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نخستینشکستاصالحطلبان
انتخابــات  در 
 ۸۱ اســفندماه 
طیف هــای  کــه 
سیاســی  گوناگون 
و احــزاب مختلف با 
مختلف  تابلوهــای 
این  داشتند،  حضور 
بودند  اصولگرایــان 
که با لیست واحد در 

انتخابات شــرکت کرده و توانستند اکثریت شــورای شهر را از آن 
خود کنند. مشارکت ها با سرلیستی مصطفی  تاج زاده آمده بودند و 
نهضت آزادی و ملی مذهبی ها با چهره های سالخورده خود لیستی 
مجزا با عنوان »یــاران بازرگان، طالقاني، ســحابي« داده  بودند و 
گروهی دیگر از اصالح طلبان و ملی  مذهبی چند ائتالف تشــکیل 
داده بودند که در نهایت باعث شد اولوین شکست جریان اصالحات 
در دهه۸0 رقم خورد؛ پس از این اتفاق اصالح طلبان در انتخابات 

مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری هم بازنده شد. 

روزنامه  کیهان در  سال ۸۱ سلسله گزارش های 
مربوط به رواج رباخواری را منتشــر کرد. یکشنبه 
29  اردیبهشــت ماه نیز گزارشــی  بــا تیتر »یا 
پرداخت نزول یا گوشــه ســلول!« منتشر شد که  
واکنش های بســیاری را به دنبال داشت. در این 
گزارش به مســأله پدیده ربا کــه در آن دوران به 
گزارش ایــن روزنامه رواج یافته، پرداخته شــده 
بود. ســطرهایی از این گزارش که در مورد یکی از 

آسیب دیدگان پدیده رباست را با هم می خوانیم.
زن نگاهش را از شیشه قطور عبور می دهد. مرد 
از آن سوی شیشه به زن نگاه می کند، چقدر او را 
متفاوت می یابد، او را که سال ها در کنارش بوده و 
غم ها و شادی های زندگی اش را با او قسمت کرده، 
از پشت این شیشــه ضخیم با او احساس بیگانگی 

می کند. گویی هرگز سال های طوالنی را با هم زیر 
یک سقف زندگی نکرده اند.

مرد از خودش می پرســد: این زن من اســت؟ 
زن امــا تالش می کنــد بارقه هــای مهربانی را از 
ضخامت شیشه  عبور دهد، تالش می کند تا رنگ 
آشــنایی را به چشــمان مرد که کم کم به نظرش 
غریبه می آیند، نشاند. می کوشد خاطرات شیرین 
گذشته را به یاد آورد. او را می بیند که دخترشان 
را قلمــدوش کرده و روی چمن یکدســت پارک 
مــی دود و مــی دود و می خندد و دخترشــان را 
که با تمام وجودش غرق شــادی شده به آغوش 

می گیرد...

راضیه زرگری| چقدر آشناست تصاویر 
باقی مانده از زلزله 56 سال پیش بویین زهرا 
و زلزله  ســال ۸۱ در همین حوالی یا زلزله 
بم و حتی زلزله کرمانشاه و ازگله که  سال 
گذشته اتفاق افتاد. خرابی ها و آوارها همان 
اســت؛ کیفیت تجهیزات کمک رسانی و 
شاید لنز دوربین های عکاسی فقط تغییر 
کرده اســت. زمین همان زمین اســت، 
کشته ها همان و خانه ها همان خانه هایی 
که اغلب غیراســتاندارد و حتی خشت و 
گلی که در چند ثانیه بر سر ساکنانش آوار 

می شود.
یکم تیرماه ۱3۸۱ ساعت ۷:2۸ بامداد 
بود که منطقه بویین زهــرا و آوج واقع در 
شمال شرق کشور زلزله ای نسبتا قوی بر اثر 
فعال شدن یک گسل بزرگ را به خود دید. 
این زلزله که به زمین لرزه آوج نیز معروف 
است، در نزدیکی شهرســتان بویین زهرا 
و چنگوره در جنوب اســتان قزوین اتفاق 
افتاد. بزرگی ریشــتر این زمین لرزه 6/5 و 
بزرگای گشتاوری آن 6/3 اندازه گیری شد. 
در زمین لرزه بویین زهرا دست کم 26۱ نفر 
کشــته و ۱500 نفر نیز زخمی شدند. این 
زلزله 20 پس لرزه نیز در پی داشت. براساس 
اعالم پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله )IIEES(، این زمین لرزه 
در تهران که در 290 کیلومتری شرق مرکز 
زمین لرزه قرار دارد، نیز به خوبی احساس 
شــد، اما خســارتی به  بار نیاورد. بیشتر 
خانه های تخریب شده در منطقه زمین لرزه 
ازجمله منازل یک طبقه با ساختار بنایی 

بودند که کمابیش همگی فروریختند. 
بسیاری از مردم هنوز در خانه شان بودند. 
این زمین لرزه ۷ ثانیه بــه طول انجامید و 
مرکز آن روســتاهای آبدره و چنگوره که 
در دره رود خــار واقع شــده اند، در بخش 
آوج در غرب شهرستان بویین زهرا که در 
جنوب استان قزوین واقع شــده بود. این 
ناحیه حاصلخیز کوهســتانی در نزدیکی 
60 کیلومتری شهر قزوین قرار داشت. هر 
دو این روســتاها صددرصد ویران شدند و 
بیشترین تلفات انسانی در این روستاها بود. 
بر اثر این زمین لرزه 25هزار نفر بی خانمان 
شدند. متاســفانه بیشــتر تلفات را زنان، 
کودکان و سالمندان تشــکیل می دادند، 
چون بســیاری از مردان در زمــان وقوع 
زمین لرزه در تاکستان های محلی سرگرم 

کار بودند.
بر اثر این رخداد حدود 5 هزار ساختمان 
آســیب جدی دیدند. در مناطق شهری 
اســتان قزوین، ۱20 ســاختمان کامال 
ویران شده و 50 روستا متحمل خسارات 
سنگین شدند.  شــهرهای آوج و آبگرم در 
برابر روستاهای چنگوره و آبدره آسیب های 
کمتری دیدند، جز ساختمان های خشتی-

گلی که آسیب کلی دیده یا کامال تخریب 
شــدند، در دره چنگوره به تعداد زیادی از 
ساختمان های نوساز که به سبک شهری 
و به صورت ویالیی ســاخته شــده بودند 
نیز آسیب وارد شد. شــیون، سوگواری و 
بر ســرزنی بازماندگانی که عزیزان شان را 
از دســت داده بودند، صحنــه  دردناک اما 
آشــنایی اســت که بعد از زمین لرزه های 

بزرگ از رسانه ها پخش می شود.
جمعیت هالل احمر بالفاصلــه بعد از 
وقــوع زمین لرزه امدادگــران و تجهیزات 
را برای کمک رســانی به مناطق زلزله زده 
انتقال داد.  ســگ های زنده یاب، صد تن 
خوراکی، هزار چادر، 2 هــزارو500 تخته 
پتو و آشپزخانه های سیار ازجمله تجهیزات 
اولیه امدادی این نهاد بود. ارتش ایران نیز 
سرباز، ماشین آالت و تانکرهای آب فراهم 
کرد. برای پیشگیری از گسترش بیماری ها، 
روستاها با مواد گندزدا سم پاشی شده و به 
بوم نشینان واکسن کزاز زده شد. به گفته 
حســین رهنما، سرپرســت هالل احمر 
چنگوره، جمعیت هالل احمر »جایگاهی 
را برای چادرزنی هموار کرد، ولی بیشــتر 
مردم برای مراقبت از اموال شــان ترجیح 
می دادند در همسایگی منازل شان سر کنند 
و شب ها برای تحمل سرما در میان خرابه ها 
آتش روشن می کردند. ریاست جمهوری 
وقت محمد خاتمی، در اســتان ســه روز 
عزای عمومی اعــالم و در چهــارم تیر از 
مناطق زلزله زده دیدار کرد.   امدادرســانی 
شبانه روزی نیروهای هالل احمر و نیروهای 
کمکی دیگر نهادها تا سوم تیرماه زمانی که 
جست وجوی اجساد و مردم زیر آوار مانده 

به پایان رسید، ادامه داشت.

شهال زنی بود پر حرف و پر جنبش و جوش

۱ 3 8 ۱

ســیما فراهانی| روزهای پــر هیاهویی بود. 
مهر ســال ۸۱ بود که خبر قتل همســر ناصر 
محمدخانی فوتبالیست مشهور،  منتشر شد. بعد 
از آن همه در تکاپوی حل این معما بودند. حتی 
اســم یک خواننده لس آنجلسی هم در لیست 
 مظنونانی که مردم درباره اش صحبت می کردند، 
بود. تا این که شهال جاهد به عنوان قاتل دستگیر 
شــد، اما  به قتل اعتراف نکرد. چند ماه گذشت 
تا این که یک شب شهال، وقتی با ناصر مالقات 
کرد، در پلیس  آگاهی به قتل الله سحرخیزان 
اعتراف کرد. جنایتی که مو به مــوی آن را در 
مقابل کارآگاهان پلیس  بازسازی کرد. اما شهال 
بعد از بازســازی صحنه قتل و بازجویی هایش 
در پلیس آگاهی، مقابل قاضــی  دادگاه، تمام 
اعترافاتش را پس گرفــت. در دادگاه ادعاهای 
زیــادی را مطرح کرد. یک بار گفت دوســتان 
 ناصر قاتل اند، یک بار هم گفت که نمی داند چه 
کسی دست به این جنایت زده و حتی یک بار 
هم گفت  زمانی که در خانه ناصر و الله مخفی 
شــده بود، صحنه قتل الله را دیده اســت. اما 
هیچ کدام از این ادعاهایش  بــرای قاضی قابل 

قبول نبود. شهال چندین بار محاکمه شد، آن هم 
در شرایطی که به طور کل قتل را انکار  می کرد، 
ولی هیچ وقت منکر عشق زیادش به ناصر نشد. 
چندین قاضی پرونده اش را بررسی کردند و در 
 نهایت هم حکم نهایی قصاص صادر و تأیید شد. 
شهال جاهد که از پاییز سال ۸۱ بازداشت شده 
بود،  ساعت 6 صبح چهارشــنبه دهم آذر سال 
۸9 پس از ۸ سال حبس، درحالی که فقط اشک 
می ریخت و  حرفی نمی زد، به دار آویخته شد. 
این در شــرایطی بود که ناصر محمد خانی هم 
هنگام اجرای حکم آن جا  بود و هیچ حرفی نزد. 
به این ترتیب بود که جنجالی ترین پرونده سال 
برای همیشه بسته شــد. اما سواالت  زیادی در 
ذهن مردم باقی ماند. بعــد از اجرای حکم بود 
که عبدالصمد خرمشــاهی گفت که ابهامات 
پرونده  هنوز رفع نشــده و دیگر صحبت درباره 
آن بی فایده اســت. او درنهایت بعد از گذشت 
۸ سال از اعدام  شهال و ۱6 سال از وقوع جنایت، 
ناگفته های پرونده جنجالی شهال جاهد و نقاط 
ابهامش را فاش کــرد. او  در این باره به خبرنگار 
»شهروند« توضیح داده بود که یکی از ابهامات 

یکی بودن قاضی تحقیق کننده و  صادر کننده 
حکم بوده اســت. خرمشاهی همچنین درباره 
حضور شــهال جاهد در بانک و مدرسه بود که 
 هیچ وقت این موضوع بررسی نشد. درحالی که 
او برای صحبت هایش شاهد هم داشت. اما حل 
این  ابهامات دیگر فایده ای نداشت. شهال جاهد 
اعدام شد و این پرونده پر از معما برای همیشه 
بسته شد. شهال  زنی بود پر حرف و پر جنبش و 
جوش؛ از این که درباره عشقش به ناصر صحبت 
کند، هیچ ابایی  نداشت. در مقابل همه این عشق 
را اعتراف می کرد. عشقی که از ۱3 سالگی به آن 
دچار شده و سال ها  تجربه اش کرده بود. اما این 
اواخر در آخرین جلســات دادگاهش که در 
مجتمع قضائی بعثت برگزار شد  دیگر از آن 
جنب و جوش خبری نبود. همچنان قتل را 
انکار می کرد، ولی آرام و کم حرف شــده و 
 چشــمانش پر از غم بود. نگاه های خاصش 
به ناصر در جلســات دادگاه هیچگاه از ذهن 
مردم پاک نخواهد  شــد. شــهال درنهایت با 
اشک در 4۱ ســالگی، پای چوبه دار رفت و 

اعدام شد . 

مروری بر  رویدادهای  سال  1381 به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

قانون اساسي با اتقان کامل، ســاختار سياسي کشور را مشخص 
کرده و هر کس در جاي خود وظيفه اش معلوم است. همه، وظايف 
خود را انجام دهند؛ با هم معارضــه نکنند؛ وحدت کلمه را حفظ 
کنند و مرعوب دشمن هم نشوند. البته بحمداهلل مسئوالن عالي رتبه 
کشــور ما مرعوب دشمن نيســتند؛ خوب مي فهمند و مي دانند؛ 
تکيه شــان به قدرت ملي -که قدرت خدا و قــدرت ايمان مردم 
است- خيلي باال و قوي اســت؛ مي دانند دشمن نمي  تواند کاري 
بکند؛ اما بعضي در گوشــه و کنار ممکن اســت مرعوب شوند. 
مرعوب شدن از دشمن، خيلي مضر است؛ تحليل ها و ديدگاه ها را 
عوض مي کند، تصميم گيري هــا را خراب و عمل را دچار اختالل 

مي کند.
۱۳ /آبان/ ۱۳۸۱

بخشى از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار دانشجويان 
و دانش آموزان 

نیم نگاه  خاطره  نگارها

بازنشر یک »گزارش« نگاه سال

آواز روز

۲۳ خرداد

پایان ماجرای قاتل 
عنکبوتی

بیهمگانبهسرشود...

۳۱ ارديبهشت

نخستین خبرگزاری تخصصی حوزه 
کارگری راه اندازی شد

 آغاز به کار  ایلنا

انتقادها از مجلس 
ششم ادامه دارد 

تابلــوی »هدیه عشــق« که 
با عنــوان تابلــوی حضرت 
علی  اصغر)ع( نیــز از آن نام 
بــرده مــی  شــود، در ابعاد 
روی  ســانتی   متر   95×۷2
مقوای ماکت بدون اســید با 
تکنیک اکریلیک و به سبک 
نگارگــری در ســال ۱3۸۱ 
توسط استاد فرشچیان خلق 
شــده و در دی ماه ۱3۸2 به 
بارگاه منور امام هشــتم)ع( 

اهدا شده است. 

9 شــهریور ۱3۸۱ روز وداع 
بــا خواننده ترانه هــای »مرد 
تنها«، »جمعه«، »آیینه ها«، 
»وحــدت«  و  »خســته« 
از  یکــی  بــود. »جمعــه« 
پرطرفدارترین ترانه های فرهاد 
اســت، ترانه جمعه، یک ترانه 
با مضمون سیاسی اجتماعی 
است که  برخی  آن را با واقعه 
۱۷ شهریورماه سال ۱35۷ که 
به »جمعه سیاه« مشهور است، 

پیوند می دهند.

عکس نوشتعکس نوشت

۱5 تير

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

پانصد کلمه درباره جنجالی ترین پرونده سال 81

بی تو بسر نمی شود، عنوان یک 
آلبوم موســیقی به آهنگســازی 
حســین علیــزاده و بــا صدای 
محمدرضا شــجریان است که در 
سال ۱3۸۱ منتشر شد. این آلبوم 
در دستگاه نوا و اشعار آن آلبوم از 

سروده های موالنا، باباطاهر، حافظ و عطار است.

شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت ایرانی است که در زمینه تولید 
روغن موتور، گریس و روان ســازها فعالیت می کند. این شرکت 
در ســال ۱3۸۱ با واگذاری بخش روغن سازی پاالیشگاه تهران و 

پاالیشگاه آبادان به بخش خصوصی تأسیس شد.
شرکت صنایع خودروسازی مدیران که با نام مدیران خودرو نیز 
شناخته می شود، یک شرکت مونتاژ خودروی ایرانی است، که از 
سال ۱3۸۱ فعالیت خود را در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در 

شهر بم آغاز کرد.

قاتل عنکبوتی، قاتل زنان خیابانی مشهد، سعید حنایی، مجرمی 
که نامش در تاریخ جنایی ایران به عنوان قاتلی مخوف ثبت شده 

است. او ۱6 زن را به قتل رساند و در نهایت به دار آویخته شد.

جمعی از نمایندگان تندروی جریان اصالحات در مجلس ششم 
در اقدامی که حتی با مخالف دولت وقت هم صورت گرفت، نامه ای 
خطاب به رهبر معظم انقالب نوشــتند که از  آن بــا عنوان »نامه  
جام زهر« یاد می شــود؛ این نامه انتقادات بسیاری را درپی داشت، 
منتقدان از دو جریان سیاسی کشور این حرکت را تندروی مجلس 

ششم نامید ه اند.
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دولت الکترونیک

سال: عزت و افتخار حسینی 

  ماندگاران 

خداحافظی با مردی 
دیگر از نهضت آزادی 

نویسنده رمان 
همسایه ها درگذشت 

يداهلل سحابى، از بنيانگذاران 
نهضت آزادی ايران 

درگذشت 
۲۳ فروردين 

احمد اعطا با نام ادبى احمد 
محمود از برجسته ترين نويسندگان 

معاصر به شمار مى آيد
۱۲ مهر 

افتتاح 
ورزشگاه شهید 

دستگردی

هفتمین شبکه 
تلویزیونی 

کشور آغاز به 
کار کرد

10

ورزشگاه شهید دستگردی دارای 
گنجایشی برابر با ۸250 تماشگر 
است. این ورزشگاه از سال ۱3۸۱ 
تا ۱3۸6 ورزشــگاه اختصاصی 
باشــگاه فوتبال پاس تهران بود، 
هم اکنون تیم ملی فوتبال جوانان 

ایران از آن بهره می گیرد.
20 بهمن

23 مهر

۱4 اردیبهشت

5 اسفند

2۸ فروردین

پرشین بالگ، نخستین 
ارایه دهنده خدمات وب نوشت 

تمام فارسی کار خود را رسما 
آغاز کرد

در دریاچه پارک شهر 
تهران 6 دختر دانش آموز 

جان باختند


