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 "فراخواني براي فرياد استغاثه"/يادداشت استاد پناهيان پس از وقايع اخير يمن

مـتن ايـن يادداشـت را در ادامـه          . منتشر كرد  پايگاه اطالع رساني بيان معنوي     در   يادداشتي حجت االسالم پناهيان پس از وقايع اخير يمن       
  :خوانيد مي

  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  هفراخواني براي فرياد استغاث

مهم در ميان امت اسالمي ايجاد  شود، فرج در زماني رخ خواهد داد كه دو ويژگي داشت ميدربارة آخرالزمان بر بر اساس آنچه از متون ديني    
مظلوميت و اضطرار  ناشي از آمادگي آنان براي ياري ولي خدا و اقامة حق است، و ديگري اوج       يكي اوج معرفت و اقتدار مؤمنان كه      : شده باشد 

 دارد و موجب نهايـت اسـتغاثة آنـان     سابقه وامي   كه ايشان را به دعا و تضرع بي        نهاستهاي فراوان نسبت به آ      آنان به فرج، كه ناشي از دشمني      
  .شود براي فرج و پيروزي حق عليه باطل مي

سرآغاز بيداري و اقتدار امـت       كشيديم كه انقالب ما     هاي امام و رهبري انتظار مي       بيني  اساس فرمايشات و پيش    ما از آغاز انقالب اسالمي بر     
بـسيار بهتـر از اول    ما هم اكنـون  . يافته است و فراتر از حد انتظار ناباورانه شاهد آن هستيم           ن گردد، امري كه به تدريج تحقق      اسالمي در جها  

اقتدار  امروز كه امواج بيداري تمام امت اسالمي، به       . كنيم  اسالمي ايران را درك مي     هاي استكبار با انقالب     توزي  ها و كينه    انقالب علت دشمني  
ما جنگيدند تا يك ملت را نابود كننـد كـه ريـشة ايـن بيـداري را       شود فهميد چرا هشت سال با نجر شده است، بهتر از هر زماني مي       مؤمنان م 
  .طليعة نابودي مستكبران گرديده است اقتدار امروز مؤمنان اميد مستضعفان جهان شده است و به اذعان دوست و دشمن .بخشكانند

آيا شاهد مظلوميـت و اضـطراري بـسيار          يدم، با توجه به اينكه روز به روز شاهد اقتدار بيشتر مؤمنان هستيم            پرس  مي اما من هميشه از خودم    
شـود در آسـتانة       مـي  خواهيم بود؟ آيا از اين حالت دعاي عادي براي فرج، به اوج استغاثه، كه تصور               بيشتر از آنچه تاكنون جاري بوده است نيز       

ها،  سال ما را به اين اوج استغاثه و نهايت مظلوميت خواهد رساند؟ اگرچه طي اين هايي بست چگونه و چه بنآيد، خواهيم رسيد؟  ظهور پديد مي
هاي فراوان همراه بوده است، اما بدون آنكـه   ها و محروميت با مظلوميت هاي اخير، ويژه در دوران دفاع مقدس و سال همواره مبارزة مومنان، به   

پـيش بيايـد كـه بخواهـد مـا را در اوج اقتـدار، بـه اوج         تـري  گفتم مبادا بناست شرايط بسيار سخت     في كنم، مي  با  فال بد بزنم و منفي     بخواهم
  .مظلوميت هم برساند

جريـان بيـداري اسـالمي و        اگرچـه بـا آغـاز     . ايم  اي شده   هاي تازه   پديد آمده است و ما وارد دوران دشواري        كنم امروز آن وضعيت     تصور مي 
ولي بـا    ويژه در سوريه و عراق، امت اسالمي وارد دور جديدي از مظلوميت شده بود،               به آشام در منطقه،    هاي خون   ريستهاي فراوان ترو    جنايت

هـاي چـشمگير مقاومـت عليـه      اقتدار مؤمنـان، و آغـاز پيـروزي    شروع حركت يمن در نجات از سلطة ايادي مستكبران و تجلّي بيش از پيش       
هاي   يكي جنايت : در جبهة استكبار هستيم    سابقه  اي كه امروز شاهد دو عملكرد بي        به گونه .  پايان يافت  مداراي جبهة كفر   ها، هرگونه   تروريست

خواهنـد حتـي كمتـرين     مـي  امروز حداقل مداراي استكبار با حقوق مردم در جبهة حق پايان يافته است، و      .هاي پنهان   آشكار و ديگري خيانت   
نيستند ظاهر را حفظ كنند و از طريق فشارهاي سياسي عمل كنند و يـا جنايـات                  حتي حاضر به حدي كه    . فرصتي به قدرت يافتن حق ندهند     

كه تمامي ايادي استكبار بدون هرگونه توافق ظاهر الصالح          بينيد  مي. هاي تروريستي انجام دهند     را طبق الگوهاي پيشين به وسيلة جريان       خود
  .اند جبهة حق يافته يمن را ميدان تمرين هجوم همه جانبه عليهگويي . ريزند سر مردم يمن بمب مي المللي چگونه بر بين
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هاي عـراق و شـام    در جبهه ها را ها، جبهة مقاومت مردمي مقابل تروريست       پرده و انواع تهديدها و تطميع      هاي پشت   از سوي ديگر با خيانت    
كه هركجـا    به حدي . اند  نفوذ در جبهة حق روانه ساخته        ذي زهر را از هرسو به سوي افراد       هاي  دارند، و جام    هاي مظلومانه وامي    به عقب نشيني  

  .آن را ناشي از فشارهاي پنهان و پيداي جريان استكبار بدانيم ها شاهد هستيم، بايد نشيني يا توقّفي در جريان نابودي تروريست عقب

امت اسالمي است؛ و اگر  كي از غايت مظلوميتنهايت عليه مؤمنان مقتدر، حا تهديدهاي آشكار و پنهان بي سابقه، شامل   اين دو وضعيت بي   
خونبـار   نباشد، تمام اميدها را به يأس مبدل خواهد كرد و بازگشتي بـسيار            ) عج(عصر ادامه پيدا كند و لطف خدا مدد نكند و دعاي حضرت ولي           

 اي كه ديگر حتي به دنبال       كنند، به گونه    مظلوم را متهم و محكوم مي      در اين ميان دائماً ايران اسالمي     . براي جبهة حق به دنبال خواهد داشت      
  .هراسند فريبي هم نيستند و از رسوايي خود نمي عوام

هـاي نفـاق برافتـاده        پرده. رسد  مي استكبار در منطقه و تهديدهاي آنان عليه ايران اسالمي بوي خون به مشام             هاي وابستگان   سرايي  از ياوه 
عـادي امـت    ديگـر دوران زنـدگي روزمـره و   . اند   عمليات انتحاري عليه جبهة حق رو آورده       به هاي ديرين روآمده است و دشمنان       است و كينه  

امت اسالمي از سويي و اضطرار و استغاثه به محـضر پروردگـار بـراي                هم اكنون اين ما هستيم و تقويت اقتدار       . اسالمي به پايان رسيده است    
  .از سوي ديگر) عج(صاحب الزمان ظهور حضرت

اسـالمي لحظـه     نبرد براي شكستن خطوط مقدم و يورش به مركز انقالب جهـاني اسـالم، يعنـي ايـران                  هاي  امي جبهه جبهة باطل در تم   
آمادگي و افزايش روز افزون آن از هر حيث، و كمـك بـه مجاهـدان خـط                   هاي حساس تاريخي با حفظ      ما بايد در اين لحظه    . كند  شماري مي 

استغاثه ما را اليق فتح خواهد كرد و يك ضـرورت بـراي              اين. يم، به استغاثه براي فرج بپردازيم     توان  ها به هر نحو كه مي       تمامي جبهه  مقدم در 
خـدا  . غربت و مظلوميت فراهم آوريـم      توانيم با فريادهاي استغاثه تمام اسباب معنوي را براي پيروزي در نهايت             مي ما. رشد امت اسالمي است   

بايد اميد و تمناي ما را  اقتدار رزمندگان امت اسالمي نبايد ما را مغرور كند، بلكه تنها. ي ماستدعاها با ماست و اجابت او منتظر به اوج رسيدن
درگاه پروردگـار عـالم      نبايد يأس و رعبي در ما ايجاد كند، بلكه بايد ايمان و استعانت ما را از                هاي فراوان نيز    مظلوميت. براي فرج افزايش دهد   

  .روز افزون نمايد

هاي رسـمي     فراتر از آنچه در رسانه     گذرد،  مساجدمان، همراه با تبيين آنچه هم اكنون بر امت اسالمي مظلوم مي            ل مذهبي و  بياييد در محاف  
هـا و     شاهد قتل عام   فرج اقدام كنيم و رزمندگان جبهة حق را با دعاهايمان ياري كنيم و اال بايد               قابل بيان است، به برگزاري محافل دعا براي       

گونه كه تحمل و مـداراي جبهـة كفـر در برابـر كمتـرين حقـوق امـت                همان .هاي شهرهايمان باشيم     در كوچه پس كوچه    هاي بيشمار   جنايت
بياييد ما هم تحملمان را براي دوران طـوالني غيبـت بـه              اند،  مطلقاً به پايان رسيده است و قصد نابودي مطلق امت اسالمي را نموده             اسالمي

  .پايان برسانيم
    

  نهيااعليرضا پن
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