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به مناسبت سالگرد ترور نافرجام آیت اهلل خامنه ای

بهچنینسربازانیافتخارمیکنیم                
اینان با ســوءقصد به 
عواطــــــــــف  شمــــــا 
انســان  میلیون هــا 
متعهــد را در سراســر 
جهــان  بلکــه  کشــور 
جریحــه  دار نمودند... 
مــا در پیشــگاه خداونــد متعــال و ولــی بر حــق او 
حضرت بقیة اهّلل ـ  ارواحنا فداهـ  افتخار می کنیم به 
سربازانی در جبهه و در پشت جبهه که شب ها را در 
محراب عبــادت و روزها را در مجاهــدت در راه حق 
تعالی به سر می  برند. من به شما خامنه  ای عزیز، 
تبریــک می گویم کــه در جبهه  هــای نبرد بــا لباس 
ســربازی و در پشــت جبهه با لباس روحانی به این 
ملت مظلوم خدمــت نمــوده، و از خداوند تعالی 
ســامت شــما را برای ادامــه خدمت به اســام و 

مسلمین خواستارم. 60/4/7

می گویند: شما نام عدالت اجتماعی را می آورید، 
مگــر می شــود؟! در داخــل هــم البته کســانی 
هســتند که حاضرند بــرای منافع خود، پــا روی 
منافع صدهــا و هزارها و میلیونهــا بگذارند؛ که 
می شــنوید. بعضی سوءاســتفاده کنندگان و 
مفســدان اقتصادی برایشــان بیت المال و غیر 
بیت المال فرقی نمی کند؛ هر جا بتوانند دست 
می اندازند؛ حق هر کس ضایع شــد، شــد. اینها 
را که بعضی می بینند، می گویند: مگر می شود 
در کشــور عدالت اجتماعی را مستقر کرد؟! من 
عرض می کنم: بله؛ همه ی آرمانهای این ملت و 
انقاب - از جمله عدالت اجتماعی - را می شود 
با پشــتیبانی این مردم مؤمن و غیور - که مثل 

85/8/19 کوه ایستاده اند - به نتیجه رساند. 

خونتازهدرکالبدنظام            
نظام نه تنها با رفتن بهشــتی و با رفتن شــخصیت های برجســته ی دیگری که چه با او، چه قبل از او و چه بعد از او به شهادت 
رسیدند، فلج و زمین گیر نشد، بلکه هر کدام از این شــهادت ها مثل خون تازه یی در رگ کالبد زنده و ُپرطراوت این نظام جوان 

83/4/7 دوانده شد و او را سرحال تر، بانشاطتر و ُپرانگیزه تر کرد؛ این، همان استحکام نظام است.   

قشر جوان بایستی همیشــه نسبت به مسائل 
انقــاب احســاس مســؤلیت کنــد و خــودش را 
از مســائل انقــاب برکنار ندانــد. انقــاب، امروز 
چــه تکلیفــی را بــه او امــا می کنــد؟ از او چــه 
می خواهد؟ او چه نقشــی می تواند در پیشبرد 
انقاب داشــته باشــد؟ وظیفــه ى او چیســت؟ 
قشــر جوان بایــد از خیل عظیــم مردم مــا - که 
انقــاب  صحنه هــاى  در  همیشــه  بحمــداهّلل 
حاضرند - جــدا نشــود و به رشــد و آگاهــی و با 

سواد شدن آنان کمک کند.    69/09/28

با فساد مبارزه ی جّدی بشود، با ویژه خواری مبارزه ی 
جّدی بشــود، با قاچاق مبــارزه ی جّدی بشــود؛ اینها 
دارد بــه اقتصــاد کشــور لطمــه می زنــد و ضــررش را 
مردم می برنــد. اگر مــا در مقابــل آن مجموعه ای که 
فرض بفرمایید با زدوبســت هایی در زمینه ی مسائل 
از  را  خودشــان  می کننــد،  ویژه خــواری  اقتصــادی 
امتیازات ویژه برخوردار می کنند و یا دچار فساد پولی 
و مالــی و اقتصــادی می شــوند، ســهل انگاری کنیم، 
قطعًا کشــور ضــرر خواهــد کــرد؛ نباید ســهل انگاری 
بشــود. البّته در مقام بیــان و در روزنامه ها و جنجال 
و بخصــوص بــا جهت گیری های سیاســی، حرف های 
قشنگ خوبی زده می شــود اّما اینها فایده ای ندارد. 
باید جلوی آن فســادی را که امروز ممکن است پیش 

بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند.   1/1/1395

یکـی ]از ویژگی هـای الزم در دسـتگاه قضـا[ اقتـدار و 
قاطعّیـت اسـت. بایـد دارای حکمـت باشـید، دارای 
علـم باشـید، دارای حالـت و حـّس شـنیداری باشـید 
و دارای اقتـدار. بایـد بفهمنـد قـّوه ی قضائّیـه دارای 
آن  بـه  را تشـخیص می دهـد،  آنچـه  اقتـدار اسـت، 
قاطعًا عمل می کنـد. این مانـدن پرونده هـا که بنده 
بارهـا در همیـن جلسـه ی دیـدار بـا قـّوه ی قضائّیـه 

ایـن را تکـرار کـرده ام، لگـد به ایـن حالـت اسـت. وقتی 
پرونـده یـک سـال، دو سـال، پنـج سـال، ده سـال 
می مانـد، معنایـش ایـن اسـت کـه دسـتگاه قضائـی 
در ایـن مسـئله دچـار »چـه کنـم - چـه کنـم« اسـت، 
بـه  نمی شـود؛  ایـن  بکنـد؛  بایـد  کار  چـه  نمی دانـد 
هـر نتیجـه ای کـه رسـیدند، قاطـع آن نتیجـه را عمـل 

بکننـد.    98/4/5

ببینیدانقالبازشماچهمیخواهد

طوالنیشدنپروندههااقتدارقضاییراخدشهدارمیکند
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در خانواده هی گفته می شود نقش زن. دلیلش 
هــم واضــح اســت؛ چــون زن در خانــواده عنصــر 
محــوری اســت. امــا اینجــور نیســت کــه مــرد در 
خانواده وظیفه و مســئولیت و نقشــی نداشــته 
باشــد. مردهــای بی خیــال، مردهــای بی عاطفه، 
مردهای عیاش، مردهای قدرنشناس زحمات زن 
خانه، اینها به محیط خانه لطمه می زنند. مرد باید 
قدردان باشــد. جامعه باید قدردان باشد. حتمًا 
بایســتی بر روی کار زن های خانــه دار ارزش گذاری 
ویژه بشــود... بایــد از اینجور زنی قدردانی شــود. 
در بیاناتی که حضرات فرمودنــد، این بود که مثًال 
بیمه هائــی بــرای اینهــا در نظــر گرفته شــود. بله، 
تأمین اقتصادیشان، بیمه شان، بقیه ی چیزهائی 
که الزم اســت، بایــد در نظر گرفته شــود. فرزندان 

هم نقش دارند.        90/10/14

مسئله روز   |    4 خانواده ایرانی  |    4 

جامعه باید قدردان 
چنین زنانی باشد

با فساد و ویژه خواری
 مبارزه  جدی بشود
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برادران و خواهران عزیز افغانی و خاوری های مشـهد و خراسـان و اینها در همه ی مراحل انقاب اسـامی نقش ایفا کردند؛ هـم در خود اصل انقاب 
 )( و پیروزی انقاب هـم در دفاع مقـدس و دوران جنگ تحمیلی، هم در همه ی حـوادث بعدی، حاال هم کـه در قضیه ی دفاع از حرم هـای اهل بیت

این جوان های مثل دسـته ی گل، پدر مادرها این جوان ها را فرسـتادند برای دفـاع از حریم اهل بیـت.    95/1/8
*پیکر مطهر شـهید نسـیم افغانی که در عملیات والفجر یک در سـال 62 به شـهادت رسـیده بود پس از 37 سـال کشـف و به ایران اسالمی بازگشته اسـت. با موافقت 

رهبر انقالب پیکر مطهر این شـهید پس از تشـییع در مشـهد مقدس در حرم حضـرت ثامن الحجج امـام رضا )( به خاک سـپرده خواهد شـد.

مزار:حرم مطهر امام رضا )(تاریخ شهادت: فروردین 62

حضور فداکارانه برادران افغانستانی از اول انقالب تاکنون      |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید نسیم افغانی*

تحول 
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مطالبه رهبر انقالب از قوه قضاییه
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ببینید انقالب از شما چه می خواهد
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مستقر کرد؟

اصول عدالت خواهی  |    4  
پرچمبرافراشتهدرسیرانقالب

شهید بهشتی به روایت رهبر انقالب

شــهید بهشــتی، از عناصر اصلی نهضت انقالب اســالمی، و از 
نزدیک ترین چهره ها بــه رهبر انقالب بود کــه در دوران نهضت 
و همینطــور بعــد از انقــالب، همــکاری تنگاتنگــی بــا آیت اهلل 
خامنه ای در زمینه های مختلف )از تأســیس حــزب جمهوری 

تــا مســئولیت های اجرایــی کشــور( داشــت. خــط حــزب اهلل 
به مناسبت سالروز بمب گذاری دفتر حزب جمهوری و شهادت 
شــهید بهشــتی و جمعی از یارانشــان در 7 تیرمــاه 60، مروری 

سریع بر بیانات رهبر انقالب درباره ی ایشان داشته است.

2

شهادت: عملیات والفجر یک



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

محور اصلــی بیانــات اخیــر رهبر انقــاب در  سخن
سالگرد ارتحال امام)ره(، به موضوع »تحول هفتـه

و تحول خواهــی« اختصاص داشــت؛ رهبر 
اقدامــات  برشــمردن  از  پــس  انقــاب 
تحول آفریــن امــام خمینــی)ره( و مــرور عرصه هایی که 
بنیانگــذار انقــاب در آن زمینه هــا تحــول ایجــاد کردند، 
درباره ی وضعیت امروز کشــور فرمودنــد:  »هر جامعه ی 
زنده و پویایی بــه تحّول احتیــاج دارد؛ ما امــروز به تحّول 

احتیاج داریم، در بخش های مختلف.« 99/3/14
ضرورت ایجاد تحول قضائی

هنوز یک ماه از صــدور بیانیه ی گام دوم انقاب اســامی 
نگذشته بود که رهبر انقاب در حکمی رئیس تازه نفس و 
البته دارای »سابقه ی طوالنی« در این قوه را برای اداره ی 
دســتگاه قضا منصوب نمودند. آنچــه در حکم انتصاب 
حجت االسام والمسلمین رئیسی توســط رهبر انقاب 
مــورد تأکید قــرار گرفتــه بــود را می تــوان در کلیــدواژه ی 
»تحــول قضائــی« خاصــه کــرد. رهبــر انقــاب در حکم 
انتصاب آقــای رئیســی، پس از تأیید ســند تحــول قوه ی 
قضائیه، 8 مطالبه ی اصلی  در دوره ی جدید ریاست قوه 
را مطرح نمودند که ناگفته پیداست با تحقق این هشت 
سرفصل، بخش اعظم تحول قضایی مورد نظر نیز محقق 
خواهد شــد: زمانبندی تحــول، وجود ســه خصوصیت 
مردمی بودن، انقابی بودن و ضدفسادبودن در تحول، 
مبارزه با فساد دروِن قوه، احیای حقوق عامه و آزادی های 
مشروع، پرهیز از محافظه کاری، استفاده از جوانان صالح، 
فاضل و انقابی در قوه، ارتقاء عــزت و حرمت قاضی و در 

نهایت همکاری با قوای دیگر. 97/12/16 
چند ماه بعد، در چنین روزهایی، رهبر انقــاب در دیدار با 
مسئوالن قوه ی قضائیه نیز بار دیگر با بیان ضرورت ایجاد 
تحول در آن قــوه در دوره ی جدید، چنیــن فرمودند: »ما 
یک دســتگاهی داریم با یک شــیوه های عملّیاتــی، با یک 
برنامه هــای اجرائی و در کنــارش با مقداری ایــراد، نقص، 
کمبــود؛ تحّول کــه می خواهیــد ایجاد کنید بایســتی آن 
رتر، 

ّ
شیوه ها بهینه بشود، تبدیل بشود به شیوه های مؤث

کارآمدتر، روان تــر و آن موانع، آن اشــکاالت، آن کمبودها 
برطــرف بشــود.« 98/4/5 بــرای ایــن تحــول، می تــوان 
محورها و سرفصل هایی را مطرح کرد که مهم ترین آنها به 

شرح ذیل است:
یک. ملموس شــدن اجرای عدالت برای مردم: »اگر شما 
به ذهنیت عامه ی مردم و به ذهنیت اسامی نگاه کنید، 
می بینید که توقع از قوه ی قضائیه این اســت که عدالت 
در زندگی مــردم ملموس شــود؛ عدالت را حــس کنند و 
این عمومیت پیدا کند... طوری شود که هر کس که مورد 
ســتمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیــدی در دل او 
باشد که حاال می روم به قوه ی قضائیه مراجعه می کنم و 

داد خود را می ستانم.« 83/4/7
دو. احیای حقــوق عامه در همه ی عرصه هــا: »در قانون 
اساســی احیای حقوق عاّمه جزو وظایف قّوه ی قضائّیه 
اســت؛ احیــای حقــوق عاّمــه، خیلــی دامنه ی وســیعی 
دارد؛ از مســئله ی اقتصاد تا مســئله ی امنّیت تا عرصه ی 
بین المللی، جایگاه حقــوق عاّمه اســت. 98/4/5 باید در 
مردم این اطمینان به وجــود آید که در مــوارد مربوط به 
حقوق عامه، اگر به مراجع قضایی مراجعه کنند، حقوق 

آن ها احیا خواهد شد.« 97/4/6

ســه. مبارزه با فســاد با اولویت فســاد درون دســتگاه 
 کام 

ّ
قضایی: »مبارزه ی با فساد، هم در درون قّوه محل

اســت، هم بیرون قّوه؛ لکن اولوّیت با درون قّوه است... 
نسبت به فساِد درون قّوه ی قضائّیه سخت گیری کنید. 
حفظ ســامت قوه ی قضائیه اصلی تریــن عامل جلب 

رضایت مردم است.«95/4/9
چهار. نظــارت بــر اجرای صحیــح قانــون در کشــور: »در 
قانون اساسی تصریح شده اســت که نظارت بر ُحسن 
اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه 
قضائیه اســت و دیوان عدالت اداری و ســازمان بازرسی 
کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این 

دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.«96/4/12
پنج. رعایت ســه اصل مهم: »در همه ی فصول تحول، 
مردمی بودن و انقابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت 
کنید. 97/12/16 حوصله ی شــنیدن باید داشــته باشید، 
هم در دادســرا به وســیله ی بازپرس، هم در مواجهه ی 
بــا دادســتان، هــم در نهایــت در دادگاه در مواجهه ی با 
دادرس و قاضی. بایســتی گوش شــنوا وجود داشــته 

باشد.« 98/4/5
شش. سرعت و اتقان در رسیدگی پرونده ها: »دو چیز، 
در دســتگاه  قضایی  اهمیت  دارد و بــرای  یک  قاضی  هم  
می توانــد حقیقتا هــدف  کارش  باشــد: یکی  ســرعت ، و 
دیگری  اتقان  اســت . اگر کار ســریع  انجام  نگیــرد، همان  
عیب  بزرگی  می شود که  ســابقا در دستگاه های  قضایی  
دوران  طاغوت  بود و آثار و نشــانه هایش  هم  در بعضی  
گوشــه وکنارهای  بعد از انقــاب ، هنوز وجود داشــت .« 

69/4/4
هفت: تصویرسازی درســت از قوه:  »ممکن است شما 
خیلی هم خــوب و شــریف باشــید اّما یــک حادثــه ای یا 
حوادثی پیش بیاید که در چشــم مردم، آن شــرافت، آن 
امانــت، آن صداقت منعکس نشــود... آنچه در چشــم 
مردم باید منعکس بشود این است که قّوه ی قضائّیه، 
دارای ایــن خصوصّیــات اســت: دارای حکمت اســت... 
نشان بدهد که دارای علم به مبادی قضا است... قّوه ای 
است دارای گوش شنوا برای شنیدن... یکی هم اقتدار و 

قاطعّیت است.« 98/4/5
هشت: پرهیز از بداخالقی: »]وظیفه ی[ قّوه ی قضائّیه 
قانــون اســت و حقــوق اســت و بریــدن و حــد معّیــن 
کردن اســت؛ لکن البه الی این چــرخ و َپر مهــّم پوالدین 
قّوه ی قضائّیه، بایســتی وســیله ی تلطیف هــم وجود 
داشته باشــد. یک چیزهایی وجود دارد که اینها تلطیف 
می کند... در خود قّوه ی قضائّیه با رعایت اخاق ]است[.  
بخصــوص ]پرهیــز از[ بداخاقی بــا مراجعیــن... حتمًا 
موّظف کنید خودتــان را کــه با اخــاق ]با آنهــا[ برخورد 

کنید.« 98/4/5
آنچه در ایــن یادداشــت مرور شــد، البته تنها بخشــی از 
مطالبات متراکم مردم و رهبری از دستگاه قضائی نظام 
اسامی است. اگرچه یک سال از دوره ی جدید مدیریتی 
در قوه ی قضائیه بیشــتر نگذشــته اســت امــا عملکرد 
یک ســاله ی گذشــته در قوه ی قضائیه، امیدهــا را برای 
تغییرهای انقابی و یک تحول ملموس و عینی افزایش 
داده است. مردم منتظر یک تحول تمام عیار و انقابی در 
این رکن مهم و حیاتی کشور هستند. همان تحولی که 

در ذات انقاب اسامی نهفته است.

هنوز یک ماه از 
صدور بیانیه ی گام 

دوم انقالب اسالمی 
نگذشته بود که 

رهبر انقالب در 
حکمی رئیس تازه 

نفس و البته دارای 
»سابقه ی طوالنی« 

در این قوه را برای 
اداره ی دستگاه 

قضا منصوب 
نمودند. آنچه 

در حکم انتصاب 
حجت االسالم 

والمسلمین 
رئیسی توسط 

رهبر انقالب مورد 
تأکید قرار گرفته 

بود را می توان در 
کلیدواژه ی »تحول 

قضائی« خالصه 
کرد.

پرچمبرافراشتهبایدتحولایجادکنید
درسیرانقالب

بازخوانی مطالبات رهبر انقالب از قوه قضائیه
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خصوصیتممتاز
جمهوریاسالمی      

یکـی از خصوصّیـات جمهـوری اسـامی بایـد 
همیـن کاِر جهـادی باشـد. خوشـبختانه در 
در  هسـت؛  هـم  همین جـور  بخش هایـی 
بخش هایـی انسـان می بینـد همین جـور کاِر 
جهـادی انجـام می گیـرد. مـا قبـل از انقـاب 
مسـئول  دسـتگاه های  برخـورد  دیدیـم 
مسـئولّیتی  احسـاس  هیـچ  کـه  را  آن وقـت 
واقعـًا نمی کردنـد بـه ایـن قضایـا. آن وقـت 
دیـده ام  و  بـوده ام  شـاهد  نزدیـک  از  بنـده 
زلزلـه زده  برایشـان مسـئله ی  واقـع،  در  کـه 
بـه  واقعـًا  یعنـی  نبـود؛  مهّمـی  مسـئله ی 
حسـاب نمی   آوردنـد؛ ]فقـط می خواسـتند[ 
همیـن ِبصـورت و به اسـم یـک کاری انجـام 
بدهنـد؛ کار را گروه هـای مردمـی می کردنـد. 
امـروز این جـور نیسـت؛ بحمداهّلل مسـئولین 
در ِمیداننـد، کار می کننـد، تـاش می کننـد؛ 
اسـامی  جمهـوری  خصوصّیـات  از  ]ایـن[ 

96/8/29 اسـت.  

روایت پیشرفت  اطالع نگاشت  سخن هفته  

خاطرات رهبری  

مولـوی  آقـای  ایـن  بـا  ایرانشـهر  در  مـا 
انقـاب،  از  قبـل   ،۵۷ سـال  در  قمرالّدیـن 
مذاکـره کردیـم کـه بیاییـم یـک عیـد دوطرفـه 
داشـته باشـیم و از دوازدهـم تـا هفدهـم را 
جشـن بگیریـم  - مذاکـره اش آن وقـت شـد 
 - کـه اّتفاقـًا همـان روزهـا هـم بـود کـه در 
همه چیـز  و  جشـن  و  آمـد  سـیل  ایرانشـهر 
مـا را سـیل بـرد! البّتـه آن سـیل هـم یکـی از 
الطـاف خفّیـه ی الهـی بـود و مـا را بـا وضـع 
کپرهـا  بـه  کـرد؛  آشـنا  بیشـتر  مـردم  زندگـی 
رفتیـم، بـه خانه هـا رفتیـم. قبـل از آن، چنـد 
مـاه در ایرانشـهر بودیـم، اّمـا ظاهـر قضّیـه را 
می دیدیـم؛ مـردم هـم مـا را نمی شـناختند، 
ما هم مـردم را نمی شـناختیم. بعد که سـیل 
آمـد، هـم مـا مـردم را شـناختیم، هم مـردم با 

مـا یـک قـدری آشـنا شـدند.  68/10/5

آنسیلهم
ازالطافخفّیهالهیبود

شهید بهشتی به روایت رهبر انقالب

به مناسبت سالگرد سیل ایرانشهر )11 تیر سال 57(

شهید بهشــتی، از عناصر اصلی نهضت انقالب اسالمی، 
و از نزدیک ترین چهره ها به رهبر انقالب بود که در دوران 
نهضت و همینطور بعــد از انقالب، همــکاری تنگاتنگی 
با آیت اهلل خامنــه ای در زمینه های مختلف )از تأســیس 
حزب جمهوری تا مسئولیت های اجرایی کشور( داشت. 
خط حزب اهلل به مناسبت سالروز بمب گذاری دفتر حزب 
جمهوری و شهادت شهید بهشتی و جمعی از یارانشان 
در 7 تیرمــاه 60، مــروری ســریع بــر بیانات رهبــر انقالب 

درباره ی ایشان داشته است. 

 به آنچه که می گفت معتقد بود 
شــهید بزرگوار و عزیز ما، شــهید 

آیت اهّلل بهشــتی بود؛ یک انسان 1
معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، 
جدی در کار؛ آنچه می گفت، معتقد بود؛ و به 
آنچه معتقد بود، در عمل ملتزم بود. خطر را 
هم می شناخت؛ می دانست میدان، میدان 
مین اســت. هر آنی، هر ســاعتی بیم از دست 
دادن جــان هســت؛ لیکــن در عیــن حــال 
بی محابا، با نگاه بــه هدف، در ایــن راه پیش 
می رفت و نمی هراســید. یکی از خصوصیات 

این شهید عزیز این بود. 89/4/7

 بر سر مواضع خود محکم بود 
بـر سـر اصـول بـا کسـی ماحظـه 

نمی کرد.مامی دیدیم؛ بعضی ها 2
سـعی می کردند بـا حیلـه و ترفند 
و روش هـای متعـارف و معمـول، او را جـذب 
کنند یا از مواضع خود تنزل بدهنـد، او را وادار 
بـه مماشـات کننـد؛ لیکـن او بـر سـر مواضـع 
خـود محکـم ایسـتاده بـود. شـخصیت های 
تاریخـی و اثرگـذار، اینجـور شـکل می گیرنـد؛ 
اینجـور در جامعـه ظهـور می کننـد و مانـدگار 
ثـّم  اهّلل  رّبنـا  قالـوا  ذیـن 

ّ
ال »اّن  می شـوند؛ 

استقاموا«. 89/4/7 

 مثل سنگ آسیا...
را  بهشــتی  شــهید  کســی  اگــر 

می شــناخت و قّوت فکــر و اراده و 3
ابتکار در تصمیم و اقــدام را در این 
شخصیت ممتاز می دانست، خوب می فهمید 
که حذف یک چنین شــخصیتی از مجموعه ی 
مدیریتی کشــور چه معنایی می دهد. شــهید 
بهشتی حقیقتًا مثل سنگ آسیای گرانی بود که 
با گردش خــود، ده ها کار انجام مــی داد؛ تولید 
انرژی می کرد، کار راه می انداخت، پیش می رفت 

و فکر تولید می کرد. 83/4/7 

 امام فرمودند شهید بهشتی مظلوم بود
در رأس قضاء کشــور، یک شــخصیت فاضل، روشــنفکر، آگاه، مدیر، باتدبیــر و از عمق جان معتقــد به احکام و 

قضای اسام قرار داشت. این چیزی بود که بسیاری از مخالفت ها را علیه شهید بهشتی و قّوه قضایّیه در آن روز 4
سازماندهی می کرد. امام فرمودند شهید بهشــتی مظلوم بود. ما هم یادمان هست که او چقدر مظلوم بود؛ 
حقیقت مخالفت با شخصیت هایی مثل شهید بهشتی و دیگر بزرگانی که در هفتم تیر به شهادت رسیدند، در همین جمله 

خاصه می شود: مقابله با حاکمیت اسام و قوانین و ارزش های اسامی. 80/4/7 

پرچم برافراشته در سیر انقالب
مرحوم آقــای بهشــتی رضوان اهّلل علیــه یک عنصر 

قوی، مستحکم و بشخصه یک پرچم برافراشته در 5
سیر انقاب بود... آن مقداری که در آن دوره به این 
سّید بزرگواِر نورانِی ارزنده برجسته، دست های تبلیغاتی دشمن 
تهمت زدند، به کمتر کســی از عناصر انقاب در طــول زمان این 
همــه اهانت هــای خصمانــه و بغض آلــود کردنــد. گفتنــد 
انحصارطلــب اســت، متکّبر اســت، قدرت طلــب اســت، دنبال 
دیکتاتوری است؛ اما او راه خود را با قدرت و قّوت طی کرد. البته 
جان خودش را گذاشت؛ اما در واقع با استقامت در این راه، جان 

و حقیقت و هوّیت خودش را به عرش اعلی رساند. 82/4/7 

 سّید شهدای انقالب اسالمی
شهید بهشــتی جزو نوادر زمان بود،  جزو کســانی بود که نظیر او را انسان 6
در نسل های پیاپی کمتر پیدا می کند. 
94/4/6 مردن معمولی و در بســتر، برای کســانی 
مثل شهید مظلوم ما -مرحوم شهید بهشتی- با 
آن همه تاش، با آن همه هّمت و غیرت کم بود و 
باید شهید می شد. شهادت پاداش بزرگی است 
که خداوند به او و یارانش داد. 77/4/7 حقًا سّید 
شهدای انقاب اسامی است و چشم و چراغ این 

انقاب و این ملت بود. 69/4/6


