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الله صانعی درباره پروژه امامزدايی: نگاهی دوباره به سخنان مهم آيت

«رهبر فقط خمينی»

چهار ماه پيش در همين روزها آيتالله صانعی مرجع تقليد سبز و
اصال حطلب در سخنانی مهم و هشدار دهنده، عال وه بر انتقاد از
سرکوب ها و کشتارها، از پروژه امام زدايی انتقاد کرد. اين روزها که
اين پروژه وارد فاز علنی شده، بازخوانی اظهارات دورانديشانه اين

مرجع تقليد شيعيان خالی از لطف نيست.

آيتالله يوسف صانعی در بخشی از سخنرانی مورد اشاره، با هشدار نسبت به پروژه امامزدايی، از اعمال ناروا به نام قانون اساسی و به نام اسال م و امام به عنوان
يک خطر ياد کرد و گفت: امام فرمود ميزان رای ملت است. من به يک کسی از مسئولين که واسطه بود، از يک جايی آمده بود و خودش رده دوم و سوم بود، گفتم آقا
دوباره انتخابات را شروع کنيد با يک شرايط ابطال کنيد انتخابات را، آسمان که به زمين نمیآيد، گرهی را که میشود با دست باز کرد خيلی راحت، ابطال کنيد، 
که يک کسی گفت هفتاد تا دليل میآورم که توی حوض آب نيست. آن يکی گفت من يک دليل میآورم که هست. خاصی. او گفت که نه، تقلب نبوده. گفتم آقا! تقلب نبوده 

يا نيست؟ بغلش کرد و پرتش کرد توی حوض! گفت حاال  آب هست 

وی سپس ادامه داد: آن وقت حاال  کار را به جايی رساندهاند که ديگر ابطال انتخابات هم نتيجه به حال آن افراد نخواهد داد. هرچقدر فشار بيشتر شود، آگاهی زيادتر
میشود، تنفر بيشتر میشود و من نمیدانم چه عاملی سبب اين کار شده. اصال  ماندهام! فکر میکنم که چه شده؟

به جای سه بار (طبق سنت دهه اول انقال ب) يک صلوات میفرستند تا امام را اين مرجع تقليد همچنين با اشاره به برخی محافل که در آنها بعد از ذکر نام امام خمينی 
تصريح کرد: اين برای آنهايی که میخواهند امام را خرد کنند تا خودشان مهم شوند، از صد تا فشنگی که در خيابانها به قلب مردم بزنند، بدتر است. در خرد کنند، 

خانهها و مغازهها و مساجدتان عکس امام را بگذاريد. اين صلواتها با خون شهيد بهشتیها و مطهریها و صدها هزار شهيد آمده است.

اين مرجع تقليد شيعيان با بيان اينکه وقتی سفره گسترده شد همه انقال بی میشوند، گفت: آن زمانها که مردم روحانيت را اداره میکردند، خواستند امام را بگيرند. ما
اينجا چه کار میکنيد؟ گفتيم: بوديم که در بيرونی منزل امام خوابيده بوديم تا اگر آمدند نگذاريم امام را بگيرند. يک شب امام آمدند و گفتند: شما  هفت هشت نفر جوانی 
ببينيد، امام تمام آنها که در اين انقال ب و نهضت زحمت کشيده نگهداری کنيم. امام يک لبخندی زد، ولی تخطئه نکرد. بنای امام، تخطئه نبود. شما  آمديم از جان شما 

بعضیهايشان هم ناراحت بود، اما در عين حال نگهشان میداشت، نمیگذاشت له شوند. من اسم نمیخواهم يکی يکی ببرم. بودند، از 

بايد با آنهايی که زحمت کشيدند خوب آيتالله يوسف صانعی سپس با ذکر خاطرهای درباره رفتار امام با خود ايشان و برادرشان، تاکيد کردند: حکومت اسال می حداقل 
است. الحمد لله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء! کال س اول سياست اين است که اقال  رفتار کند. اين کال س اول سياست است. منتها چه کنيم که خدا عقلشان را گرفته 

با دندان باز نکنيد. اطرافيانتان را نگه داريد. اينهايی را که سی سال است در نظام زحمت کشيدهاند، نگه داريد. گرهی را که میشود با دست باز کنيد، 

اين مرجع تقليد در بخشهای ديگر سخنانش به شدت از وابسته شدن به رسانههای دروغپرداز پرهيز داد و به طور تلويحی از نشان دادن متهم در صداوسيما انتقاد کرد
و ترس و گفت: توجه به رسانه های دروغگو خال ف قرآن است. وی در ادامه سخنانش ضمن هشدار دادن نسبت به گسترش تنفر در مردم، همچنين از وطنفروشی 
مردهها در گورستان و فاتحه خواندن برای مردهها نيز میترسند، سخن گفت و افزود: در رژيم سابق از حکومتهای مستبد، تا جايی که حتی از آمدن مردم سر قبر 

مردهها هم به نفع خودشان استفاده میکردند، کوپن میآوردند و شناسنامه مردهها را میگرفتند که رای بدهند، ولی اين را نديده بوديم که از مردهها هم بترسند!

بدهند، و همچنين از مخاطبان خود خواست که هرکجا به نام آيتالله صانعی همچنين از روحانيون و اصحاب قلم خواست که آگاهی بدهند و حقوق مردم را تذکر 
را عليه دولت و فضای سرکوب حاکم بر کشور بيان کرد و همچنين به حضور پيدا کنند. اين مرجع تقليد در ادامه سخنرانیاش نيز سخنان انتقادی مهمی  هدفشان است، 

کرد و مطرح شدن موضوع شيوع مرض مسری در زندانها را بازی دانست. کشته شدن جوانان کشور با لحنی کمنظير اعتراض 
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