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Grand Ayatollah Saanei: Powers will never survive by oppression 

Grand Ayatollah Saanei in a meeting with a group of university students said: “If 

you respond to violence with violence then your reform movement will not have 

any result. Make your slogans, Imam Hossein’s slogans and be assured that he 

is the savior and will save us too.”  

 

His Excellency added: “Don’t forget Ashora (the anniversary of the day Imam 

Hossein was martyred) and the mourning in Moharram (the first ten days of the 

month leading to the anniversary of Imam Hossein’s martyrdom); and persist on 

getting your rights and be present anywhere and in any place that is talk of 

defending the oppressed.” He added that Imam Hossein will protect those who 

are mourning for him.  

 

Grand Ayatollah Saanei, by referring to the disgracing of Imam Khomeini’s 

picture said: “Those who claim to respect him must also respect the bases of his 

views. Imam Khomeini said that the scale is the nation’s vote and beware that no 
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one should repress the other.”  

 

Grand Ayatollah Saanei added: “Imam’s way in his revolutionary movement was 

not to have someone go and someone else comes but rather he wanted that 

freedom comes and poverty goes. Imam Khomeini wanted to remove oppression 

and tyranny otherwise there was no need for all these bloodshed, imprisonments 

and tortures.”  

 

In continuation of his remarks, His Excellency added: “All the attempt of Imam 

Khomeini was first to execute the law and second the law gets executed by pure 

and honest people”. He added that everything the government has is from Imam 

and the nation and if they realized that they would not humiliate the nation 

anymore.  

 

His Excellency by reminding that in a country that the fundamental of its 

government is the people’s vote, dictators and narcissists cannot take the power 

and added: “We wanted of the revolution a government come to power that 

protects the nation’s rights and that was what Imam and people sacrificed for.” 

He added it is not only the one who commits a crime is responsible but also 

those who remain silence share this responsibility and whoever hears the cry for 

help of a Muslim and doesn’t help is not a Muslim.  

 

In another part of his remarks, His Excellency added: “I am sorry that there is 

pressure on the youths while they are standing up to protect their religion and 

beliefs and I should warn that creating anxiety for the people and especially the 

youths is of the sins that the almighty will not forgive.”  

 

 

Grand Ayatollah Saanei emphasised: “Powers will never survive by oppression 

and tyranny, this is a teaching of the Quran and almighty God whenever decides 
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will make it happen.”  

 

At the end of his remarks, Grand Ayatollah Saanei added that people must be 

informed that Imam Hossein’s movement was for reforming the political and 

economic affairs of the society and for guiding people and his movement was not 

for killing someone. His Excellency added that people must be informed that 

Islam teaches us that one cannot achieve what it wants by oppression, torture, 

imprisonment and murder.  

 

 

حضرت آیت هللا العظمی صانعی در دیدار جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقالب 

اگر خشونت را با خشونت جواب بدهید حرکت »: اسالمی با معظم له ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشتند

ن باشید که ابی عبدهللا علیه اصالحی شما بی نتیجه است ،شعارهایتان را شعارهای حسینی قرار بدهید و مطمئ

 « .السالم کشتی نجات است و ما را هم نجات خواهد داد

 

عاشورا و عزاداری محرم را فراموش نکنید و به دنبال احقاق حقتان باشید و در هر کجا و هر »: ایشان افزودند

 «.مجلسی که دفاع از مظلوم است آنجا حضور پیدا کنید

 

: ه هر کس با خاندان رسالت و با آل علی در افتاده سرنگون شده است فرمودندآیت هللا صانعی با بیان اینک

ریشه اش ( علیه السالم )امروز هم اگر کسی بخواهد به عزاداران ابی عبدهللا ظلم و تعدی کند خود امام حسین »

 «.را می کند

 

( سالم هللا علیه)مقدس امام  آیت هللا صانعی در ادامه این دیدار و با اشاره به اهانت صورت گرفته به ساحت

کسانی که مدعی احترام به امام هستند باید به مبانی اندیشه امام »: واظهار تأسف مجدد از این حادثه تلخ فرمودند

 « .نیز احترام بگذارند امامی که می فرمودند میزان رأی ملت است یا مبادا کسی به کسی ظلم کند( س)

 

 امام در حرکت انقالبی اش این نبود که فردی برود و فرد دیگری بیاید بلکه امام بنای »: آیت هللا صانعی افزودند

دنبال این بود که بساط ظلم و استبداد را برچیند چرا که ( س)می خواست آزادی بیایید و فقر برود حضرت امام 

  «.در غیر این صورت دیگر نیازی به این همه خون دادن و زندان وشکنجه نبود
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انعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعتراضات موجود به منظور براندازی نظام نیست بلکه برای آیت هللا ص

حضرت امام هم تمام تالشش این بود که اوالً قانون اجرا »: اصالح امور و اجرای صحیح قانون است فرمودند

همه چیزما از امام و »: ایشان افزودند« .بشود و ثانیاً این قانون به دست افراد و مجریان سالم و صالح اجرا شود

ْحَسانُ )ملت است و اگر این را بفهمیم دیگر توی سر ملت نمی زنیم که  ِِ ْحَساِن إاِلَّ ااْل ِِ  «(َهْل َجَزاُء ااْل

 

این فقیه عالیقدر با بیان اینکه در کشوری که اساس کار رأی ملت باشد از روی کار آمدن افراد خودخواه و مستبد 

بنای ما در انقالب بر این بود که یک حکومتی روی کار بیاید که حقوق ملت حفظ »: شود فرمودندجلوگیری می 

 «.شود و این آن چیزی بود که امام و ملت برای تحقق آن فداکاری کردند

 

اینکه من مسئولم که کار تمام نمی شود بلکه کسی که به در مسئولیت پذیری افراد به صرف بیان »: ایشان افزودند

راضی باشد ،در جرم آنها شریک است، و کسی که ندای یاری مسلمانی را ( که به مردم ظلم می کنند)عمل قومی 

  «.بشنود و پاسخ او را ندهد مسلمان نیست

 

ت و بیان اینکه در این حوادث آیت هللا صانعی در ادامه سخنان خویش و با اشاره به حوادث پس از انتخابا

ناراحتی من این است که فشار روی جوانان است در »: بیشترین فشار بر روی قشر جوان جامعه بود فرمودند

حالیکه آنان برای دفاع از دین و اعتقاداتشان ایستاده اند و البته متذکر می شوم که درست کردن جنگ اعصاب 

 «.لم ها یی است که خداوند متعال از آن نمی گذرد برای مردم و خصوصا جوانان از انواع ظ

 

قدرتها هیچ گاه با ظلم و ستم نمی مانند، این مکتب قرآن است و خداوندی که مسبب االسباب »: ایشان افزودند

  «.است هر گاه اراده کند راه آن را هموار خواهد کرد

 

ا نسبت به مسائل باال ببریم خطاب به دانشجویان آیت هللا صانعی با بیان اینکه همه وظیفه داریم آگاهی جامعه ر

درایام محرم ماهیت نهضت ابی عبدهللا علیه السالم را برای مردم بیان کنید که آن حضرت اساس » : فرمودند

، به ... (انما خرجت لطلب االصالح فی امه جدی )حرکتش برای اصالح امور سیاسی و اقتصادی جامعه بود 

امام برای هدایت جامعه بود و نه کشتن کسی، برای مردم بیان کنید که حضرت مسلم مردم بگو یید که حرکت 

 علیه السالم برای رعایت یک حکم شرعی یعنی عدم جواز ترور مخفیانه، حاضر نشد عبیدهللا را بکشد ،به مردم 

 «.بگویید که اسالم می گوید با ترور و شکنجه و زندان و قتل نمی توان امور رابه پیش برد 

 

همه عزاداری ها سنتی جایز »: این مرجع تقلید شیعه هم چنین در خصوص شیوه عزاداری محرم نیز فرمودند

است و خالف شرع نیست و تشخیص اینکه این شیوه عزاداری ضرر فاحِش محّرم دارد یا خیر به عهده 
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  «.خودمکلف است 

 

غه های خود را در خصوص مسائل روز جامعه شایان ذکر است در ابتدای این دیدار چند تن از دانشجویان دغد

  .بیان کردند


