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روایت ترور مجید شریفواقفي

مربع  Bبهدنبال جنگ!

تاوان ایستادگي

ﻋﻠﻰ اﻣﯿﺪى
 بهتازگــی در مصاحبههای دکتــر محمدجواد
ظریف بــا رســانههای آمریکایی ،بهویژه شــبکه
خبری دستراســتی فاکسنیوز ،ابعاد جدیدی از
خطر جنگ علیه ایران و کشاندن ناخواسته آمریکا
بــه ورطه جنگ با دسیســه بولتون ،بــن زاید ،بن
ســلمان و بیبی )نتانیاهو( بهعنــوان مربع »«B
رونمایی شــد .دکتر ظریف میکوشید در مصاحبه
اختصاصی بــا فاکسنیوز و بعــدا در توییتهای
خــود ،ابعــاد و اهداف ایــن مربع را بــرای افکار
عمومی جهان و مردم آمریکا تشریح کند؛ اما نکته
بســیار مهمی که باید به آن توجه شــود ،فقدان
تمایــز و تفاوت بنیادین میان افکار و اندیشــههای
جان بولتون ،مایک پمپئو با شــخص ترامپ است.
شــاید در نــگاه اول ،دیدگاههای جــان بولتون به
علت گرایــش محافظهکارانه شــدیدش ،تندتر از
دونالد ترامپ به نظر برسد؛ اما واقعیت این است
وقتی ترامــپ در میان اینهمه دولتمردان بالقوه،
بولتــون را به ســمت مهــم مشــاور امنیتی کاخ
ســفید برمیگزیند و پمپئو را با آن سابقه سیاهش
در سازمان سیا ،به پســت وزارت خارجه انتخاب
میکند ،همــه اینها حاوی این پیام جدی اســت
که ترامپ همخوانی فکری باالیی با این دســت از
شــخصیتها دارد .این ترامپ بــوده که این افراد
همسو را برای حضور در کابینهاش دعوت و افراد
غیرهمسو را مجبور به استعفا کرده است .به نظر
میرسد دکتر ظریف آگاهانه و از روی یک تصمیم
اســتراتژیک اعالم کرده بولتــون و پمپئو بهدنبال
کشاندن ترامپ به جنگ و درگیری با ایران هستند
تــا روزنهای برای ایجاد اختــالف در دولت آمریکا
ایجاد کنند.
البته دکتر ظریف با پیشــنهاد تبــادل زندانیان
این پیام را به جامعه آمریــکا داد که ایران دنبال
تنش و دشمنی نیســت و در صورت فراهمبودن
شــرایط ،آماده مذاکره و دیپلماسی برای حل سایر
موضوعات اختالفی اســت .از منظری ،همکاری
درباره تبــادل زندانیان میتوانــد مقدمهای برای
مذاکره درباره تحریمها باشــد؛ امــا واقعیت این
است که درحالحاضر شکاف و اختالف جدی در
میــان هیئت حاکمه آمریکا نســبت به ایران دیده
نمیشــود .از ســوی دیگر ،تجربه گذشته اعمال
تحریمها از ســوی آمریکا علیه ایــران بهویژه در
دور دوم ریاســتجمهوری اوباما ،ایــن دیدگاه را
در دســتگاه سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرد که
تحریمهای هوشــمند مؤثرترین ابــزار برای کنترل
ایران با هدف امتیازگیری اســت .تجربه تحریمها
از ســال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵در دوره اوباما که در نهایت
به توافق برجام منتهی شد ،این تصور را در دولت
ترامپ ایجــاد کرده که با همیــن حربه ،میتواند
از ایران در ســایر موضوعات مهم مانند مســائل
منطقهای ،دفاعی و نظامی امتیاز بگیرد .استنتاج
ترامپ از گذشــته تاریخی روابط آمریــکا و ایران
این است که فشــارهای مضاعف به ایران بهویژه
در حوزههای اقتصادی ،ایران را به ســمت مذاکره
میکشاند.
مســئله بعدی برداشــت ســران عربســتان و
اســرائیل از ایران بهعنوان تهدید وجودی اســت.
از نگاه رهبران این کشــورها ،ایران تنها کشــوری
اســت که بهلحاظ نفوذ معنوی و قابلیت نظامی
در سطحی قرار دارد که میتواند بهلحاظ امنیتی
تلآویــو و ریاض را بــا تهدید روبهرو کند .بیشــتر
دولتهــای عربی یا رژیمهای وابســته به آمریکا
هستند یا اینکه نسبت به منازعه اعراب و اسرائیل
بیتفاوتاند .ایران تنها کشــور فعــال در منطقه
اســت که در برابر سیاســتهای توســعهطلبانه
اســرائیل مقاومت میکند .حمــاس ،حزباﷲ و
حتی خود دولت سوریه بدون حمایت جدی ایران
یارای مقاومت در برابر اســرائیل را ندارند .درست
اســت که حماس و حزباﷲ جریانی خودجوش
در غزه و لبنان هســتند؛ اما واقعیت این است که
ایــن دو جریان بدون حمایت ایــران توان تقابل با
اســرائیل را ندارند .ســران صهیونیستی با آگاهی
از محــور مقاومت در منطقــه بهدنبال فلجکردن
سرمنشــأ این محور ،یعنی ایران ،بــا حمایتهای
آمریــکا هســتند .این نــگاه در دولت عربســتان
هم حاکم اســت .دولت عربســتان فاقد ظرفیت
مردمی و سیاســی اســت و تنها اتکایش به زر و
زور )دالرهــای نفتــی و حمایت آمریکا( اســت.
باور دولت عربســتان این اســت کــه ایران حامی
جریانهــای انقالبی در داخل عربســتان و بحرین
است .البته دولت سعودی با برجستهسازی تهدید
ایران بهدنبــال فرافکنی مشــکالت و بحرانهای
سیاســی داخلیاش هم هســت .از طــرف دیگر،
موضــوع تهدید ایران بهانه مناســبی برای دولت
عربســتان در ســرکوب گروههای شیعی و فعاالن
سیاسی اســت .بههرروی مربع  Bاکنــون به این
جمعبندی رســیده که ایران منبــع اصلی تهدید
اســت و باید به طرق مختلف اعم از تحریمهای
اقتصادی فلجکننــده و در مرحله بعدی احتماال
جنگ مهار شــود .باور اصلی ایــن مربع به جنگ
اســت؛ جنگی کــه در آن ،آمریــکا پیشقراول و
آوانگارد باشــد و عربســتان و دولتهــای عربی
اسپانســر مالی .اســرائیل هم احتماال تأمینکننده
لجســتیک و البیگــری بــرای انتخــاب دور بعد
ریاستجمهوری ترامپ!
politics@sharghdaily.ir

شــرق :ماجرا از یك تغییر ایدئولوژي آغاز شــد؛ زماني
که محمد حنیفنژاد ،رهبر مجاهدین خلق ،اعدام شده
بود و رهبران سازمان از جمله مسعود رجوي و موسي
خیاباني در زندان به ســر ميبردند و محمدتقي شهرام
شــرایط را براي اعالم تغییر ایدئولوژي از اســالمگرایي
به مارکسیســم مناســب دید و از دیگر اعضاي سازمان
خواست موافقت خود را با این تغییر رویکرد اعالم کنند؛
اما مجید شریفواقفي به چنین چرخش ایدئولوژیکی
تــن نداد و راه مبــارزه را از تحقق منویات اســالم جدا
ندانســت و همین بود که در کوچــهاي نزدیکي میدان
خراسان به ضرب گلوله همرزم سابقش کشته شد.
مجید شــریفواقفي در سال  ۱۳۲۷در تهران متولد
شــد و بهدلیل انتقال شــغلي پدرش به اصفهان برده
شــد تا تحصیالت ابتدایی و دبیرســتان را در آن شــهر
بگذرانــد .در همین دوران بود که به فعالیتهای دینی
و اجتماعــی روی آورد و پــس از خاتمــه تحصیالت
دبیرســتانی بهعنوان دانشآموز ممتاز استان شناخته
شد .در ســال  ۴۵در زمره اولین دانشــجویان دانشگاه
صنعتی در رشــته برق به تحصیــل پرداخت و یکی از
بنیانگذاران انجمن اسالمی آن دانشگاه بود .در جریان
ضربــه اولي که رژیم پهلوی در شــهریور ســال  ۵۰به
اعضاي سازمان مجاهدین وارد کرد و در ارتباط با اسناد
و مدارکی که در »خانه جمعی« به دست آورده بود ،نام
شریفواقفی نیز لو رفت و مأموران به سراغ او رفتند .در
آن هنگام او بهعنوان افسر وظیفه در اداره برق منطقه
فارابی تهران مشغول خدمت بود.
جدایي از یاران سابق
محسن سیدخاموشی که در ترور شریفواقفی دست
داشــت ،مینویســد» :یک روز شــریفواقفی در محل
کارش بود ،از طرف ساواک آمدند که او را دستگیر کنند،
پیش او آمده و گفتند آقای شــریفواقفی کجاست ،او
در جواب گفته همینجا بایستید االن میروم صدایش
میکنم و بعد رفته بود و متواری شــده بود« .با شروع
زندگی مخفی ،شریفواقفی بههمراه احمد رضایی به
بازســازی سازمانی پرداخت که تمام کادرهای برجسته
خود را از دســت داده بود .در این زمان شــریفواقفي
بهعنوان معاون کاظــم ذواالنوار فعالیت میکرد .بعد
از بازداشــت ذواالنوار در مهرماه  ۵۱شــریفواقفي به
مرکزیت ســازمان راه یافت و بــا رضا رضایی همردیف
شــد و بعد از کشتهشــدن رضایي او نیز مسئول شاخه
کارگری شد.
شــریفواقفي عالوه بر مســئولیت مزبور ،مســئول
امنیتی ســازمان نیز بود و هر ماه یک نشــریه داخلی با
نام »نشــریه امنیتی« را منتشر میکرد .این نشریه تا آذر
 ۵۳یکی از منظمترین نشریات سازمان محسوب میشد.
مسئولیت دیگر او »گروه الکترونیک« بود و با نظارت او
عبدالرضا منیریجاوید معروف به خســرو الکترونیک
موفق شد بسیاری از فرکانسها و امواج رژیم را کشف
و کنترل کند .رابطه با افراد خارج از کشور و ارسال خبر،
پیام و تحلیل برای آنها از دیگر مسئولیتهای او بود.
سازمان در جریان تغییر مواضع ،مجید را به کارگری
فرستاد .محســن سیدخاموشی درباره او مینویسد...» :
عضو کمیته مرکزی بوده اســت .او مذهبــی بود و در
جریان خانهگردی شــبانه دیگر حاضــر به همکاری با
بچهها نمیشــود؛ بهدلیــل چاپ مقالــه پرچم که در
نشریه داخلی چاپ شده بود .در جواب به او میگویند
که اگر حاضر به همکاری نشــوی ،خیانت کردهای و او
حاضر میشــود همکاری کند .باالخــره به کار کارگری
قرار میشود برود« .او بهظاهر شش ماه به کار کارگری
میرفت ولی در پنهان با حسین )مرتضی صمدیهلباف(
و کریم )ســعید شاهسوندی( و زنش مشغول فعالیت
برای تشــکیل گروه جدید بوده اســت .آنها نزد اعضای
پاییــن میرفتند و با آنها صحبت میکردند .باالخره زن
مجید شــریفواقفی بعد از شــش مــاه در نامهای که
برای کمیته مرکزی میفرســتد ،مســائل پنهانی آنها را
فاش میکند .مجید در تالش خود برای تشــکیل گروه
جدید یا دورکردن منحرفان از تشــکیالت سازمان ناکام
میماند و در  ۱۶اردیبهشــت  ۵۴بــه تصویب مرکزیت
مارکسیستشده ،ترور و جسدش سوزانده میشود.
شرح ترور
مرکزیــت ســازمان در اســفندماه  ۵۳از طریق لیال
زمردیان ،همســر شــریفواقفی که ضمنا رابــط او با
ســازمان بــود ،دریافت که شــریفواقفی کــه بهدلیل
مخالفــت با انحــراف ایدئولوژیک پیشتــر از مرکزیت
تصفیه شــده بود ،مسلح اســت .لیال در یک متن انتقاد
از خود  -پس از اینکه از طرف مســئولش متهم شــده
بــود که حقایق را نمیگوید -اعتــراف کرد که از همان
آذرماه  ۵۳میدانســته که شوهرش مسلح است ،ولی
گزارش نکــرده اســت .صمدیهلباف نیز یکــی ،دو بار
بــه وحید افراخته گفتــه بود دیگر بــه دالیل اعتقادی
نمیخواهد با ســازمان کار کند .این مســئله نیز شائبه
ارتباط منظم مخالفان را برای هســته مرکزی سازمان
تقویت کرد؛ بنابراین تصمیم به مذاکره اولیه با مخالفان
گرفتند .در چند تماس که در فروردینماه  ۵۴بین وحید
افراخته ،به نمایندگی از مرکزیت با مجید شریفواقفی
و صمدیهلباف گرفته شــد ،آنان صریحــا اظهار کردند
کــه دیگر نمیخواهند با ســامان کار کنند و تصمیم به
جدایــی گرفتهانــد .از جمله توجیهــات و انگیزههای
مرکزیت ســازمان در ترور او  -و شــریفواقفی -ترس
از نوعی انتقامگیری »مکتبی« بوده اســت که تردیدی
نیســت قیاس به نفس کردهانــد .مرکزیت توصیه کرد
که شــریفواقفی ،صمدیهلباف و ســعید شاهسوندی
را تصفیــه فیزیکی )تــرور( کنند و ضمنا با ســیفاﷲ
کاظمیان ،سمپات صمدیه و انباردار آنها نیز بعد از ترور
آن دو تماس گرفته شود که »انبارک« را تحویل دهد.
طبق قراری که از طریق لیال زمردیان به شریفواقفی

ابالغ شــد ،وحید افراخته و او در ســاعت چهار بعد از
کــه چالههای زیادی داشــت .بعــد از مدتی معطلی،
ظهر روز  ۱۶اردیبهشــتماه  ۵۴در سهراه بوذرجمهری
باالخره جسد را از ماشین پایین انداختیم و کلرات را روی
نو ) ۱۵خرداد شــرقی( ،باید یکدیگــر را میدیدند .قبال
جســد ریختیم ،مخصوصا روی صــورت او ،بعد بنزین
محســن سیدخاموشــی و حسین ســیاهکاله در یکی از
ریختیم ،بعد دستهای خود را و ماشین را تمیز کردیم؛
کوچههای خیابان ادیبالممالک مســتقر شده بودند و
بعد مقداری هم بنزین روی دست و پای عباس ریخته
در انتظار ورود شــریفواقفی به ســر میبردند که قرار
شد .در همان حال فندک را زد .از جسد شعله طوالنی
بود عالمت آن را منیژه اشرفزاده
بلند شــد و از دست و پای عباس
کرمانی بدهد .طبــق برنامه ،لیال،
هــم شــعله بلند شــد؛ مقداری
همسر شــریف -بیآنکه از جریان
عقــب رفته ،مــن روی او پریدم و
تــرور مطلع باشــد -او را تا محل
او را زمیــن زده و شــعله را خفه
مالقاتــش بــا وحیــد همراهی
کردم .وقتی بلند شــدیم ،متوجه
کرد و جدا شــد .قرار بــود در این
شــدیم که شــعله به دِر صندلی
مالقات آخرین حرفها زده شود و
عقب ماشــین گرفته؛ بهســرعت
وحید -احتمــاال و صرفا به لحاظ
داخل ماشــین پریده و ماشــین را
تاکتیکــی جهت انحــراف ذهن
از شعلهها دور کردم .در گودالی
شــریف -موافقت ســازمان را به
جسد را انداخته و کلرات و بنزین
مجید شــریف واقفی اعالم دارد.
روی آن ریختیــم .جیبهــای آن
وحیــد وی را بــه داخــل خیابان
را تخلیه کردیــم؛  ۲۰عدد قرص
ادیــب برد و زمانی کــه به کوچه
سیانور داشــت و مقداری نوشته
محــل اســتقرار دو عضــو دیگر
کــه آیه قــرآن در آن بود و حدود
رســیدند و خواســتند از آن عبور
 ۴۰۰تومان پول«.
حسین سیاهکاله یک گلوله از روبهرو
کنند ،حســین سیاهکاله یک گلوله
روایت خواهران شریفواقفي
به صورت شریف واقفی و وحید
افراخته نیز گلولهای از پشت سر به
از روبهرو به صورت شریف واقفی
از قتل برادرشان
او شلیک کرد .جسد او بهسرعت در
و وحیــد افراخته نیــز گلولهای از
مهینسادات شریفواقفي در
صندوق عقب اتومبیلی که از قبل
پشت سر به او شلیک کرد .جسد
وصف قتل برادرش چنین گفته
آماده بود قرار گرفت ،وحید و دو نفر
او بهســرعت در صنــدوق عقب
بود» :مرداد ســال  ۵۴از ساواک
دیگر با رانندگی محسن خاموشی به
اتومبیلی کــه از قبل آمــاده بود
تهران با منــزل ما تماس گرفتند
سوی بیابانهای مسگرآباد حرکت
قرار گرفت ،وحیــد و دو نفر دیگر
و گفتند تمامی اعضای خانواده
کردند .در آنجا شکم شریف واقفی
با رانندگی محســن خاموشی به
مجیــد ،صبــح فــردا در کمیته
توسط خاموشی و سیاهکاله پاره شد
سوی بیابانهای مسگرآباد حرکت
شــهربانی تهران جمع شــوند.
و در آن ،محلول بنزین و کلرات و
کردند .در آنجا شکم شریفواقفی
پدرم در آن زمان فوت کرده بود؛
شکر ریختند و آتش زدند
توسط خاموشــی و سیاهکاله پاره
بنابرایــن خواهر بزرگــم و برادر
شــد و در آن ،محلــول بنزیــن و
دومم بــه همراه همسرانشــان
کلرات و شــکر ریختند و آتش زدند .پس از ســوزاندن
عازم تهران شــدند .ما گمان میکردیم ساواک مجید
جســد ،آن را قطعهقطعه و در چند نقطه دفن کردند.
را دستگیر کرده و میخواهد اعدامش کند و خانواده
به علت سوزاندن و مثلهکردن جسد ،یکی از دستهای
را بــرای آخرین دیدار فراخوانده اســت .هنگامی که
حسین سیاهکاله مقداری سوخت که در نتیجه نتوانست
خواهر و برادرم به شــهربانی رفتند به آنان خبر دادند
در برنامه بعدی که قرار بود ســاعت شش بعد از ظهر
که مجید بهدست هممســلکان و همگروهیهایش
اجرا شود )ترور صمدیه لباف( شرکت کند.
کشته و جسدش سوزانده شده است که این خبر برای
خانواده بسیار غیرمنتظره بود .ساواک دو نفر از افرادی
روایت محســن خاموشي از شــرح قتل و سوزاندن
را کــه در قتل مجید دســت داشــتند در یک درگیری
جسد
خیابانی دســتگیر کرده ،به نزد خواهر و برادرم آورده
محســن سیدخاموشــی ،از عوامــل اصلــی ترور
شــریفواقفی ،اعترافات دهشــتناکی درباره این حادثه
دارد کــه عین آن را در حضور والدیــن او نیز تکرار کرد
و از تلویزیون رژیم شاه پخش شد .او چنین روایت کرد:
»در محــل قرار ،علی و بعد حیدر و حســن هم آمدند.
ماشــین قهوهای را هــم با خود آورده بودند ...وســایل
ضروری را داخل ماشین گذاشتم؛ کلرات ،بنزین ،برزنت،
ابــر ،نایلون ،میخ پنجری و لنگ و هر کدام یک دســت
لبــاس اضافی برای خــود آورده بودیم .صندوق عقب
را مرتــب کردیــم .اول یک ورقه نایلون زیــر انداختیم.
بعد برزنت را روی آن کشــیدیم ،بعدا ابر را روی برزنت
کشیدیم .حدود سه کیلو کلرات در بستههای یککیلویی
در داخل ماشین گذاشتیم .یک پیت هم خریدیم و آن را
پر از آب کرده داخل ماشین گذاشتیم .طرح بدین شکل
بود که روبهروی کوچه ادیب]الممالک[)کوچه باریک(
یک همشــیره بایســتد؛ بعد وقتی مجید شریفواقفی
وارد کوچه شد ،همشیره برود و عباس وارد کوچه شده
مجید شــریفواقفی را بکشد ،بعد جســد را دو نفری
)عبــاس و حیدر( با هم حمــل کنند ،در صندوق عقب
بگذارند و بعد ســوار شده و بروند .حیدر سر قرار مجید
شــریفواقفی رفت .من و عباس هم ماشین قهوهای را
به کوچهای برده نمرهها را باز کرده و نمرههای جعلی
را پشت شیشههای آن گذاشتیم و به محل عمل رفتیم؛
ماشــین را دم کوچه باریک گذاشــتیم و ایستادیم .چند
لحظــه بعد ،علی با ناراحتی آمد و گفت که همشــیره
ســر قرار خود نیامده؛ چهکار کنیم؟ عباس گفت :مهم
نیســت؛ من طــوری میایســتم که نیمــی از کوچه را
ببینم .ما ایستاده بودیم که دیدیم همشیره با چادر آمد
و روبهروی کوچه ایســتاد .حدود یک ربع گذشــت که
همشــیره رفت .عباس از من خداحافظی کرده و داخل
کوچه شد؛ لحظهای بعد صدای شلیک گلوله بلند شد.
من لنگ را برداشته و داخل کوچه شدم که دیدم مجید
شریفواقفی ،به صورت ،روی زمین افتاده است .لنگ را
روی صورت او گذاشتم و برگشتم؛ ماشین را روشن کرده
دستمالی تر کردم .وقتی عباس و حیدر جسد را داخل
ماشین گذاشتند ،من خونهای روی سپر را پاک کردم و با
هم سوار شدیم و رفتیم .عباس از جلو یک تیر به صورت
او شلیک کرد و حیدر هم یک تیر به پشت سرش شلیک
کرد .بعد دو نفری جسد را داخل ماشین آوردند .چند زن
از دیدن صحنه داد و فریاد کردند؛ که حیدر سر آنها داد
کشید :ما پلیسیم ،دور شوید .کسی که کشته شد خرابکار
بود .از طریق کوچه آبمنگل و شهباز رفته و از آنجا به
خیابان عارف ،نزدیک میدان خراسان رفتیم .حیدر پیاده
شــد و من و عباس وارد جاده مسگرآباد شدیم .همان
موقع که مجید شــریفواقفی روی زمیــن افتاده بود،
اسلحهاش را از کمرش برمیدارند همان اسلحهای که
از انبار تخلیه کردند ،ولــی نارنجکش را برنمیدارند و
نارنجک از کمرش میافتــد و عباس و حیدر نفهمیده
بودند؛ در نتیجه نارنجک در کوچه ماند .من و عباس در
جاده مسگرآباد ،همانجایی که وحید افراخته عالمت
داده بود ،رفتیم ولی جایی برای ســوزاندن جسد نبود؛
زیرا همان لحظهای که ماشــین را پارک کردیم ،یک گله
گوسفند و چند مرد نزدیک ما شدند .در هر صورت ما از
منطقه دور شــدیم و در امتداد جاده قدیم پیش رفتیم.
باالخره جایی یافتیم در ۱۸کیلومتری جاده مســگرآباد،
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بودند .آن دو نفر وحید افراخته و محســن خاموشی
بودند .ساواک موفق به دستگیری سیاهکاله نشده بود،
ســیاهکاله بعد از انقالب هم دستگیر نشد و به گمانم
هنوز هم زنده اســت .البته به نظر میرسد که هدف
ســاواک هم از این روبهرویی درگیــری خانواده ما با
قاتالن مجید بوده اســت ،ولی خواهر و برادرم چون
هنوز مرگ مجید را باور نداشتند هیچ عکسالعملی
نشان ندادند«.
مریم ســادات ،خواهر بزرگتر شریفواقفي ،نیز در
ادامه ســخنان خواهرش درباره قتل برادرشــان گفته
بود» :ما آن موقع حرفهای ســاواک را باور نکردیم و
برادرم گفت من نمیتوانم حرفهای شــما را هضم
کنم .در آن جلســه تهرانی و ازغندی -از شکنجهگران
معروف ساواک -نیز حضور داشتند و به برادرم گفتند
ما به تو چیزی را نشــان خواهیم داد که هضم مسئله
برایت دشوار نباشد .ســپس برادرم را به اتاق دیگری
بردند و به او یک کتک مفصل زدند و گفتند حاال هضم
کن! به من هم گفتند اینها قاتالن برادرت هســتند و با
آنــان هر طور میخواهی رفتار کــن که من گفتم آنان
را به خدا واگذار کــردم .اصال باور نکردم که مجید به
شهادت رســیده اســت .با خودم گفتم حتما او را به
شــکنجهگاه بردهاند و حاال قصدشــان حرفکشیدن
از ماســت .گفتند پس اگر نمیخواهــی حرفی بزنی
بــرادرت )مرتضی( را به تو نمیدهیــم و این برادرت
را هم میفرســتیم پیش مجید .ســپس من آمدم در
محوطه و شــروع کردم بــه دادزدن ،گفتم ملت ایران
ببینید اینهــا دارند با مردم چهکار میکنند .برادر من را
کشتند و ســوزاندند حاال میگویند این برادر دیگرت را
هم آزاد نمیکنیم .در نهایــت هنگامی که به نزدیک
در خروجی رسیدم ،دو مأمور فرستادند و مرا به داخل
بازگرداندنــد .من را به اتاقی تاریک بردند ،برادرم را نیز
آوردند .از قاتالن مجید ،خاموشی را نیز آوردند .پاهای
او به علت شکنجه ورم کرده بود و آنها را بسته بودند.
برادرم به خاموشــی اشــاره کرد و از او سؤال کرد که
مجید شهید شــده؟ ولی او به قدری بیحال و ناتوان
بود که نمیتوانســت جواب بدهــد و چیزی نگفت.
جلسه تمام شد و به ما گفتند از اینجا که خارج شدید
با کســی راجع به مرگ مجید صحبت نمیکنید تا ما
اعالم کنیم که شــما مراســم بگیرید .پس از خروج از
ساواک با برخی از دوســتان مجید که قبال در سازمان
بودند و در جریان امور قرار داشتند تماس گرفتم و آنها
شهادت مجید را تأیید کردند«.

 ســیل امسال پیامهاى روشــني براى مسئوالن
دســتاندرکار ســاخت ســدها داشت .ســد باید
بهشــدت محکــم بــا مصالــح عالي و توســط
متخصصان ساخته شــود ،تا استحکام سیلهاي
مهیبتر را داشــته باشــد .ثانیا دریاچه پشت سد
خیلي وســیع باشد ،سدهاى مشــهد مثل ارداک،
طرق ،گلســتان و کارده هم باید مقاومسازي شود.
هم دریاچه و حریم ســد باید وســیع باشد .در این
ســدها اکنون کنار دریاچه و حریم توسط عدهاي
تصرف شــده که باید رفع تصرف شود .دورکردن
متصرفان کیفیت آب سدها را نیز ارتقا ميدهد.
یک مخاطب
 با توجه به سیاستهاي اخیر دولت و تصویب
مجلس براي توســعه جایگاههاي سوختگیری
گاز سیانجی براي صرفهجویي بیشتر در مصرف
ســوخت نسبتا گران بنزین و مدیریت و کنترل بهتر
آن ،شایسته است مســئوالن محترم شرکت ملي
پاالیش و پخش فراوردههاي نفتي ایران و شرکت
ملــي گاز ایران منطقــه اصفهان ،بــرای احداث
حداقل یــک جایگاه ســوختگیري ســیانجی
در منطقه وســیع و پرجمعیت و پرتردد شــهرک
»خانه اصفهان« واقع در شمال شرقي شهر بزرگ
اصفهان اقدام کنند .این شــهر با ســابقه طوالني
و قدمت شــهري بیش از  ۵۵سال ،درحالحاضر
جایگاه ســوختگیري ســیانجی نــدارد .لطفا
مسئوالن محترم براي رفاه حال اهالي این منطقه
و مسافران یک جایگاه سیانجی احداث کنند.
یک مخاطب از اصفهان
 یک ملک خیلي قدیمــي و تاریخي در خیابان
ولیعصر ،نرســیده به ســهراه جمهــوري ،کوچه
رجببیگي ،پالک  ۱۳وجود داشــت که متأسفانه
این ملک در تعطیالت عید تخریب شــده اســت،
این ملک بســیار دیدني بود و در معرض دید قرار
داشت؛ جا دارد مراجع ذيربط پیگیري کنند که از
تخریب این اماکن جلوگیري شود.
یک مخاطب
 بازنشســته هستم ،شــرکت مخابرات  ۱۹سال
اســت که حدود  ۹۰میلیون از ما گرفته و قرار بود
آپارتماني را پنجســاله به ما تحویــل دهند؛ ولي
همچنان منتظریــم و هیچ اتفاق نیفتــاده و خبر
جدیدي هم نشده است
یک مخاطب

