نی
مه دوم

1375

آگهی دعوت از ناشرین و افراد خیر

راه آهن جمهوری اسالمی ایران به منظور رونق
بخشیدن و ترویج امر کتاب خوانی در قطار ،نیاز به
همکاری و مساعدت ناشرین محترم و افراد خیر و
فرهنگ پرور دارد .ناشرین محترم و افراد خیر برای
شرکت در این امر فرهنگی می توانند کتب مناسب را
به رسم هدیه به نشانی میدان راه آهن  ،ساختمان شهید
کالنتری  ،کتابخانه مرکزی راه آهن ارسال فرمایند

تلویزیونبلر

صفحه  16سال بیست و ششم شماره  7523سه شنبه 2دی 7 ۱۳۹۹جمادی االول 1442ایران قرن صدوسی و هفت

بریدهجریده

عاشقانه شاهرخ و سمیه با طعم قتل

روز خونین
خیابان گاندی

علیحاتمی
چهره در نقاب خاک کشید

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

موزه شهدا در تهران گشایش یافت

بزرگترین موزه شــهدا در تهران با حضور آقای اکبر هاشمی
رفسنجانیرئیسجمهوریگشایشیافت.
موزه شــهدا مجموعهای از آثارمکتوب وغیرمکتوب هشــت
سال دفاع مقدس و انقالب اســامی و بهجای مانده از حدود
یکصدهزارشهیداست.
آقای هاشــمی رفســنجانی رئیس جمهوری پساز بازدید از
بخشهای مختلف این موزه اظهارداشت :به وجود آوردن این
مجموعهها برای جامعه ،بویژه جوانان دریچهای تازه برای توجه
بیشتر به فرهنگ شهادت و رشادت رزمندگان و تاریخ پرفراز
و نشــیب جنگ تحمیلی است .جمعآوری وصیتنامهها و آثار
مکتوب شهیدان ،کار باارزشی است و شخصیت بارز شهیدان
عالی مقام را بیش از پیش نمایان میسازد و باید این اقدام هرچه
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.وی سپس به کتابخانه این موزه اشاره
کرد و ابراز امیدواری نمود این کتابخانه به مرکزی برای کسانی
تبدیل شود که میخواهند در عرصه شهادت تحقیق کنند.
روزنامه ایران -شنبه  7مهر 1375

در نیمه دی ماه ســال  1375دو نــام در تهران بیش از دیگران به گوش میرســید:
«شاهرخ و سمیه»؛ اسامی که همه جا شنیده میشد و ماجرای قتل هایشان صفحات
رســانهها را پر کرده بود« .خواهرم رو صدا کردم ،اومد داخل اتاق .شاهرخ هم بود.
گرفتیمش ،فکر میکرد شــوخی میکنیم .میخندید ،این طوری گلویش رو فشار
دادیم و بعد آمپول هوا ...دســت و پا مــیزد و میگفت :تو رو خدا ولم کنین .بعد
ســراغ برادرم رفتیم .وقتی فهمید خواهرم رو کشــتیم ،لگد زد .بهزور بهطرف وان
بردیمش و ســرش رو داخل آب کردیم .دســت و پا میزد و بعد تموم شــد ».این
بخشهایی از اعترافات ســمیه  16ساله است که با همدستی دوست پسرش شاهرخ
( 16ســاله) دو قتل را در خانه ویالیی کوچه  23خیابان گاندی مرتکب شدند .آنها
قصد کشتن تمام اعضای خانواده سمیه را داشتند ولی زمانی که با مادر درگیر شدند،
گریههای خواهر کوچک سمیه و پشیمانی لحظهای شاهرخ همه برنامهریزیها را به
هم زد و باعث شد مادر به خیابان فرار کند و از همسایهها کمک بخواهد ،البته مادر
سمیه که باور نمیکرد فرزندش خواهر و برادرش را کشته است ،برای محافظت از
سمیه در ابتدا فریاد زد که دزد به خانه آنها حمله کرده است ولی در بازجوییها و با
روایتهای ضد و نقیض؛ دست شاهرخ و سمیه رو شد.
ســرتیپ ابوالفتحــی ،فرمانده وقت نیــروی انتظامــی تهران در جمــع خبرنگاران
گفت«:وقتی کارآگاهان در محل حادثه حاضر شدند ،جسد پسر  ۹ساله خانواده به
نام محمدرضا را در وان حمام و دختر  ۱۳ســاله بهنام سپیده که خفه شده بود را در
اتاق خواب کشــف کردند .مادر خانواده که در این حادثه با ضربات چاقو مجروح
شــده بود در تحقیقات اولیه تناقضات آشکاری در گفتههایش داشت که مشخص
میکرد جنایت توســط افرادی آشــنا صورت گرفته است .مأموران در کمتر از ۱۰
ســاعت به پسر  ۱۶سالهای به نام شاهرخ به همراه دختر بزرگ خانواده مقتوالن ،به
نام سمیه مشکوک شدند و آنها را دستگیر کردند .متهمان اعتراف کردند که یک
سال پیش در پارک با هم آشنا شده و دیدارهای مخفیانهای داشتند و قرار ازدواج با
هم گذاشته بودند .آنها اعتراف کردند که در روز حادثه به گمان مخالفت اعضای
خانواده با ازدواج آنها ،اقدام به قتل خواهر و برادر سمیه کرده و ابتدا سپیده و سپس
محمدرضا را در وان حمام خفه کردند».
حمیدرضا گودرزی قاضی وقت دادگاه سمیه و شاهرخ هم درباره رسیدگی به این
پرونده گفته اســت« :معلوم شد که سمیه با پسر نوجوانی بهنام شاهرخ طرح دوستی
ریخته و با وی رابطه داشــته اســت که به مراحل عمیقتر و طوالنی تری انجامید و
خانواده هم که از این ماجرا کام ً
ال مطلع بودند با ازدواج آنها به طور جدی مخالفت
کرده بودند .ســمیه کــه خانوادهاش را مانعــی در راه ازدواج با شــاهرخ میدید با
تصورات بیمارگونه و ذهنی که از جهت روانی آشفته بود ،تصمیم به از میان بردن
تمام اعضای خانوادهاش گرفت تا به تصور خودش بتواند در غیاب اعضای خانواده
با شــاهرخ ازدواج کند .در روز جنایت برنامه ریز اصلی سمیه بوده و شاهرخ کام ً
ال
تحت تأثیر وی قرار داشــت و چنین به نظر میرســد که اگر سمیه دست از سر این
اقدامات برمیداشــت ،شاهرخ مســلماً هیچ اقدامی نمیکرد .از البه الی اظهارات
متهمان چنین اســتنباط شد که شــیوه ارتکاب جنایت را از روی یک فیلم سینمایی
که قتل در وان حمام در آن به نمایش گذاشته شده بود ،کپیبرداری کرده بودند».
فیلمی که قاضی دادگاه به آن اشــاره میکند «قاتلین بالفطره» ســاخته الیور استون
اســت.دادگاه بعد از چند جلسه رســیدگی به پرونده قتل خیابان گاندی در نهایت
شــاهرخ و ســمیه را به جرم دو قتل عمد به قصاص محکوم کرد که البته با گذشت
پدر ســمیه شاهرخ به  10سال و ســمیه به  12سال حبس محکوم شد .مجرمانی که
حاال سالهاســت با پایان دوران محکومیتشان از زندان خارج شدهاند و االن حدود
 40سال سن دارند.
آنچه پرونده قتلهای شــاهرخ و ســمیه را در سال  1375به موضوعی جنجالی بدل
کرد؛ نگرانی نســبت به «نسل جوان»« ،روابط عاطفی و عاشقانه این نسل»« ،شکاف
بین نســل نوجوان و جوان با خانواده هایشان» و ...بود؛ موضوعی که برای میلیونها
پدر و مادر ایرانی در نیمه دهه  70به یک تلنگر تبدیل شد.

روزشمار

گردآوری:محمدگرشاسبی

1مهر

افتتاح آزادراه
قزوین -زنجان.

1375

 3مهر

جمهوری اسالمی
ایران پیمان منع
جامع آزمایشهای
هستهای (ان.پی.تی)
را امضا کرد.

تلویزیون رنگی بلر،
جام جهان نما

صبح دیروز [چهارشــنبه  14آذر
 ]1375قلب کارگردان صاحبنام
س ازعمری تپیــدن ،از
ایران پــ 
نفس بازماند و چهــره در نقاب
خاککشید.
علــی حاتمــی در ســال ۱۳۲۳
در تهــران متولــد شــد .وی
دانشــکده
فارغالتحصیــل
هنرهــای دراماتیک تهــران بود
و فعالیتهای هنری خــود را از
ســال  ۱۳۴۱با نوشــتن فیلمنامههای کوتاه تلویزیونی آغاز کرد .در
سال  ۱۳۴۹فیلم حسن کچل را با موضوع طنز -اجتماعی کارگردانی
کرد .طوقی ،باباشــمل ،قلندر ،ستارخان ،خواســتگار ،سوته دالن،
حاجی واشنگتن ،کمال الملک ،جعفرخان از فرنگ برگشته ،مادر
و دلشــدگان فیلمهای ســینمایی این کارگردان بزرگ بوده است.
نمایشــنامههای نارنج و ترنج ،دیو ،حســن کچل ،آدم وحوا ،قصه
مرد ماهیگیر ،طلسم وحریر وسریال هزاردستان ،سلطان صاحبقران،
شهر آفتاب مهتاب و داستانهای مولوی سریالهایی بودند که وی
عهده دار کارگردانی آنها بوده است.
علی حاتمی ســالها با فضاهای سنتی و مردمی ،تاریخ را به اقتباسی
خاص به خانه مردم آورد .طرح شهرک سینمایی نیز حاصل تالش
او در عرصه ســاخت دکوری عظیم است که سریال هزاردستان از
ســال  ۱۳۵۷تا  ۱۳۶۶در این شهرک فیلمبرداری شد.آخرین پیامبر،
ملکههای برفی و فیلم جهان پهلوان تختی از برنامههای مورد عالقه
حاتمی بود که ساخت دو فیلم اول میسر نشد و جهان پهلوان تختی
نیمه کاره رها شد.
روزنامه ایران  -پنجشنبه  15آذر 1375

سفر رهبر معظم انقالب به استان خوزستان

هیچ قدرتی نخواهد توانست به این ملت
ضربهای وارد کند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
دیروز [ 18اسفندماه سال  ]1375وارد شهراهواز شدند.
ایشــان در اجتماع مردم اهواز با اشــاره به ایستادگی
مردم خوزستان در هشت سال دفاع مقدس فرمودند:
من امروز در مقابل شما عزیزانم ،مردم شجاع و مؤمن
و بااخالص منطقه خوزســتان و شــهر اهواز و دیگر
شهرهای این استان  -که بخشی از ملت بزرگ ایران
ی خواهم بگویم که جمعبندی هشت سال
هستید  -م 
جنگ و هشت سال ِ
تالش بعد از جنگ این است که

عملیات ساخت
آزاد راه تهران ـ شمال آغاز شد

عملیات ســاخت آزاد راه تهران -شــمال بهعنوان بزرگترین طرح
راهســازی ایــران دیروز[دوشــنبه  19آذر  ]1375بــا حضور آقای
اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری آغاز شد.
همزمان با برگزاری این مراسم در تهران ،مراسمی در مرزن آباد انتهای
مسیر آزادراه تهران -شمال نیز برگزار شد و رئیس جمهوری با ارتباط
تلفنی دستور شروع عملیات اجرایی این مسیر از مقصد را نیز صادر کرد.
آقای هاشــمی رفسنجانی در مراسم شــروع عملیات اجرایی این طرح
اظهار داشت :ســاخت آزادراه تهران -شمال یکی از کارهای با ارزش
دوران سازندگی است .ساالنه۱۰تا ۱۲میلیون نفر به منطقه شمال مسافرت
میکنند و ساخت این آزاد راه در صرفهجویی از وقت و آرامش روحی
مردم که برای تحصیل ،استراحت و تجدید قوا به شمال مسافرت میکنند
نقش بسیار مهمی دارد .عالوه بر اینها ،بهرهبرداری از این آزاد راه باعث

نتایج سرشماری سال 1375

میشود تا استهالک وسایط نقلیه در این مسیر به نحو چشمگیری کاهش
یابد.رئیس جمهوری افزود :با توجه به توسعه بنادر جنوبی کشور ،ساخت
آزادراه تهران -شــمال یک ضرورت اجتنابناپذیر اســت و در حال
حاضر امکانات اجرایی دولت امکان ســاخت این بزرگراه را میدهد.
یکی از ویژگیهای طرح ساخت این آزادراه این است که هزینه اجرای
آن را دولت نمیپردازد .احداث شهرک های مسکونی در مسیر آزاد راه
تهران  -شمال پیشبینی شده است که این اقدام به حل مشکل مسکن در
تهران و شمال کمک خواهد کرد.
روزنامه ایران  -سهشنبه  20آذر 1375

گزارش خبرگزاری رویترز از انتشــار
ایران سپید

هم اکنــون در ایران یک روزنامــه به زبان بریل
در اختیار افراد نابینا است .بهگزارش خبرگزاری
رویترز ،ناشــران روزنامه «ایران سپید» میگویند
که این نخستین روزنامه از نوع خود در خاورمیانه
است .یک منبع نزدیک به ایران سپید میگوید
کــه از زمان انتشــار این روزنامــه (که هجدهم

 18آبان

تیم ملی کشتی ایران
قهرمان جام جهانی
کشتی تهران شد.

نوامبر برابر با بیستوهشتم آبان
ماه بوده است) تاکنون توانسته
اســت  ۵هزار مشترک جذب
کند .وی میگوید :هدف این
روزنامه برآورده کردن نیازهای
اطالعاتی افراد نابینا است .افراد
تحریریهایرانسپیدبدونگرفتن
دستمزد کار میکنند .روزنامه
فارسیزبان«ایران»کهناشرایران
سپید است ،در نظر دارد که یک نسخه انگلیسی
ایران و همچنین کتاب سال ایران را منتشر کند.
حسین ضیایی سردبیر روزنامه ایران در اوایل این
ماه اعالم کرد که انتشــار ایران سپید مهمترین
گام برای مجموعه انتشــاراتی روزنامه ایران که
درنظردارد روزنامههایی به زبان های انگلیسی و
عربی و همچنین در زمینه ورزش و برای جوانان
منتشر کند ،بوده است.
روزنامه ایران  -دوشنبه  8بهمن 1375

 22آبان

تیم پرسپولیس با
پیروزی مقابل الریان
قطر قهرمان باشگاه های
غرب آسیا شد.

جمعیت ایران
 ۵۹میلیون نفر شد
براساس آخرین نتایج سرشماری انجام شده ،جمعیت ایران حدود ۵۹میلیون نفر برآورد شده
است .بر مبنای سرشماری همگانی نفوس و مسکن سال  ،۱۳۷۵جمعیت استان تهران حدود
۱0میلیون نفرو جمعیت شهر تهران حدود  ۷میلیون نفر است.
این سرشماری یکی از دقیقترین سرشماریهای انجام شده در ایران است.
بر مبنای سرشماری سال  ،۱۳۷۰جمعیت ایران  ۵۵میلیون و  ۸۰۰هزار نفرو جمعیت استان تهران
 9میلیون و  ۹۸۲هزارنفر بود.
روزنامه ایران -شنبه  22دی 1375

شبکه جوان رادیو گشایش یافت

آغاز انتشار روزنامه «ایران سپید»

روزنامه «ایران سپید» برای ایجاد
ارتبــاط فرهنگی میــان دنیای
خــارج بــا نابینایان و اســتفاده
همگانی نابینایــان از اطالعات
و اخبار ،از روز یکشــنبه  24تیر
 1375باانتشارنخســتین پیــش
شــماره به خط بریل در چهار
صفحه ،فعالیت خــود را آغاز
کرد .نخستین شماره ایران سپید
روز 28آبان 1375منتشر شد.

اگر ملت ایران متحد باشد  -آن چنان که هست  -اگر
پایبند به احکام اسالم باشد  -آن چنان که هست  -اگر
همت بر سازندگی کشور بگمارد  -که گمارده است
 هیچ قدرت و نیرویی ،حتی نیروی متحد استکبار واســتعمار در سرتاسر عالم هم نخواهد توانست به این
ملت شــجاع و مقاوم و با ایمان و مصمم و کارآمد و
به این کشور و این نظام مقدس ،کوچکترین خدشه و
ضربهای وارد کند....
روزنامه ایران – یکشنبه  19اسفند 1375

است.در آغاز این مراسم که معاونان و مشاوران
سازمان صداوســیما و مدیران صدای جمهوری
اسالمی ایران حضور داشتند ،آقای علی الریجانی
رئیس سازمان صداوسیما گزارشی از هدفهای
راهاندازی شــبکه جوان رادیــو را ارائه کرد .وی
گفت :شبکه جوان با استفاده از تجربه راهاندازی
شبکه سوم سیما که به نسل جوان اختصاص دارد،
در ســیزده محور فرهنگی ،سیاســی ،اجتماعی،
اخالقی ،علمی و آموزشی ،تفریح و سرگرمی و ...به تناسب مقطع سنی
جوانان ،برنامهسازی و پخش میکند.
روزنامه ایران -یکشنبه  5اسفند 1375

شبکه سراسری جوان صدای جمهوری اسالمی
ایــران که از روز دوم اســفند بهطور آزمایشــی
فعالیت خود را شروع کرده بود ،از ساعت  ۲بعد
از ظهر دیروز[شنبه  4اسفند  ]1375فعالیت خود
را رسماً آغاز کرد.آقای اکبر هاشمی رفسنجانی،
رئیس جمهوری درمراســم افتتاح شبکه جوان
گفت :حرکت و تالش نتیجه طبیعی امید و نشاط
اســت و رســانههای تبلیغی باید در برنامهسازی
و کارهــای فرهنگی خود با هرنوع خمودی و افســردگی مقابله کنند.
جامعه جوان امروز ما آرمانگرا ،سیاســی و هوشــمند است و هرگونه
حرکتــی برای ایجاد نشــاط ،تحرک و تالش در نســل جوان منطقی

عملیاتاجراییمرحلهنخست
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی آغاز شد

عملیات اجرایی مرحله نخست طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در استان بوشهر روز جمعه
[ 10اســفند  ]1375آغاز شد .از این طرح بهعنوان بزرگترین طرح اقتصادی و صنعتی در تاریخ
گذشــته و آینده ایران نام برده میشود .ارزش ذخایر گاز این حوزه با قیمتهای امروز بازارهای
جهانی گاز معادل  ۸۰۰میلیارد دالر است.
روزنامه ایران  -یکشنبه12اسفند1375

 2اسفند

 16بهمن

بر اثر وقوع زلزله
در خراسان54 ،
نفر کشته شدند.

 20دی

علی دایی با  22گل زده ،از سوی
فیفا بهعنوان آقای گل جهان در
سال  1996برگزیده شد.

 28بهمن

سیدمجتبی آقا بزرگ علوی
معروف به بزرگ علوی نویسنده و
استاد زبان فارسی درگذشت.

بهرهبرداری از ترمینال فرودگاه
بینالمللی بوشهر توسط
اکبرهاشمیرفسنجانی،رئیس
جمهور.

1376

1997

1996

 2مهر

راهاندازی فاز دوم
اتوبوس برقی با 35
دستگاه اتوبوس در
تهران.

 4دی

 7مهر

فیلم پدر ساخته مجید مجیدی برنده
جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره
بینالمللی فیلم اسپانیا شد.

 22آبان

درگذشت آیتاهلل
سیدمرتضی پسندیده برادر
امام خمینی ،در صد سالگی.

امضای قرارداد
ساخت  100هزار
گوشی تلفن همراه
بین شرکت مخابرات
ایران و شرکت صنایع
الکترونیکایران
(صاایران).

 16بهمن

 9بهمن

سیدمحمدحسین طباطبایی در سن پنج سالگی موفق به
حفظ کل قرآن کریم شد .وی یک سال بعد از دانشگاه
کاونتری بریتانیا مدرک دکترای افتخاری گرفت.

در جشنواره فیلم فجر بچههای
آسمان (فیلم) ،مجید مجیدی
(فیلمنامه و کارگردان) ،ابوالفضل
پورعرب (بازیگر مرد) ،گلچهره
سجادیه (بازیگر زن) و بابک بیات
(موسیقی) سیمرغ بلورین گرفتند.

 30بهمن

افتتاح پل بزرگ یادگار
امام حدفاصل شمال
بزرگراه جالل آل احمد تا
خیابان آزادی ،بزرگترین و
طوالنیترین پل سواره روی
کشور ،توسط اکبرهاشمی
رفسنجانی.

 10اسفند

وقوع زلزله در اردبیل،
گیالن و کردستان ،حدود
 1000نفر کشته بر جای
گذاشت.

