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Grand Ayatollah Saanei: If today some have become skillful in lying, on the other 

side some have become skilled in resistance 

 

Grand Ayatollah Saanei, one of the most senior religious figures who supported 

the Green movement from the very beginning, in meeting with the members of 

the Islamic Association of Art School while emphasizing on the fact that “the 

increase and exacerbate of problems does not mean oppression’s domination 

and rule but rather is a sign of weakness” stated that “be certain the efforts and 

suffering of the people especially the academics’ will be fruitful.” 

He also added that “although today some have become very skillful in lying but 

on the opposite side the skill of some is resistance. The allies of Imam Khomeini 

have the skill of resistance and according to the knowledge I have from them 

they will never give up their beliefs even though there might be some  

shortcomings in some cases.” 
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Grand Ayatollah Saanei added: “Lying is the characteristic of oppressors, when 

they see they are losing ground they turn to lying and rely on lies.” 

Grand Ayatollah Saanei in continuation of his remarks considered putting 

pressure on people of the society one of the signs of weakness and added: 

“Increased pressure is a sign of weakness; arresting, imprisoning, and torturing 

are signs of weakness.” 

 

Grand Ayatollah Saanei referring to redefining words by some in the government 

to justify their actions said that for some of these remarks a new dictionary must 

be written and added: “What is torture? When they don’t let someone after a long 

time sees his wife and children; isn’t this torture? When they keep someone who 

is a political protester several months in solitary confinement, isn’t this torture? 

When someone is ill and had heart surgery, then they put him in solitary 

confinement and prevent his release on bail in the court hearing, isn’t this 

torture?” 

 

Grand Ayatollah Saanei while reiterating that “in expressing the justice, one 

should not give up under the pressures and quit” continued: “If we quit the 

oppression of oppressors will increase.” 

Grand Ayatollah Saanei considered the solution to these problems educating the 

public and added: “Islam’s logic is knowledge but today some in contrast to 

Quran and Islam’s logic are trying to keep people uninformed. They want to keep 

people in the darkness of ignorance and for that reason the pressure on the 

society’s intellectuals, especially righteous and pious men and in particular the 

academic environments is increased but you inform the public about the present 

issues and problems as much as you can.” 

 

حضرت آیت هللا العظمی صانعی در دیدار اعضاء انجمن اسالمی دانشگاه هنر با معظم له با بیان اینکه افزایش و 

مطمئن باشید که »:تشدید مشکالت به معنای سلطه و حاکمیت ظلم نیست بلکه نشانه ضعف است اظهار داشتند

دانشگاهیان عزیز به نتیجه خواهد رسید و این بر اساس منطق قرآن زحمات و خون دل خوردنهای ملت خصوصا 
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ْعلَْوَن إِن ُكْنُتم ُمْؤِمِنینَ . )است که می فرماید ْْ  .«(َوالَ َتِهُنوا َوالَ َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم االَ

 

بزرگترین  امروز»: این مرجع عالیقدر تقلید با بیان اینکه دروغ گفتن افراد نشانه ضعف آنان است اظهار داشتند

مصیبتی که ما با آن روبرو هستیم دروغ گویی است متأسفانه عمل و گفتار برخی ها دروغ شده است و طوری 

 .«هم دروغ می گویند که اصالً باکی ندارند که دیروز خالف این را گفته اند

 

دارد خالی می شود  دروغ گویی خصلت آدم های ستمگر است، آنها وقتی می بینند که زیر پایشان»:ایشان افزودند

 «.تن به دروغ می دهند و متوسل به دروغ می شوند

 

نیز دروغ گوئی افراد نشانه ضعف آنان عنوان ( علیهم السالم)ایشان با اشاره به اینکه در روایات ائمه معصومین 

ی اثبات کسی که مردم او را دوست داشته باشند و حرف های او را بپذیرند، هیچگاه برا» :شده است، فرمودند

 «.خود دروغ نمی گوید

 

امروز اگرچه یک "آیت هللا صانعی با توصیه دانشجویان به مطالعه سیره حضرت امام در شیوه مبارزه فرمودند 

عده در دروغ گویی هنرمند شده اند اما در نقطه مقابل عده ای هم هنرشان در مبارزه است یاران امام امت دارای 

که من از آنها دارم هیچ گاه در اعتقاداتشان عقب نشینی نخواهند کرد هرچند ممکن هنر مبارزه اند و با شناختی 

 «.است در برخی موارد و مسائل کاستی هایی هم باشد

 

ایشان در ادامه سخنان خود یکی دیگر از نشانه های ضعف را اعمال فشار بر افراد جامعه تحت عناوین مختلف 

نه ضعف است، بازداشت و زندان و شکنجه نشانه ضعف است، در برخی فشار زیاد نشا»:عنوان کردند و افزودند

فقط شش روز می شود متهم به قتل را بازداشت کرد حاال برخی ها تعبیر به : روایات در باب قتل آمده است

یکسال هم کرده اند که من نمی خواهم وارد آن بحث بشوم اما امروز برای جرم های تعزیری سه ماه و پنج ماه و 

شتر طرف را بازداشت می کنند، ممنوع المالقات می کنند، در سلول انفرادی نگه داری می کنند و بعد هم بی

 «.اظهار می دارند شکنجه ای در کار نبوده است

 

 مگر شکنجه چیست؟ اینکه نمی »معظم له بیان اینکه باید برای برخی سخنان لغت نامه جدید نوشت فرمودند

ادی زن و بچه اش را ببیند آیا این شکنجه نیست؟ اینکه یک شخص معترض گذارند شخصی پس از مدت زی

سیاسی را چند ماه در یک سلول انفرادی نگه می دارند این شکنجه نیست؟ اینکه شخصی مریض است و قلبش را 

هم نمی شود آیا این عمل کرده بعد او را در انفرادی حبس می کنند تازه در دادگاه هم زمینه تبدیل قرار او فرا

 «شکنجه نیست؟
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اگر ما »:فرمودند" در احقاق حق نباید تسلیم فشارها شد و نباید کوتاه آمد"آیت هللا صانعی در ادامه و با بیان اینکه 

کوتاه بیاییم ظلم ظالمین بیشتر خواهد شد ما شیعه هستیم و اسوه ما در صبر و پافشاری بر حق ائمه معصومین 

در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید افرادی چون امام ، شهید . م اجمعین هستندسالم هللا علیه

فراموش نکنیم که . بهشتی ، شهید مطهری، شهید رجایی و شهید همت ها و شهید باکری ها را مد نظر قرار دهیم

جامعه را باید آگاه کرد و متوجه تملق و تبلیغ از ظلم حرام است، آنجا که ترویج ظلم است نباید حضور پیدا کنیم 

باشید که طرح برخی قضایا برای سرگرم کردن ملت است تا مشکالتی همانند فقر و بیکاری و اعتیاد و نا 

هنجاریهای اجتماعی دیگر فراموش شود لذا الزم است که هم مراقب مشکالت باشید و هم به دنبال احقاق حق و 

 «.جلو گیری از تضییع شدن آن 

 

منطق اسالم »: راه برون رفت از این مشکالت را عنصر آ گاهی بخشی به جامعه عنوان کردند و فرمودندایشان 

لَُماِت إِلَى النُّورِ )آگاهی است اما عده ای امروز برخالف منطق اسالم و قرآن که می فرماید  ( ُیْخِرُجُهم ِمَن الظُّ

ت جهل باقی بمانند و به همین دلیل است که فشار بر تالش می کنند مردم ناآگاه باشند می خواهند مردم در ظلما

آگاهان جامعه خصوصا انسان های صالح و وارسته و علی الخصوص محیط های دانشگاهی تشدید می شود اما 

 «.شماها در حد توان خودتان جامعه را نسبت به مسایل و مشکالت مو جود آگاه کنید 

 

یان اینکه احقاق حق و مبارزه با تالش یک روز و دو روز بدست نمی آیت هللا صانعی در پایان این دیدار و با ب

مطمئن باشید که خون شهداء اثر می گذارد و پاکی های امام سالم هللا علیه و : آید خطاب به دانشجویان افزودند

ردنهای یارانش که تعدادی از آنان شهید شدند و عده ای باقی مانده اند در کنار مبارزات وزحمات و خون دل خو

َوالَ . )ملت خصوصا دانشگاهیان عزیز به نتیجه خواهد رسید و این بر اساس منطق قرآن است که می فرماید

ْعلَْوَن إِن ُكْنُتم ُمْؤِمِنینَ  ْْ  .«(َتِهُنوا َوالَ َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم االَ

 

ضمن ابراز خرسندی از این شایان ذکر است در ابتدای این دیدار چند تن از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه هنر 

دیدار به طرح برخی مشکالت از جمله تشدید فشارها بر دانشجویان و امنیتی کردن فضای دانشگاهها،اعتراض به 

 ممنوع الخروج کردن برخی چهره های مشهور سینما،انتظارات دانشگاهیان از حوزه و مراجع عظام 

اه بواسطه برخی اظهار نظرها پرداختند و خواهان تقلید،نگرانی نسبت به بروز شکاف میان حوزه و دانشگ

 .رهنمود معظم له شدند

 


