگ انقالب انجام دهند؛ يكي اي جريان
 هاي كامالً غيرمفيد و حتي مضرّي بودند. هايي وادار كنند كه حاشيه دوم اينكه مسير انقالب را منحرف كنند و به حاشيه

 عرض  - القاعده فارسي بلد هستند كه غالباً هم علي- بنده به دوستان دانشجويي كه از كشورهاي متعدد در اين جلسه حضور دارند
بينيد كه  كه در كشور ما خيلي سعي شد مفهوم انقالب تحريف شود. شما اگر به كلمات حضرت امام(ره) مراجعه كنيد، مي كنم مي

 تعريفي كه امام(ره) از انقالب دارند، اصالً يك حركتي محدود به ايران اسالمي يا محدود به يك قوم و قبيلة خاص نيست. 

، يك امر فرعي تلقي -بيداري اسالمي- بزرگ انقالب امام(ره) آباداني كشور را نسبت به اهداف
 فرمود مي

 »كشورهاى اسالمى، ملتهاى بيان فرمودند.( هاي اول نقالب لفظي است كه ابتدا حضرت امام(ره) در همان سال» بيداري اسالمي
خورند، و ان شاء اللَّه  ى را مىاند، و سياههاى امريكايى كتك اين بيدار مسلم، ملتهاى مستضعف در سرتاسر جهان، اينها بيدار شده

اين در همه ملتها و در همه دولتها ... خواهيم اين بيدارى كه در ايران واقع شد ما مى - 14/03/59- ؛ صحيفة امامپيروز خواهند شد
 ) 28/07/59 - ؛ صحيفة امامبشود، آرزوى ما اين است

 توانند تحريف كنند، توجه ما را به امور  ر مفهوم انقالب را نميها خيلي سعي شد انقالب تحريف شود و يا اينكه اگ در طول اين سال
باره  اي جلب كنند. حتي حضرت امام(ره) در چند ماه پاياني عمر شريفشان، پس از پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي، در اين حاشيه

ما تنها آباداني كشور نيست. يعني حضرت  فرمودند كه مسئولين بايد كشور را آباد كنند ولي مراقب باشند كه مسئوليت صريحاً مي
 فرمودند.  امام(ره) آباداني كشور را نسبت به اهداف بزرگ انقالب، يك امر فرعي تلقي مي

 ) مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب مردم ايران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به
است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر  - نا فداهارواح - پرچمدارى حضرت حجت

اى كه بر عهده دارند منصرف كند، خطرى بزرگ و خيانتى  اى مسئولين را از وظيفه قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه
ى و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان سهمگين را به دنبال دارد. بايد دولت جمهورى اسالمى تمامى سع

 ) 68فروردين2- ؛ صحيفة اماممعنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد حكومت جهانى اسالم است منصرف كند

و دشمن دوست جلوه داده  شد يداشت محو م يانقالب توسط كسان ليخاطرات اوا
 كند البي مردم منطقه از تحريف و انحراف انقالب ما جلوگيري ميهاي انق حركت/شد يم

  خيلي مهم است كه بعد از يك انقالب، آن انقالب تحريف و منحرف نشود و در مقام نظر و عمل دچار خطا نشود. و االن
خدا نسبت به ماست. ما كند. و اين لطف بزرگ  هاي انقالبي مردم منطقه دارد از تحريف و انحراف انقالب ما جلوگيري مي حركت

مان در ميان  مان در ميان افكار عمومي جهان نداريم، حتي مشكلي براي دفاع از انقالب االن ديگر مشكلي براي دفاع از انقالب
 هاي دشمن هستند هم نداريم. مان در مقابل كساني كه نفوذي هاي جديد خودمان نداريم، و مشكلي براي دفاع از انقالب نسل
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 هاي  افتيم و حوادثي كه در استان زنند، ما به ياد خاطرات ابتداي انقالب مي ها دست مي ها در منطقه به اين جنايت يوقتي تكفير
ها در آن زمان هم اتفاق  دادند. و همين سر بريدن داد كه براي سرهاي جوانان انقالبي جايزه قرار مي مختلف كشورمان رخ مي

هاي  و ما بدنايل ارتباط جمعي نبود كه حوادث آن مناطق به اين گستردگي منعكس شود. همه وس  افتاد، منتها آن زمان اين مي
 زيادي را در تهران تشييع كرديم كه سرِ مطهرشان را برده بودند براي اينكه جوايز خود را دريافت كنند. 

 گيرد، يادآور خاطرات  ي انجام ميطلبانه و تروريست هاي تجزيه بينيد كه به صورت حركت همين مسائلي كه امروز در منطقه مي
شد. و اين  شد و دشمن داشت دوست جلوه داده مي هاي اول انقالب ماست. و اين خاطرات داشت توسط يك كساني محو مي سال

ها و مشكالتي كه براي مردم منطقه ايجاد شده است، حقيقت  لطف خدا بود كه به عنوان الطاف خفية خود در پسِ اين گرفتاري
 اسالمي را محافظت فرموده است.انقالب 

 يبرا منيانقالب مردم  اي از انقالب اسالمي جهاني هستيم/ بلكه ما هم قطعه»! انقالبِ ما« ميينگو
 دارد يقيعم اريبس يمعنا» منتظر نيمؤمن«

 ه يك انقالب بلكه اين ما هستيم كه متعلق ب»! انقالبِ ما«وقت نگوييم  كنم كه هيچ من به دوستان و رفقاي گرامي عرض مي
اي از اين انقالب هستيم، يمن هم قطعة ديگري از اين انقالب است،  جهاني هستيم كه يك انقالب اسالمي است. ما هم قطعه

هاي مظلوم منطقه مثل بحرين، قطعات ديگري از اين انقالب  كه عراق و شام و لبنان و افغانستان و پاكستان و ديگر ملت همچنان
 اي از اين انقالب هستند. م مظلوم فلسطين هم قطعههستند. همچنان كه مرد

 ها بود كه همه در انتظار يك تحول و يك هواي تازه در مسير تاريخي انقالب بودند، چون وقتي حق آمد و پيروزي خودش را  سال
فزايش پيدا كند و باب ها ا ها اميدها و قدرت اي ببرد كه در آن عرصه هاي تازه شروع كرد بايد مدام ما را دعوت كند و به عرصه

 اي منتظر بودند.  هايي بود كه واقعاً مؤمنين منطقه به صورت مشتاقانه ها باز شود. و انقالب يمن يكي از جايگاه اي براي پيروزي تازه

 طور است. در اين  كه براي دشمنان نيز همين انقالب مردم يمن براي تمام مؤمنين منتظر معناي بسيار عميقي دارد. همچنان
نظير  سعود ملعون عليه مردم مظلوم يمن انجام دادند، شما يك اتفاق كامالً بي  آل - يعني- هايي كه ايادي استكبار در منطقه سفاكي

 نظير است و سابقه ندارد. سابقه واقعاً بي هاي بي بينيد؛ و آن اتفاق اين است كه سكوت جوامع بين المللي در مقابل اين جنايت مي

  »هستم يمني من«ب) پيامبر(ص): 

دهندة حساسيت  ها، نشان نظير سعودي المللي در مقابل جنايات كم سابقة جوامع بين سكوت بي
 است» دشمن«براي » انقالب يمن«

 المللي در مقابل  اي نبود بلكه اين سكوت بين شد، چيز تازه هاي اسرائيل در غزه سكوت مي المللي در مقابل جنايت اگر در جوامع بين
گيرد و مسبوقِ به سابقه است. احزاب حاكم بر كشورهاي غربي  سرائيل نزديك به يك قرن است كه دارد انجام ميهاي ا جنايت

هاي خاصي كه احزاب حاكم بر مردم اروپا و  دانند و از اين جهت به دليل سرسپردگي ها مي اي خودشان را وامدار صهيونيست گونه به
هاي استكباري از همان روز اول اين سكوت را  هاي اسرائيل سكوت كنند و دولت ل جنايتآمريكا دارند، طبيعي بود كه آنها در مقاب

مقدار سعي  خواستند به عمليات وحشيانه عليه اين مردم اقدام كنند، يك انجام دادند. حتي در ارتباط با سوريه هم وقتي دشمنان مي
 كردند كه آبروداري كنند و ظاهر مسأله را حفظ كنند.
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 اي كه حزب بعث عراق به ايران كرد، در  ارد. حتي حملهاي كه با مردم يمن شده است، در تاريخ معاصر سابقه ند دشمنيمقدار  اين
طوري كه مقام معظم  همان- مقدار براي خودش وجاهت حفظ كند. همين آل سعود كرد تا حدي يك دوران دفاع مقدس سعي مي

دليل به  اي كامالً بي دفعه هاي را رعايت كند. اما يك خودش يك ظاهرسازي هاي كرده در كنش تا كنون سعي مي - رهبري فرمودند
دهد كه  كند. از اين جهت واقعاً نشان مي كند، و جامعة جهاني راحت سكوت مي بمباران وحشيانة يك كشور مظلوم ديگر اقدام مي

 اند. دشمنان هم حساسيت انقالب مردم يمن را درك كرده

رسد و قدرتمندتر  شان بيشتر به اثبات مي شوند، حقانيت انقالب واقع مي تر هر چه مردم يمن مظلوم
 شوند مي

 شان بيشتر براي مردم خودشان و مؤمنان منطقه و مردم جهان به  شوند، حقانيت تر واقع مي هر چه مردم يمن در اين انقالب مظلوم
 رسد و يقيناً بيشتر قدرت خواهند گرفت. اثبات مي

 يم كه مردم انقالبي يمن از برخي جهات جلوتر از بسياري از مؤمنان منطقه هستند كه امروز در حال مقاومت ما تا حدودي خبر دار
خواستند كه اين انقالب آغاز نشود و اگر آغاز شد الاقل پا نگيرد و اگر پا گرفت بتوانند انقالب يمن را  هستند. دشمنان ما خيلي مي

 دانستند با اين فرهنگ و ايماني كه مردم يمن دارند ديگر كسي جلودارشان نيست. در نطفه خفه كنند تا شكل نگيرد. چون مي

مقدمات  من،ي(ع) زبانزد خاص و عام است/ حوادث تيبه اهلب ها يمني ةژيفرهنگ، و ارادت و مان،يا
 كند يظهور را فراهم م يها نشانه

 بسياري از مؤمنان منطقه هستند كه امروز در حال مقاومت  ما تا حدودي خبر داريم كه مردم انقالبي يمن از برخي جهات جلوتر از
خواستند كه اين انقالب آغاز نشود و اگر آغاز شد الاقل پا نگيرد و اگر پا گرفت بتوانند انقالب يمن را  هستند. دشمنان ما خيلي مي

 دانستند با اين فرهنگ و ايماني كه مردم يمن دارند ديگر كسي جلودارشان نيست. ا شكل نگيرد. چون ميدر نطفه خفه كنند ت

 دانيم و از قبل نيز همه آمادگي براي فرج را منوط به  ما اصالً موضوع يمن را با برخي از مقدمات ظهور حضرت تقريباً يكي مي
ظهور را  يها مقدمات نشانه من،يحوادث اند.  ينه مطالب فراواني بيان فرمودهدانستند، روايات ما نيز در اين زم تحركي در يمن مي

 .كند يفراهم م

 باالخره مردم » هر گُلي يك بويي دارد«گويند:  خواهم مؤمنين انقالبي يمن را با ديگران مقايسه كنم. در اصطالح مي بنده نمي
نظير جوانان انقالبي  هاي بي ها را آفريدند؛ از جمله حماسه حماسه منطقه و جوانان انقالبي در منطقه هر كدام به نوعي زيباترين

بيت(ع). اما با همة  خصوص در دفاع از حرم اهل ها، به هاي وحشي و تكفيري افغانستان، عراق، سوريه و لبنان در مقابل تروريست
 ند؟!دانم چرا همه منتظر مردم يمن بود هاي منطقه هست، نمي هايي كه در ميان ملت زيبايي

 ما مردم يمن، مردم قانعي هستيم. وقتي امروز خداوند روزي ما را برساند، فكر روزي «فرمود:  يكي از دوستان خوب يمني به بنده مي
 اين روحيه و اين حالت براي يك مؤمن انقالبي، يك نعمت خداداي است. » فردا نيستيم. اين خصلت بومي ماست

  آيا شما «پرسيدند:  مواجه شده بود كه مكرر از ايشان مي  دانشجويان ايراني با اين پرسشيكي ديگر از اهالي شريف يمن در ميان
ايشان تعجب كرده بود و جواب جالبي داده بودند كه اين جواب براي من خيلي » موشك داريد كه بتوانيد جواب دشمن را بدهيد؟!

ايد. شما در طول دوران دفاع مقدس  يد؟! االن به اينجا رسيدهمگر شما وقتي انقالب كرديد، موشك داشت«جذاب بود. فرموده بودند: 
 »كنيد؟ ما خدا را داريم كه پشتيبان ماست. هم زياد از اين امكانات برخوردار نبوديد. چرا دربارة موشك از ما سؤال مي
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 زبانزد خاص و عام است. البته  بيت(ع) اخالق و فرهنگ مردم يمن، ايمان و اعتقاد مردم يمن به خداوند و ارادت ويژة آنها به اهل
 نظير.  بيت(ع) داريم؛ ارادتي كم مزارهايي از ائمة هدي(ع) در يمن نداريم، اما خبر از ارادت مردم يمن به اهل

تعابير عجيب »/من يمني هستم«پيامبر(ص) براي نشان دادن عالقة خود به مردم يمن فرمود: 
 ه شود!امروز بايد زند »مني«پيامبر(ص) در مورد مردم 

 خودشان را نسبت  داتييتعلق خاطر و تأ خواستند ياز بس كه م» من يمني هستم«فرمودند:  پيامبر اكرم(ص) گاهي دربارة يمن مي
فرمودند: ايمان، يمني است و حكمت يمني است(همان) پيامبر گرامي اسالم(ص) تعابير عجيبي  و مي .ندياعالم بفرما منيبه مردم 

إِنَّ خَيرَ الرِّجالِ أَهلُ الْيمنِ، و . (متر ديده شده دربارة موارد ديگر ذكر شود. اين تعابير امروز بايد زنده شوددربارة يمن دارند كه ك
يانمأَنَا ي انٍ، ومانُ ينِ أَفْضَلُ، - 81؛ االصول الستة عشر/الْإِيمملِ الْيالُ أَهلْ رِجص:.. ب ولُ اللَّهسالْإِ  فَقَالَ ريانمانُ يةُ   يمكْمالْح و

 ) 8/70/كافي ؛ يمانيةٌ و لَو لَا الْهِجرَةُ لَكُنْت امرَأً منْ أَهلِ الْيمن

 ها و تصريحات پيامبر اكرم(ص) و ائمة هدي(ع) دربارة مردم يمن را  ها و اشاره ما بايد در محافل معنوي و معرفتي خودمان سفارش
و لَيس في الرَّايات رايةٌ أَهدى منْ ( دربارة عالئم ظهور هم داريم كه اَهدي پرچم يا بيرق، بيرقِ مردم يمن است.يادآوري كنيم. ما 

گيرند كه  هايي كه دارند در يك موقعيتي قرار مي با همة ويژگي يعني مردم يمن) 256؛ غيبت نعماني/ رايةِ الْيماني هي رايةُ هدى
شود كه هيچ در مسير دفاع از حق دچار اعوجاج و سستي نخواهند شد. و دشمنان ما با  دهند. معلوم مي ر راه را نشان ميت راحت

 ظلمي كه به مردم يمن روا داشتند، بيداري مردم يمن را دو چندان كردند. 

اهند ها را فراموش نخو بازگشت است/ آنها هرگز حاميان تروريست انقالب مردم مظلوم منطقه بي
  كرد

 فرمود: بعد از اين حمالت وحشيانة آل سعود به مردم يمن، يكپارچگي و بصيرت مردم دو صد  االن يكي از دوستان اهل يمن مي
داشت مظلومان يمن بايد خرسند باشند يا ناراحت  دانم در مجلس يادبود شهداي يمن و در مجلس گرامي چندان شده است. بنده نمي
ها غمگين باشيم كه اين وظيفة ما و  همه مظلوميت هم عزاداري كنيم و توسل پيدا كنيم و براي اين و غمگين باشيم؟! ما اگر

عالمت ايمان ماست، قلباً از اين قدرت مقاومت و اين قدرت بصيرت و اين انقالب غيرقابل بازگشت شاد هستيم. از اين حركت 
 بدون توقف شاد هستيم.

 عراق از صدر تا ذيل عراق، و ديگر مردم مؤمن در اين منطقه ديگر امكان ندارد اين مسيري را  مردم شامات از لبنان تا سوريه، مردم
ها را فراموش نخواهند كرد و هرگز فرياد عليه استكبار را از دست  اند، برگردند. آنها هرگز حاميان تروريست كه تاكنون طي كرده

 ها جزء تاريخ مردم منطقه شد. نخواهند داد. اين مظلوميت

مردم يمن فريب دموكراسي وحشيانة  تلقي ما اين است كه مردم يمن تاريخ را ورق خواهند زد/
 غرب را نخواهند خورد

 گذارند كه اين حماسه در دل تاريخ  برداشت ما از راه دور دربارة مردم يمن اين است كه مردم يمن تاريخ را ورق خواهند زد، آنها نمي
تواند مردم يمن را به  كسي نمي گونه است. ديگر هيچ بماند. تلقي ما دربارة مردم يمن اينصرفاً به عنوان يك اسطوره باقي 

ها مشغول كنند. مردم يمن ديگر بازي  سال انقالب، ما را به آن حاشيه 35ها سعي كردند در طول اين  هايي بكشاند كه خيلي حاشيه
د. در ميان مردم يمن، كساني پيدا نخواهند شد كه بخواهند براي غرب را نخواهند خور تيثيح يب سميبراليلدموكراسي وحشيانه و 
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هاي  فكربازي در بياورند و ايده تفكر منحط غربي، پادويي كنند. در ميان مردم يمن كساني پيدا نخواهند شد كه بخواهند روشن
 هاي فكري آنها در ميان مردم كشورشان بشوند.  استكبار جهاني را مطرح كرده و پايگاه

به تأسي از  شعاري كه» من يمني هستم«ازالطاف خفية الهي بود/  منيدشمنان مردم مل كردن بد ع
  تواند در همة جهان مطرح شود  پيامبر(ص) مي

  مردم يمن خيلي خوب شروع كردند و دشمنان مردم يمن خيلي بد عمل كردند و اين خيلي بد عمل كردن دشمنان مردم يمن از
ها و جواناني كه از دست دادند، به  ها و رشادت يد به مردم يمن تبريك گفت و هم بابت همة مظلوميتالطاف خفية الهي بود. هم با

 آنها تسليت گفت. و اين آغاز يك راه بسيار نوراني است.

 من يمني هستم؛«فرمود:  همچناني كه پيامبر اكرم(ص) مي يانمفرمود:  و مي» أَنَا ي»رَةُ لَكُنْتلَا الْهِج لَو ن وملِ الْينْ أَهرَأً مو از »ام
شاء اهللا تمام جوانان امت اسالمي را  دادند، خداوند ان چنين مردم يمن را مورد تقدير قرار مي شدت عالقة خودشان به مردم يمن، اين

 يمني قرار دهد. 

 هاي صهيونيستي كه دنيا  و سرويس ها شود انجام داد و امروزه ديگر فضاي افكار عمومي توسط شركت كارهاي تبليغاتي زيادي مي
تواند مطرح شود، تأسي به همين كالم  كنند، قابل كنترل نيست. يكي از شعارهاي خوبي كه امروز در همة جهان مي را اداره مي

به هر جوان مؤمن انقالبي كه در هر كجاي دنيا هست و ارادتي » أَنَا يماني من يمني هستم؛«رسول خدا(ص) است كه فرمود: 
نشان  بيترت نيبه ا دياما ب» من يمني هستم«دارد، بر سينة خودش بنويسد:  بيت(ع) دارد، و قدمي در راه مبارزه با استكبار برمي اهل
 د. كن ياست كه دشمن تصور م يزياز آن چ شتريب اريبستعداد مردم يمن كه  ميده

ساز ظهور است بهتر درك  قدمهگر بودنِ پرچم يماني كه م اگر اين شعار گسترش پيدا كند، هدايت
 شود مي

 افتد. به ظاهر رفتار  وقتي جريان استكبار پيش خودش همين تعداد بيشمار مردم يمن(و حاميان آن را) تصور كند، واقعاً به وحشت مي
واهد شد؟! اگر اين كنند. اگر مردم جهان و مؤمنين منطقه اين شعار را تكرار كنند، چه خ آنها نگاه نكنيد كه وحشت خود را پنهان مي

 - كه اميدواريم نزديك باشد- ساز ظهور است گرتر) بودنِ پرچم مردم يمن و يماني كه مقدمه شعار گسترش پيدا كند، اَهدي(هدايت
 ها خواهد نشست و ما بايد همة مردم را متوجه آن نقطه كنيم.  بهتر در دل

  ها  شدن چهرة اصلي ظالمين مسلمان نما شد و اگر برخي دولتباعث تفكيك بيشتر جبهة حق از باطل و روشن  منيانقالب مردم
كند و دوستان و دشمنان واقعي بشريت را به مردم  ها داشتند، پرچم يمن دارد آنها را روز به روز رسواتر مي هنوز وجاهتي نزد بعضي

شان رنگ  هاي وحشيانه ند با جنايتكن اي كه حكام سعودي به مردم عوام دنيا معرفي مي كند و اسالم تحريف شده دنيا معرفي مي
 گرتر بودن پرچم يمن براي مردم باشد. گرتر و روشن تواند بخشي از معناي هدايت ها مي بازد. همين مي

 كنم، اخبار يمن است كه اين مردم مظلوم دارند چه كار  كنم، مهمترين خبري كه در اخبار تعقيب مي من به دوستان خودم عرض مي
 هايي كه براي مردم منطقه وجود دارد. مردم يمن هستيم، در كنار همة مظلوميتكنند؟ و نگران  مي

8 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

اصالً تصور  ها يغرب ها در همة منطقه است/ ها در يمن، نتيجة همة مقاومت ضعف تروريست
 اينطور گرفتار شوند ها ستيكه ترور كردند ينم

 ت مقاومت اسالمي به اينجا نرسد، ولي رسيد و خوب هم رسيد. ها جدا كرد تا كار حرك همه در منطقه سر از بدن جريان استكبار اين
قاومت نشده بود، مردم يمن امروز با ها م قدر در مقابل تروريست آبرو نشده بودند و اين قدر در منطقه بي ها اين االن اگر تروريست

، واقعاً در اوج ضعف قرار دارند. و اين به دليل ها در يمن بينيد كه امروز تروريست تري مواجه بودند. ولي مي هاي بسيار فراوان دشواري
 گيرد. ها دارد صورت مي هايي است كه در همة منطقه در مقابل تروريست همة مقاومت

 طوري گرفتار شوند. و  ها در منجالب ايجاد شده توسط خودشان اين كردند كه تروريست ها اصالً تصور نمي شما بدانيد كه غربي
 كردند. اصالً تصور نمي ها مقاومت صورت بگيرد. در مقابل تروريست قدر كردند اين تصور نمي

  ج) آزادي حرمين شريفين

اي كه  آرزوي نهفته ؛ شعار تازة كه به شعارهاي مردم منطقه افزوده شد/»آزادي حرمين شريفين«
 كشند پرچمش را مردم يمن به دوش مي

 هاي آشكاري كه در جهان كسي نيست از ما دفاع كند، جز اينكه  مظلوميتهمه  اين- ما انشاءاهللا در آستانة ظهور و در اوج مظلوميت
گيرد.  همه مقاومتي كه دارد صورت مي بايد مسرور باشيم به نصرت الهي، مسرور باشيم به اين - خودمان براي مقاومت همت كنيم

كنيم  ها را از ما قبول كنند. ما دعا مي مجاهدتمقدار  شاء اهللا همين مطمئن باشيد كه انتظار خداوند از بندگان مؤمنش زياد نيست. ان
مقدار مجاهدت و مقاومت را از مردم يمن بپذيرد و آثار و بركاتش به ما هم برسد و ما هم پشت سر مردم يمن، ان  كه خداوند اين

 شاء اهللا وارد حرمين شريفين بشويم. 

 اي است كه بعد از  ين به مردم يمن است، و اين شعار تازهبراي آزادي حرمين شريف چشم تمام مردم مسلمان و تمام امت اسالمي
اي كه شايد  بيت(ع) به شعارهاي مردم منطقه اضافه شده است. آرزوي نهفته شعار آزادي قدس شريف و بعد از دفاع از حرم اهل

 ن بود.كشند، آزادي حرمين شريفي كسي دربارة اين آرزو حرفي نزده بود اما پرچم آن را مردم يمن به دوش مي

 است ثيتوسط آل سعود خب »نيفيشر نيحرم«از اسارت  يجهان اسالم، ناش يها يتمام گرفتار
 هاي جهان اسالم، ناشي از اسارت حرمين شريفين توسط آل سعود خبيث است. اگر حرمين شريفين آزاد بود و  تمام گرفتاري

هاي امروز در جهان  درصد از اين گرفتاري كرد، يك پيدا مي پرداختند و حج ابراهيمي تحقق ها در آنجا آزادانه به حج مي مسلمان
إِنَّ أَولَ بيت وضع «اي است براي مردم  اسالم وجود نداشت. مكه خانة ماست، كمااينكه خداوند فرموده است: بيت اهللا الحرام خانه

بينيد كه  ولي مديريت اين خانه توسط كساني است كه امروز به وضوح مي )96عمران/ آل»(نللنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً و هدى للْعالَمي
 كنند.  چه ظلم و جنايتي مي

 نيفرج، منتظر نيمنتظر ةهمآل سعود بعد از جنايات يمن در نزد همة مسلمانان جهان رسوا شد/ 
 اند هم بوده مني

 هايي كه آنها  شناخت؛ به خاطر ظاهرسازي را نمي اگر كسي از مردم مسلمان منطقه يا مسلمانان جهان هم تا كنون، آل سعود
داشتند، امروز با مظلوميت و قرباني شدن مردم يمن، اين آگاهي نسبت به آل سعود محقق شده است. شايد خيلي از مردم عوام در 

د كه حرمين فهمن كنند، ولي كم كم مي كردند كه اسالم همين چيزي است كه آل سعود دارند مديريت مي سراسر جهان فكر مي
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تواند باشد و چگونه مديريت شده است كه بيش از اين جلوه نداشته باشد. اگر حرمين شريفين توسط مديران  شريفين چه مي
 كردند.  شد، مطمئن باشيد آن مديران بايد بيشترين استقبال را از انقالب مردم يمن مي اي اداره مي شايسته

 قلب «شنويد، بايد شادي مظلومان نسبت به انقالب مردم يمن را در  ها مي ار و تحليلبيش از آنچه كه در افكار عمومي و در اخب
اي كه به  ديدم كه با تبريك و مژده و اميدهايي كه امروز زنده شده است ببينيد. بنده برخي از جوانان انقالبي را در عراق مي» مؤمنين
اند و  نتظر فرج هستيم و همة منتظرين فرج، منتظرين يمن هم بودهگفتند. همة ما م انقالب يمن سخن مي  دادند، از حركت هم مي
 هستند. 

اند كه ديگر به زمين نخواهد افتاد/ بايد مژدة فتح و پيروزي به  مردم يمن پرچمي را به دوش گرفته
 جريان مقاومت داد

 ست كه در كنار نهر علقمه به زمين اند. اين پرچم يك روزي به دوش علمداري بوده ا مردم يمن پرچم سنگيني را به دوش گرفته
هاي او را قطع كردند ولي پرچم او برافراشته شد. اين همان پرچمي است كه به دست علمداري بود كه مؤمنين  افتاد. اگر چه دست

ها و اهالي ديگر اديان هم براي آن علمدار بزرگ سوگواري كردند. اين همان  سال براي آن اشك ريختند. حتي مسيحي 1400
 رچم است كه بخشي از آن به دوش مردم يمن قرار گرفته است.پ

 شد. ولي  هاي فراوان نمي قدر دچار دشواري كرد، كار بشريت اين گشت و همه را سيراب مي ها بر مي اگر آن پرچم علمدار به خيمه
 جريان مقاومت داد.  امروز ديگر اين پرچم برافراشته خواهد ماند و زمين نخواهد خورد. بايد مژدة فتح و پيروزي به

» ماه 1«كردند، ولي امروز پس از  ها كمك مي كننده بمباران شديم و همه به بمباران» سال 8«ما 
اوضاع عالم چقدر فرق  دينيببپيمانان آل سعود خودشان را كنار كشيدند!/ بمباران مردم يمن، هم

 كرده!
  سال دفاع  8آسايي دسترسي پيدا كردند كه ما در طول  هاي برق روزه گروه اندكي از مردم مؤمن منطقه به پيروزي 33در نبرد

اند كه ما در  هايي دسترسي پيدا كرده ها رسيديم. مؤمنين شام و عراق در يك مدت كوتاه، به پيروزي مقدس به سختي به آن پيروزي
هايي برسيم. ولي شما امروز  يروزيهزار شهيد داديم تا به پ 250ها رسيديم. ما حدود  گونه پيروزي اوج غربت به سختي به اين

گويند كه اينها پيروز  سال دفاع مقدس ما را پشت سر گذاشتند و همة مردم جهان مي 8بينيد كه مردم يمن فقط يك ماه از  مي
 اند. شده

 ما را محكوم  شديم و همه سال بمباران مي 8آسا است. ما تا  ببينيد اوضاع عالم چقدر فرق كرده است! اين تفاوت واقعاً معجزه
ماه، كساني كه به آل سعود  بينيد كه در كمتر از يك كردند. ولي در جريان يمن مي ها كمك مي كننده كردند و همه به بمباران مي

كنيد؟ اينها نكات قابل تأملي  بيني مي قول كمك داده بودند، خودشان را كنار كشيدند. به اين اوصاف، شما آينده را چگونه پيش
 است.


