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 مقدمه 
 

 

شود. این انقالب در چهار دهه گذشته با مسائل و حوادث ایران چهل ساله میامسال، انقالب اسالمی بهمن

گوناگونی مواجه بوده و در عین حال دستاوردهای بسیاری داشته است. برای فهم قدرت و عظمت انقالب، 

 های منحصر به فرد آن و وقایعی که از سر گذرانده ضروری است. بر اینگیری و ویژگیهای شکلشناخت زمینه

این شماره به تحوالت و مسائل سال  1.ساله انقالب را بررسی کنیم 40اساس بنا داریم در چهل شماره، تاریخ 

است. در این حوزه  1370تحرک بیشتر در عرصه اقتصادی مشخصه بارز سال اختصاص دارد. انقالب  مدهزسی

تعیین نوع نظارت سیاسی نیز  کشور عملیاتی شد. در حوزهمحروم های در استانی به ویژه های مختلفطرح

  .استترین موضوعات شورای نگهبان در انتخابات از جمله مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ها هستند. . منبع اصلي براي بررسي اين رخدادها، رسانه 1
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 انقالب  مدهزسی سالرخدادهای  اهم  
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عنوان متجاوز
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  نظارت شورای نگهبان تعیین نوع 

خواست نوع نظارت  نگهبان شوراي از انتخابات مرکزي تئهی اسالمي، شوراي مجلس دوره چهارمین انتخابات با همزمان

 دارد عهده بر را قانون تفسیر اساسي قانون 98 اصل موجب بهکه  نگهبان شوراي 1.را تفسیر کند اساسي قانون 99 اصلدر 

 صالحیت رد و تايید جمله از انتخابات اجرايي مراحل تمام شامل و است استصوابي 99 اصل در مذکور نظارت»: کرد اعالم

 2.«شودمي کانديداها

 شوراي مجلس انتخابات بر حاکم قوانین، يافت راه ايران سیاسي ادبیات به "استصوابي نظارت" اصطالحاين تاريخ  چند ازهر 

 مجلس ايدوره میان انتخابات در حق اين .است بوده نگهبان شوراي استصوابي نظارت حق مبین ،بعد از انقالب اسالمي

 کشور وزارت همكاري با دوم مجلس انتخابات دراما  ؛نشد اعمال کامل طور به نگهبان شوراي نداشتن آمادگيسبب  به اول

 استصوابي، نظارت اعمال با نیز انتخابات نتايج اعالم مرحله در نگهبان شوراي انتخابات، اين در. کامل اجرا شد به شكل

 صدور با (ره) امام و برانگیخت هايياعتراض اقدام اين. دکر ابطال انتخابیه حوزه 13 دربارهرا  کشور وزارت شده اعالم نتايج

 3.دادند پاسخ جوسازان به اسالمي، جمهوري نظام در آن رفیع جايگاه تبیین و شورا قانوني اقدام از دفاع در تاريخي پیامي

انتخابات  در 4.نشد میسر شورا استصوابي نظارت کامل اعمال کشور، وزارت سرپیچي واسطه بههم  سوم مجلس انتخابات در

 صالحیت رد را سوم مجلس تعدادي از نمايندگان ،به استناد اين تفسیر نگهبان شوراي( 1371مجلس چهارم )فروردين 

 .کرد

  هیئت منصفه مطبوعات تشکیل 

                                                           
 به اخذ رأي هايدوره در تمام با رشد انقالبي اسالمي و امّت کشور است از امور مهمّه انتخاباتامر  اينكه نظر به -و تحیّات با سالم -نگهبان محترم . شوراي 1

 نظارت امر مستلزم بماند و اين محفوظ چنان هم مردم حضور آزادانه شود که عمل نحوي بعد نیز بايد بهاند و مِننموده شرکت در انتخابات نحو چشمگیري

گردد بنا مي مطرح تداخل شائبة گاهي اجراء و نظارت در کیفیت خصوص گردد و در اين معمول کامل طرفيبي رعايت جهات تا در تمام است نگهبان يشورا

 نظارت مرکزي هیأت رئیس _غالمرضا رضواني  فرمايند. اعالم اساسي قانون 99 اصل را در مورد مدلول محترم شوراي آن استدعا دارد نظر تفسیري مراتب به

 بر انتخابات نگهبان شوراي

 http://www.shora-gc.ir. پايگاه اينترنتي شوراي نگهبان،  2

 نگهبان محترم شوراي نظرية که افرادي اسالمي، شوراي مجلس دوم دوره از اول مرحلة انتخابات از پس شودمي مشاهده چنانچه  -الرحیم الرحمن ...ا بسم . »3

 مصالح حافظ که را ـ تعالي ...ا ايدهم ـ نگهبان شوراي محترم اعضاي و زده افكني شايعه به دست است نبوده شان میل موافق ها حوزه بعضي تأيید يا ابطال در

 چنین پیامد آنكه از غافل اند زده دست محافل و مطبوعات در خطابه و اعالمیه پخش به و نمايندمي توهین ناکرده خداي يا و تضعیف هستند، مسلمین و اسالم

 آن بار اسف و ناروا نتايج به توجه بي اعمال، چنین است امید. بود خواهد چه انقالب از چند سالي نگذشتن و مجلس دوم دورۀ در هم آن ها جوسازي و اعمال

 به و راندند بیرون مجلس از را فقها تدريج به زمان آن در. باشد شده عمل نحو اين قوانین به ناظر فقهاي با اول دورۀ در مشروطیت صدر در نیست معلوم .باشد

. است اسالم و کشور براي خطرناک امري نگهبان شوراي فقهاي به توهین و تضعیف که دهم مي هشدار آقايان اين به من .ديديم که آوردند آن ملت اين سر

 کنیم توجه مسلمین و اسالم مصالح به اکید طور به همه است الزم. نمايد مي ساقط را رژيمي آخر، در و شود مي وارد رژيم يک در تدريج به انحرافات همیشه

 در .باشیم وفادار هاست ابرقدرت و ها قدرت هجوم مورد که نوپا جمهوري اين به و بگذاريم احترام باشد مان شخصي سلیقة و نظر مخالف چند هر قوانین، به و

 دارم آن امید و دانممي الزم را مقامشان حفظ و آنان به احترام و کردم تعیین شناخت و آشنائي با را نگهبان شوراي فقهاي آقايان حضرات که بگويم بايد خاتمه

 از. کنید اتكال متعال خداي به و فرمايید عمل دقت و قاطعیت با و باشید استوار خود کار در که دهممي تذکر نگهبان شوراي به و. نشود تكرار امور نحو اين که

 (431، ص 18امام، جلد  صحیفه« ) .خواستارم را عزيز ملت براي رحمت و عنايت تعالي خداوند

 http://www.shora-gc.ir، پايگاه اينترنتي شوراي نگهبان، 15/4/1392. قدرت اله رحماني، نظارت استصوابي؛ قانون يا بدعت؟ 4

http://www.shora-gc.ir/
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 قانون 36 ماده براساس کرد. برگزار مهم محاکمه چند ،1372 سال تا وشد  تشكیل مطبوعات منصفه تئهی ،1370 سال

 هااستان ديگر در و نفر 21 تهران در مذکور هیئتشوند. مهرماه انتخاب مي در بار يک دوسال هر منصفه هیئت ،مطبوعات

 مهندسان، پزشكان، دانشگاه، اداناست ن،اروحانی) اجتماعي مختلف هايگروه از عمومي اعتماد مورد افراد از نفر 14

 و هنرمندان کشاورزان، کارگران، کارمندان، اصناف، آموزگاران، و دبیران دادگستري، وکالي نگاران،روزنامه و نويسندگان

 1هستند.( بسیجیان

 سازماندهی مجدد مجاهدین انقالب اسالمی 

سازمان منحله مجاهدين انقالب  اسم به ‹ايران› نام کردن اضافه برخي فعاالن سیاسي با 1370 سال در و جنگ پايان از پس

 سید آرمین، محسن سالمتي، محمد نبوي، بهزاد .گرفتند فعالیت اجازه کشور وزارت از رسمي طور به (،13652اسالمي)

 ه بودند. کردآغاجري از جمله اين افراد بودند که در دوره قبل از سازمان استعفا  هاشم زاده و تاج مصطفي

به عنوان  سازمان اين .بود رفسنجاني هاشمي دولت عملكرد از انتقادحول  بیشتر حیات، تجديد از پس گروه اين مواضع

بر  .کرد اعالم انتخابات نتیجه به را خود اعتراض هاييبیانیه صدور با ،1388 انتخابات از پس خرداد دوم جبهه از بخشي

  3.است غیرقانوني 1389از آذر  مجاهدين سازمان فعالیت تهران انقالب و عمومي دادستاناعالم اساس 

     

  معرفی عراق به عنوان متجاوز 

 در گزارش به شوراي امنیت،  (1370 آذر 18) متحد ملل سازمان کل دبیر تحمیلي، ساله هشت جنگ آغاز از پس سال يازده

 حقوق نقض را ايران به عراق حمله خاوير پرز دکوئیار .است کرده حمله ايران به ،1359 شهريور 31 در عراق کرد اعالم

اين گزارش پیروزي سیاسي براي ايران  .ندانست کافي و پذيرفتني را عراق توضیحات و دانست اخالقي اصول و المللبین

 دير بسیار هرچند ساله،هشت جنگ در ايران حقانیت به الملليبین هايسازمان اعتراف" :رهبر معظم انقالببه بیان بود و 

 مظلوم قهرماني همچون سال هشت که ملتي بود؛ الشأنعظیم و بزرگ ملت براي بزرگي پیروزي حال، اين با اما شد، انجام

                                                           
1    . https://sanad.um.ac.ir/images/205/chart/matboat.pdf 

هاي مبارز اعالم موجوديت کرد. هفت گروه )منصورون، امت واحده، موحدين، در پي رهنمود امام)ره( مبني بر اتحاد گروه 1358. اين سازمان اوايل سال  2

اعالم کردند. اعضاي « سازمان مجاهدين انقالب اسالمي»اي اتحاد خود را در قالب تشكلي با عنوان فالح، بدر، توحیدي صف و توحیدي خلق( با صدور بیانیه

خمیني با بروز اختالفات و با ، امام1358اي در آن سازمان تعیین کند. بهاره( درخواست کردند نمايندهسازمان پس از مدتي دچار اختالف نظر شدند و از امام)ر

اله راستي کاشاني درخواست خود سازمان، دو نماينده براي حل اختالفات در سازمان معرفي نمودند؛ استاد مطهري که مسائل سیاسي سازمان با وي بود و آيت

اله راستي کاشاني در برخي مسائل از جمله حكم حزبي و شد. پس از شهادت استاد مطهري، اختالف برخي اعضا با آيتمشورت مي که در مسائل فقهي با وي

هاي چپ و راست در سازمان ( و کشمكش http://pajoohe.irزندي، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، پژوهشكده باقرالعلوم، فقهي باال گرفت)محمدعلي

دند و اي از نیروهاي فعال اين سازمان به توصیه نماينده امام)ره( مبني بر ارجحیت کار حكومت اسالمي بر کار تشكیالتي، از سازمان استعفاء کردهبیشتر شد. ع

يت در سازمان شد. اختالفات به عضويت سپاه درآمدند. در مقابل، جريان چپ سازمان، هواداران خود را از نهادها فراخواند و خواهان استعفاي آنها از نهادها و عضو

پذيرش استعفاي خويش و انحالل سازمان را از امام درخواست کرد. با قبول اين درخواست  1365اله راستي، مهرماه سال دروني کار را به جايي رساند که آيت

 از طرف امام)ره(، عمال فعالیت سازمان مجاهدين انقالب اسالمي تعطیل شد. 

 .اندداده تشكیل را( کشور از خارج شاخه) ايران اسالمي انقالب مجاهدين سازمان ايران، از خارج سازمان در اعضاي از حاضر گروهي در حال .3
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 تحمیل او بر را وابستگي و ذلت عراق، سر پشت - زور و زر هايقدرت همه يعني - دشمنانش که ندهد اجازه تا جنگید،

  1."سازند جدا عزيز اسالم از را او و کنند

 فوالد مبارکه برداری از مجتمع بهره 

 محصوالت ورود بابه بهره برداري رسید.  1370مهر  کشور، صنعتي واحدهاي ترينبزرگ از اصفهان مبارکه فوالد شرکت

 از ايعمده بخش تن هزار 200چهارمیلیون و  اسمي ظرفیت سقف تا تولید تدريجي افزايش و بازار به شرکت اين فوالدي

 2.شد برطرف استراتژيک کاالي اين به کشور نیاز

 ورده های نفتی ایران آرتاسیس شرکت ملی پخش ف 

 خام نفت تولید و اکتشاف) باالدستي هايفعالیت تفكیک اصل براساس ايران نفتي هايوردهآفر پخش و پااليش ملي شرکت

 در 1370 اسفند( نفتي هايوردهآفر توزيع و واردات صادرات، پااليش، فرآورده، و خام نفت انتقال) دستي پايین از( گاز و

 هايشرکت فعالیت بر نظارت و راهبري ،3است نفت وزارت اصلي شرکت چهار از يكي کهاين شرکت  .شد تاسیس نفت وزارت

 نفت پااليش شرکت ايران، نفت مخابرات و لوله خطوط شرکت ايران، نفتي هايفرآورده پخش ملي شرکت شامل فرعي

 توسعه شرکت و ايران نفت ساختمان و مهندسي ملي شرکت اراک، شازند( ره)خمیني امام نفت پااليش شرکت آبادان،

 4.دارد برعهده را پااليش صنايع

  طرح عمرانی  600بیش از هزار و بهره برداری از 

 1370سال در همین راستا هايي براي بهبود اوضاع مناطق محروم کشور انجام داد. تالش ،از فصل سازندگي، دولتغبا آ

آموزشي و هاي در حوزهطرح  600برداري رسید. دهه فجر همان سال بیش از هزار و حدود دو هزار طرح عمراني به بهره

 هايها در استانر اين طرح. بیشتو درمان و کشاورزي اجرايي شد خدمات بهداشت ،، برق، تامین آبراهسازي ،فرهنگي

 5کردستان بود.  وفارس  ،سیستان و بلوچستان ،لرستان ،مرکزي

  تغییر ساعت رسمی کشورطرح 

 31 و شود کشیده جلو ساعت يک فروردين اول ساله همه کشور رسمي ساعتتصويب کرد  1370سال درهیئت دولت 

 اين، وجود بادوباره اجرايي شد.  1370از سال  ،معلق مانده بوداين طرح که بعد از انقالب . بازگردد اول حال به شهريور

 با و کمک ترافیک بار کاهش به کار اين که بود اين استدالل. کرد ملغي را ساعت تغییر مصوبه دولت تئهی ،1384 اسفند

 مرداد نهايت در و نماند پايدار تصمیم اين. کندمي جلوگیري روز میانه در وقت اتالف از نماز، و ناهار ساعت کردن نزديک

                                                           
 27/09/1370. پیام مقام معظم رهبري،  1

 https://www.msc.ir. شرکت فوالد مبارکه، 2

 هاي نفتي ايرانوردهآشرکت ملي پااليش و پخش فرو  ايرانشرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشیمي  ،. شرکت ملي نفت ايران 3

4 . http://www.niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=2124 
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 کره وضع با متناسب را کشور رسمي ساعت دوبار سال هر کردمي مكلف را دولت که شد تصويب مجلس در قانوني 1386

 1.برگرداند عقب ساعت يک را آن شهرويور پايان در و ببرد جلو به ساعت يک را ساعت فرودين اول دهد، تغییر زمین

 جمع بندی 

اولويت نظام  ،آباداني مناطق محروم کشورشت ساله و ههاي ناشي از جنگ سال انقالب، سازندگي ويرانيدر سیزدهمین 

ي درصد 14 اقتصادي رشدبرداري رسید. بود. بر همین اساس صدها طرح عمراني در مناطق مختلف کشور به بهرهاسالمي 

همچنین  ورود به مرحله نويني از پیشرفت ايران بود.بیان کننده عزم مسئوالن براي  2 1370درصدي سال 12و  1369سال 

و در آستانه انتخابات مجلس چهارم شوراي اسالمي، بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان مطرح و فضاي   1370در سال 

ح تغییر ساعت رسمي کشور از سیاسي کشور را متاثر کرد. سازماندهي مجدد مجاهدين انقالب اسالمي و بازنگري در طر

 ها بود. ديگر موضوعات مهمي بود که در سال سیزدهم انقالب مورد توجه رسانه
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