
مخاطب شماييد!

در اراده  مردم تأثیری نخواهد گذاشت
ملت ای��ران دارد حرکت می کند و پیش می رود؛ 
ای��ن ترقه بازی های��ی هم ک��ه امروز شد)اش��اره به 
حادث��ه تروریس��تی مجل��س(، این ها ه��م در اراده  
مردم تأثیری نخواهد گذاش��ت. این را همه بدانند؛ 
این ها کوچک تر از آن هس��تند ک��ه بتوانند در اراده  
ملت ایران و مسئولین کش��ور اثری بگذارند. البته 
خود این حوادث نش��ان داد ک��ه اگر چنانچه جمهوری 
اسالمی در آن نقطه ای که مرکز اصلی این فتنه هاست 
ایس��تادگی نمی کرد، ما تا حاال گرفتاری های زیادی از 
این ناحیه در داخل کش��ور داشتیم. ان شاءاهلل کلک 
این ها کنده خواهد ش��د. حوادث تروریستی تهران، 
به نس��ل امروز و تهرانی امروز نش��ان داد که ترور 
و حرکت تروریس��تی چیس��ت و چگونه تروریس��تها، 

انسان های بی گناه را هدف قرار می دهند.
ش��رایطی به مراتب سخت تر و وسیع تر از آنچه 
که امروز در تهران روی داد، چندین س��ال در کشور 
حاکم بود اما جمهوری اسالمی موفق شد حرکت روبه 
جل��وی خود را ادامه دهد و نظام س��لطه به موفقیت 
دست نیافت. اتفاقات امروز در اراده ی مردم تأثیری 
نخواهد گذاشت و همه بدانند این ها کوچک تر از آن 
هستند که بتوانند در اراده ملت و مسئولین کشور 

اثری بگذارند. 
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پژوهش و تالیف: تورج گیوری

مکتب رجویسم یا مسعودیسم
راس��تگو می نویس��د: پس از کشته ش��دن موسی 
خیابانی در بهمن 1360... رهبری مسعود رجوی، دیگر 
بر س��ازمان بالمنازع ش��د. از این تاریخ به بعد مس��عود 
رجوی به س��رعت دست به کار ش��د و طی سه سال و 
اندی س��ازمان را از یک تشکیالت سیاسی - مذهبی به 

یک فرقه شبه مذهبی مافیایی تقلیل داد.
مهدی خوشحال می گوید: مسعود رجوی در جایگاه خدا 
نشس��ت و همه اعضای سازمان موظف شدند نسبت به این 
خدای جدید وفاداری و کرنششان را رسماً  و علناً اعالم کنند.

مری��م قجر، علن��اً بارها در س��خنرانی های خود از 
مکتب رجویس��م یا مسعودیسم نام برده است به تعبیر 
هدی خوشحال عضو سابق سازمان: )رجوی خود را تنها 
نماین��ده بر حق خدا در روی زمین می داند و س��ازمان 

خود را نوک پیکان تکامل معرفی می کند.
... در عرصه سیاسی خود را مساوی ایران می داند و 

ایران را بدون خود هیچ می داند(.
در کتاب )کنترل نیرو( وضعیت خانواده در شرایط 

فرقه ای سازمان اینگونه توصیف شده است: 
... س��ازمان توانس��ت خانواده را جوالن��گاه تعصبات 
تش��کیالتی کرده و در معرض دید و تجس��س و تفتیش 
عقاید قرار دهد. خانواده از ماهیت اصلی خود خارج گشت و 
به تشکیالت کوچکی تبدیل شد زندگی خانوادگی، جمعی 

شد افراد هم سطح را در خانه های مشترک گنجاندند.
... رقابت و یکنواختی و فضای تشکیالتی را در خانه 

حاکم کردند.
... س��ازمان، فرهن��گ ن��ازل سیاس��ی ایدئولوژیک 

تعصبات و نظامی گری را در خانه نفوذ می داد.
... زنان، مردان را به چش��م حقارت و سیاهی لشگر 
می نگریستند و مردان نیز به زنان رشک می بردند چون 
ک��ه آنها در طی م��دت کوتاهی در پس��ت های کلیدی 

قدرت گماشته شده بودند.
... به دلیل نفوذ تشکیالت در خانواده آنجا نیز تنهایی 
مطل��ق و امنیت مطلق وجود نداش��ت و هر زن یا مرد یا 

فرزند بزرگتر می توانستند جاسوس همدیگر باشند.
... س��عی کردن��د جزئی��ات اخالقی و ریز مس��ائل 
جنس��ی را از زوجین به ویژه از زن ها بگیرند و اطالعات 

را به مانند اعتراف و لو دادن استفاده کنند.
خانه و خانواده مس��تمراً در س��ازمان س��یر افول و 

مرگ را می پیمود.
باالخره در زمستان سال 1369 بچه های خانواده ها 
به تبعید فرستاده شدند و در بهار سال 1370 نیز حکم 

مرگ خانواده به تصویب رهبری رسید.
محمدحسین سبحانی عضو س��ابق شورای مرکزی 
سازمان که سارا دختر شش ساله وی نیز یکی از کودکان 
اعزام شده به اروپا بود در این باره نوشته است: وقتی آقای 
)زندان س��از( )رجوی( مرحله سوم انقالب ایدئولوژیک را 
در سال 1368 با خواندن اطالعیه ای آغاز کرد همه اعضا 
و مس��ئولین سازمان موظف ش��دند که همسران خود را 
طالق دهند ... مس��عود رجوی ک��ودکان را مانعی برای 
پیش��برد )طالق های اجباری( می دانست ... کودکانی که 
محروم تری��ن گروه اجتماعی در ایدئولوژی و تش��کیالت 
مجاهدین محس��وب می ش��وند و به راحتی عاطفه های 
آنها در زیر پای منافع تش��کیالتی رهبری سازمان نابود 
می شدند و از ابتدایی ترین حقوق خود که عشق و عاطفه 
نسبت به پدر و مادر می باشد نیز محروم می شوند و حتی 
برای س��ال ها نیز صدای آنها را از پشت تلفن نمی توانند 
بشنوند و یا نامه ها و عکس های آنها را ببینند و بخوانند.

... س��رانجام وی )رجوی( برای ح��ذف مزاحمین به 
اصطالح انقالب ایدئولوژیکی اش، حدود 800 نفر از کودکان 
از جمله سارا را برخالف میل پدرها و مادرهایشان به خارج 
از عراق فرس��تاد البته آقای مسعود رجوی ابتدا به تمامی 
اعضاء و مسئولین سازمان مثل من و افسانه طاهریان گفته 
بود که س��ازمان بچه ها را به پدر و مادربزرگ هایشان یا به 
یکی از اعضای خانواده آنها در ترکیه یا اروپا تحویل خواهد 
داد. ولی متاسفانه این کار را هم انجام نداد ... قرار بود پدر 
افس��انه و پدر من به ترکیه بیایند و سارا را تحویل بگیرند 
ولی متاسفانه برخالف قول و قراری که )زندان ساز( گذاشته 

بود از این کار خودداری کرد... 

سازمان منافقین

ورق زدن پرونده های متروک

رسول خدا)ص(: روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی می شود و نوآوری های حرام 
س��نت. در آن زمان مومنان صبور که در مقابل محرمات و گناهان و بدعت های نوآورده ش��ده می ایستند فریبکار و حیله گر 

معرفی می شوند و افراد بدعت ساز حیله گر برای مردم سعادتمند معرفی می شوند. )سفینة البحار جلد 1 صفحه 557(

رس��ول خ��دا)ص(: هیچ قطره ای ن��زد خداون��د از دو قطره محبوب تر نیس��ت، اول قطره خون��ی که در راه 
خوشنودی خدا ریخته شود و دوم قطره اشکی که در تاریکی و دل شب از بیم معاصی که در محضر خدا انجام 

داده شده بر رخساری بغلتد. )اما لی شیخ مفید صفحه 22(
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پور مائده شیر

پرون��ده جنایت��ی ک��ه در هفت��م تیرماه 
گرف��ت  ص��ورت  کش��ورمان  علی��ه   1360
هنوز بس��ته نش��ده و نیاز به م��رور دارد تا 
با مهندسی معکوس دش��من و سوء استفاده 
از س��کوتی که به دلیل خاطرات تلخ آن روز 
گه��گاه از س��وی برخی مطلعی��ن می بینیم به 
نفع قاتالن سوء اس��تفاده نشود. فاجعه ترور 
ش��هید بهشتی و هفتاد و دو تن از یارانشان 
به قدری عمیق است که هنوز بعد از گذشت 
چهار دهه انقالب خالء شان را حس می کند. بر 
همین اساس سکانس هایی از این پرونده را 

با هم مرور کرده و ورق می زنیم

سکانس اول: شوک
ص��دای مهیب��ی م��ردم را از کیلومترها 
دورت��ر متوج��ه فاجع��ه می کند، همه س��عی 
دارند بفهمند چه خبری ش��ده و چه کس��انی 
آس��یب دیده اند؟ درس��ت اس��ت ش��هر به 
صدای تیراندازی که هر از چندی به واسطه 
تروره��ای ک��ور منافقی��ن به م��ردم و البته 
تیره��ای هوای��ی ب��رای آنهایی که س��عی در 
ش��رارت دارند و نیروهای حفاظتی در تالش 
برای متوقف کردنش��ان هستند عادت کرده 
است اما انفجاری به این بزرگی را نمی تواند 
تحمل کند. شاید عده ای که بمباران فرودگاه 
مهرآباد را در ش��هریور س��ال پیش به خاطر 
داشتند تصور کردند که باز بمبارانی توسط 
رژیم بعث صورت گرفته است اما رفته رفته 

اخبار ناگواری از واقعه مهیب خبر می داد.
ماجرا از این قرار بود که روز یکش��نبه 
7 تیر 1360، تعدادی از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی، اعض��ای هی��أت دولت و 
رئیس قوه قضاییه جلسه داشتند تا تصمیم 
مهمی بگیرن��د. چند روز از ع��زل بنی صدر 
خائن گذش��ته و حزب می خواهد هوشیاری 
را به مردم بازگرداند. پس از پایان قرائت 
قرآن کریم و اعالم برنامه، آیت اهلل بهشتی 
آغاز س��خن می کند. دکتر بهشتی سخنانش 
را ب��ا ای��ن جمالت آغ��از کرد: »ما ب��ار دیگر 
نباید اج��ازه دهیم، اس��تعمارگران برای ما 
مهره س��ازی کنند و سرنوش��ت م��ردم ما را 
ب��ه بازی بگیرند. تالش کنیم کس��انی را که 
متعهد به مکتب هس��تند و سرنوشت مردم 

را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند«
شهید بهش��تی کمی مکث می کند شاید 
بوی بهش��ت به مشامش می رس��د و بعد... 
در کمتر از ثانیه ای از س��الن جز تلی از خاک 
چی��زی باق��ی نمان��د. بیش از هفت��اد تن از 
بهترین عزیزان انق��الب، زیر خروارها خاک 
به شهادت رسیدند این آخرین کاری بود که 
برای آگاهی مردم و نشان دادن چهره پلید 

گروهک های معاند صورت گرفت.

سکانس دوم: نفاق برای نفوذ
از چن��د ماه قبل از فاجعه ای که ش��هید 

بهشتی و یارانش را از انقالب بگیرد فضای 
کشور جو مس��مومی در مورد شهید بهشتی 
پیدا کرده بود. ش��ایعات ه��ر روز بزرگتر و 
خطرناک تر می ش��ود. ش��ایعات از این نقطه 
شروع ش��د که بهشتی فئودال زاده است و 
خانه چندین متری در ش��مال شهر دارد اما 

به تهمت قتل طالقانی رسید!
اوضاع طوری شده بود که شهید بهشتی 
به هر شهر و دیاری می رفت و در هر جلسه ای 
برای سخنرانی حاضر می شد مردم متدین و 
ن��اآگاه را ب��ر ضد او تحری��ک می کردند. آنها 
می آمدند مجلس را به هم می زدند و مانع از 
سخنان او می ش��دند. وقتی مرحوم آیت اهلل 
طالقانی ب��ه رحمت خدا رفت، ش��ایع کردند 
بهش��تی او را مسموم س��اخت. برای این کار 
بود! در تش��ییع جنازه برخی شعار می دادند: 
»بهشتی، بهش��تی، طالقانی را تو کشتی« )از 
مقال��ه چگونه متدینی��ن و روحانیون را علیه 

شهید بهشتی بسیج کردند؟(
هر وقت به بهشتی گفته می شد: »آقا! 
بروید در رادیو و تلویزیون، جواب تهمت ها 
را بدهید«، می گفت: »چرا بروم خاطر مردم 
را از رادیو و تلویزیون تلخ کنم؟ چه بگویم؟ 
من درد دل��م را با خدا می کنم. خدا خودش 
همه کارها را درس��ت می کن��د«. همه اینها 
اتفاق افت��اد تا نفوذ صورت بگی��رد و کمتر 
کس��ی بود که مقابل آن هجمه ها دنبال پیدا 
ک��ردن اصل مطلب باش��د. آن روز که مانند 
ام��روز ش��بکه های مج��ازی و دسترس��ی به 
اینترنت وجود نداش��ت دشمن می توانست 
در افکار عمومی نف��وذ کند و امروز هم اگر 
هشیار نباشیم همین اتفاق رخ خواهد داد.

سکانس سوم: پشیمانی
هم��ه  و  گذش��ته  فاجع��ه  از  م��اه  دو 
پش��یمانند. در خاط��رات زی��ادی از بزرگان 
خواندیم که بعد از ش��هادت شهید بهشتی، 
دوس��ت و دش��من گری��ه کردن��د. خیلی ها 
آمدن��د و از نزدی��کان او می خواس��تند اگر 
او را در خ��واب دی��د، حاللی��ت بطلبند. هر 
چن��د ک��ه می گوین��د روح بزرگوار بهش��تی 
مطمئن��ا نادانه��ا را بخش��یده ام��ا انقالبی ها 
می توانن��د آنهای��ی که با دش��من ب��ه دلیل 
س��طحی نگری و فریب خوردن همراه شدند 
ت��ا راه نف��وذ برای ترور پیدا ش��ود را حالل 
نکنن��د. همی��ن عدم بصیرت ب��ود که باعث 
ایجاد ش��کاف و رخ دادن فاجع��ه هفتم تیر 
ش��د. همین رویه بود که به نفوذ رس��ید تا 
بهترین و مخلص ترین مسئوالن را از انقالب 
بگیرد. پش��یمانی که مردم آن زمان نسبت 
ب��ه قضاوتهای عجوالنه ش��ان داش��تند حتما 
نمی توان��د بهش��تی را به انق��الب برگرداند 
اما می تواند مانع��ی ایجاد کند برای برخورد 
نامناسب با امثال بهشتی ها. می تواند درس 
عبرتی شود برای نسل جدید تا بدون سند 

حرفی را از دشمن قبول نکنند.

سکانس چهارم: متهم از دید راویان
هم��ه می گوین��د کاله��ی مقصر اس��ت. 
انگش��ت اته��ام را به س��مت کالهی نش��انه 
می روند و با آب و تاب از رفتارهای مشکوکش 
سخن می گویند. راست هم می گویند کالهی 
کس��ی ک��ه از دل منافقی��ن ب��ه قل��ب حزب 
جمهوری نفوذ کرده ب��ود بمب را در حزب جا 

گذاشت و در رفت اما انگار خیلی ها فراموش 
کردند که قبل از کالهی جهل عمومی بهشتی 

را ترور کرد. 
 امیرسعید نقی زاده: واحد تشکیالت 
حزب جمهوری اسالمی که زیرنظر شهید جواد 
مالک��ی اداره می ش��د کاله��ی را جذب حزب 
کرده بود. در واقع بیش��ترین ارتباط کالهی 
با جواد مالکی بود و اگر وی ش��هید نمی شد 

شاید دید افراد نسبت به او بد می شد.
 علیرضا نادعلی همکار نزدیک کالهی 
در حزب که توس��ط ش��هید مالکی عضو حزب 
مرکز ش��د: نمی دان��م کالهی چط��ور با حزب 
آشنا شده بود و چه کسی او را به آنجا آورده 
بود اما در ظاهر فرد زرنگی بود. ما مس��ئول 
ت��دارکات و تبلیغات بودی��م، مثال ما جزواتی 
را ب��رای رهبران حزب آم��اده می کردیم که 
درجه بن��دی داش��ت و از درج��ه 1 ش��روع 
می شد تا درجه های پایین تر که برای اعضای 
عادی حزب بود. در حزب ما نه نگهبان خاصی 
داش��تیم، نه اس��لحه ای داش��تیم و نه حتی 
دس��تگاهی برای بازرس��ی بدنی افراد. حتی 
یک زمانی یکی از دوستان برای اینکه نشان 
دهد چقدر امنیت فضای حزب پایین اس��ت 
در الی روزنامه اسلحه ای را گذاشته بود و با 
خود به داخل حزب آورد و کس��ی هم متوجه 
نش��ده بود! شاید اگر کالهی آن کار را انجام 
نم��ی داد و در ح��زب می ماند تا ی��ک ماه بعد 
به س��مت معاون تش��کیالت حزب ارتقا پیدا 
می کرد. آقای حس��ین فریدون ب��رادر آقای 
دکتر حسن روحانی هم در حزب مشغول بود 

و با ما رفاقتی داشت.
 روایتی از نادعلی که شهید الجوردی 
برای شناس��ایی کالهی ب��ا او تماس گرفت: 
س��ال 61 ش��هید الج��وردی ب��ا م��ن تماس 
گرفتند و گفتند س��ریع خ��ودت را به اوین 
برس��ان. ش��هید الجوردی من را به بهداری 
اوین بردن��د و گفتند ببین ای��ن فرد همان 
کالهی اس��ت؟ من بدن آن فرد را که دیدم 
به شدت ش��بیه کالهی بود. مثال کالهی یک 
خال کف پایش داش��ت و این فرد هم دقیقا 
هم��ان خال را داش��ت. کالهی ب��ه خاطر یک 
تصادف ابروی س��مت راس��تش خط داشت 
که این فرد هم همان را داش��ت. اما بدنش 
به ش��دت ورم کرده و صورتش س��یاه شده 
ب��ود و دکترها به ش��دت ت��الش می کردند 
زنده نگهش دارند. به شهید الجوردی گفتم 
70-60 درصد ش��بیه کالهی است. شهید 
الج��وردی گفتن��د داروی نظافت خورده و به 
همین دلیل به این شکل در آمده است. آن 
فرد به هوش آمد مش��خص شد اصالتا اهل 

یکی از روستاهای همدان است.
 علی اکبر والیتی: در جلسه ای در سالن 
کناری بودم که دیدیم صدای انفجاری آمد. 
یک وقت کسی از بین ما گفت: »این سالنی 
که بود، دیگر نیست.« سقف سالن به زمین 
متصل و با خاک یکس��ان ش��ده ب��ود. بیل و 
کلنگ آوردند، ولی سقف یکپارچه و بتونی، 
به شکلی کامل فرود آمده بود. جرثقیلی را 
از سرچش��مه آوردند که این ط��اق را بلند 
کن��د، ولی جرثقیل زورش نرس��ید، به جای 
اینکه بتون بلند شود، ته جرثقیل بلند شد. 
رفتند یک جرثقی��ل بزرگ تر آوردند که در 
داخل نمی آمد. س��ر در را خراب و سقف را 
بلن��د کردند. جرثقیل ب��زرگ هم یک دفعه 
در رف��ت و افتاد. بعضی ه��ا را در این کند 
و کاوه��ا در آوردن��د عل��ت اینک��ه ع��ده ای 
زن��ده ماندند این بود ک��ه صندلی های آنجا 

صندلی های آهنی ارج بود.

سکانس پنجم: شبهات
در این سال ها سعی شده شبهات زیادی 

از ای��ن داس��تان ب��رای مردم بازگو ش��ود و 
البته اغلب ش��بهاتی بی پایه و اس��اس بوده 
که توس��ط رس��انه های معاند بیان می ش��ده 
به یکی از این ش��بهات که توس��ط بنی صدر 
بیان ش��ده می پردازیم تا ب��ر نفاق افکنی او 
بیش��تر پی ببری��م، او در یوتوب گفته: »من 
در من��زل ش��هید لقای��ی مخفی ب��ودم )پس 
از ع��زل از ریاس��ت جمهوری(. ش��ب صدای 
انفج��ار ش��نیده ش��د.  معلوم ش��د که محل 
حزب جمهوری اس��المی بوده و آقای بهشتی 
و 120 نفر دیگر، بلکه بیشتر، کشته شدند. 
وقت��ی هم ک��ه هم��ان روز دو نفر از س��وی 
س��ازمان مجاهدین خلق در آن مخفیگاه نزد 
من آمدند، از آنها پرس��یدم ک��ه آیا این کار 
شما بود؟ آنها گفتند نه، کار ما نبود. از ستاد 
ارتش پرس��یدم، چ��ون هنوز ارتب��اط وجود 
داشت، که این کار کی بود و اطالعات ارتش 
در این مورد چه می گوید؟ آنها پاس��خ دادند 
ک��ه ای��ن کار، کار مهندس��ی نظامی اس��ت.« 
این اظهارات س��خیف اس��ت اما بارها توسط 
رس��انه های معاندی چون بی بی س��ی فارسی 
نقل شده در حالی که مسعود رجوی سرکرده 
مفسد منافقان بارها و بارها درباره این ترور 
صحبت ک��رده و در یک��ی از ای��ن مالقات ها 
صریحاً در مورد مسئولیت سازمان در انفجار 
هفتم تیر سخن می گوید. بعد از سقوط رژیم 
بعثی ص��دام در عراق، نوارهای فیلمبرداری 
ش��ده از مالقات ه��ا و مذاکرات فوق س��ری 
رج��وی ب��ا مقام��ات اطالعات��ی و امنیتی این 
رژیم کش��ف ش��د و تعدادی از آنها در اروپا 
منتشر گردید. مسعود رجوی در یکی از این 
مالقات ها صریحاً در مورد مسئولیت سازمان 

در انفجار هفتم تیر سخن می گوید. 

سکانس ششم: سواالت بی پاسخ
به نظر می رسد که باید سواالتی را مطرح 
و در پی پاس��خ مناس��ب برای آن باش��یم تا 
اجازه شبهه ایجاد کردن معاندین و تشکیک 
در دل مردم راه نیابد و از مهندسی فاجعه 

به نفع دشمن جلوگیری کنیم.
چرا کمت��ر ب��ا بازماندگان فاجع��ه ترور 
در رس��انه های عموم��ی گفت و گو ش��ده؟! 
آیا بلند کردن س��قف بتونی و س��قوط مجدد 
آن روی مجروحان عمدی وجود داشته؟ چرا 
پیگیری بیشتر نمی شود که کالهی برای چه 
دلیل وقتی می توانس��ته با کمک کس دیگر 
انفج��ار را انجام و خ��ودش همچنان نفوذی 
باش��د جایگاه خودش را از دست می دهد تا 
ترور صورت بگیرد؟ آیا باز هم نفوذی وجود 
داشته که اطالعات را در صورت زنده ماندن 
افراد مخابره کرده و مجددا جاسوسی کند؟ 
چرا حزب با وجود تذکر اعضا که اس��لحه را 
به درون می برد تالش��ی برای تامین امنیت 
نمی کند آن هم در سال های ترور؟ آیا کسی 
مانع می شود؟ و شاید چندین چرای دیگری 
که پاس��خ به آنها مانع تحریف فاجعه خواهد 

شد.

سکانس هفتم: ورود ممنوع به منافق
پرون��ده  بازخوان��ی  بخ��ش  مهمتری��ن 
اینجاست که از پرونده برای آینده درسهایی 
گرفته ش��ود که مانند تابل��وی ورود ممنوع 
مان��ع تکرار آن فجایع ش��ود. ش��اید اولین 
نکته ای که باید یادمان بماند این اس��ت که 
در مقابل هجمه ها و تهمت ها به افرادی که 
انقالبی بودنشان را ثابت کرده اند با تحقیق 
پیش برویم هر چند که سابقه افراد آنها را 
مصون نگه نمی دارد اما زودباوری هم نباید 
شکافی ایجاد کند که نیروهای خدوممان را 
با دس��تان خودمان در چنگال تروریست ها 

بیندازیم.

7 سکانس از 7 تیر سال 1360؛

پرونده ای برای عبرت

نفوذ به بهشت
از هفت تیر 1360 که بهش��تی و یارانش را از انقالب گرفت 
تنها روایت هایی باقی مانده که هر بار مرورشان دلمان را بیشتر 
از پی��ش خ��ون می کند، در کنار مرور تاری��خ و یادآوری فجایع 
که همیش��ه میهمان سالروز واقعه دلخراش است نمادی هم در 
مجتمع سرچش��مه وجود دارد، نمادی که سعی کرده بهشتی را 
حفظ کند، با همان میز و صندلی های قدیمی و به همان سادگی 
انقالب. اما نه مجس��مه های سنگی می تواند جان کالم را برساند 
نه روایتی که همیشه از بعد از فاجعه شنیده ایم. روایتی که تلخ 
اس��ت و بوی اضطراب و نگرانی می دهد، روایتی که جز اش��ک 

چیزی را به یادمان نمی آورد. اما فکر می کنم اگر به همین نماد 
و روایت واقعه بسنده کنیم در حق جامعه و نسل جدیدی که در 
بمباران اطالعات خلط ش��ده در مواجهه با اخبار درست و غلط 
سرگیجه می گیرند جفا کرده ایم. بر همین اساس است که مقرر 
کردیم پرونده های قدیمی را دوش��نبه ها با هم مرور کنیم. نه از 
آن مرورهای��ی که تاکنون صورت گرفته. مروری از دریچه دیگر 
و پیدا کردن ش��کیات و پرسیدن س��واالتی که شاید در اذهان 
چند نس��ل بعدتر ایجاد خواهد ش��د. س��واالت ممکن است تلخ 
باش��د و گاهی حتی عده ای را ناراحت کند اما ترجیح می دهیم 
این ناراحتی و ش��ک را به جان بخریم تا نسل های بعدی مان با 
تش��کیکی که دشمن به دلش��ان می اندازد نسبت به مسئوالن و 

همه وقایع تلخ بدبین نش��ده و جای قاتل و مقتول عوض نشود. 
در این مسیر از همه کارشناسان و افرادی که مدارک مستندی 
از وقایع تاریخی روایت شده دارند کمک می طلبیم که در مسیر 

رفع شبهات و روشنگری یاریمان کنند. 
به واقعه هفت تیر س��ال 60 می رسیم آنجه که یک نفوذی 
ب��ه قلب بهش��ت می زند. دغدغه مان هم این اس��ت که راه نفوذ 
را بیابیم و با بیان صریح مس��ایل اجازه نف��وذ جدید از ابهامات 
را ندهیم. ش��هادت شهید بهش��تی درناک است تا آنجا که امام 
خمینی)ره( می گویند: »بهش��تی یک مل��ت بود« اما دردناک تر 
سوء اس��تفاده از مظلومیت این ش��هید بزرگ��وار و تعویض جای 
قاتل و مقتول در س��ال های بعدی است که با این روال قطعا رخ 

خواه��د دارد. همانطور که فجایع را منافقان زمانی رقم زدند که 
سعی در ایجاد تش��کیک بین نیروهای انقالب داشتند و باز هم 

قصد دارند از همین اهرم استفاده کنند. 
ش��هید بهش��تی قبل از شهادتش��ان با تهمت های فراوانی 
رو به رو می ش��وند تا جایی که این تهمت ه��ا در دل برخی افراد 
خاص هم تشکیک ایجاد می کند و این شاید کلید نفوذ به قلب 

تشکالتی است که بهشتی آن را هدایت می کرد.
اما امروز دلمان می خواهد س��وال کنیم چه می ش��ود که نفوذ 
رخ می دهد؟! سعی می شود در گزارش به آن پاسخ داده شود؟ چه 
کس��انی قصور عامدانه یا قصوری که ناش��ی از خوشبینی زیاد بود 
انجام دادند تا عامدانه یا غیرعمدی قاتل بهشتی و یارانشان باشند؟

پی نوشت پرونده


