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 مقدمه 
 

 

 

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

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

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

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

 ...ابرگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی، ارتحال آیت دارد. انقالب اختصاص چهاردهم

سال  رویدادهایترین از مهمسانحه هوایی  ای کشور و دوهره برداری از چند پروژه اقتصادی و توسعهب خویی،

  بود. 1371
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  انقالب  چهاردهم سالرخدادهاي  اهم  

 
 

موفقيت در عرصه توسعه و سازندگي

افتتاح سد جيرفت 

د بهره برداري از نيروگاه برق شهي

رجايي

هان افتتاح مجتمع پتروشيمي اصف

افتتاح مجتمع سرب و روي زنجان

تدابير و اقدامات مهم در اداره امور کشور

برگزاري انتخابات چهارمين دوره 

مجلس شوراي اسالمي 

تغيير سرود رسمي کشور
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 جتماعيسياسي ا 

  مجلس شورای اسالمیانتخابات چهارمین دوره 

شورای  انتخابات مجلس نیانتخابات، اول نیا برگزار شد. 1371 نیفرورد 21 ،یاسالم یدوره مجلس شورا نیچهارم انتخابات

 یاسیسها و احزاب گروه یتکاپو 1داشت. یافوق العاده تیاهم و بر همین اساس بعد از رحلت حضرت امام )ره( بود اسالمی

هزار  465 و ونیلیم 32انتخابات  نیانتخابات آغاز شده بود. در ا یاز برگزار شیها پمجلس، از مدت یهایکسب کرس یبرا

 طیااز واجدان شر 81/57 یعنینفر،  42هزار و  767و  ونیلیم 18شرکت در انتخابات بودند که  طینفر، واجد شرا 558 و

 2در انتخابات شرکت کردند.

شناخته  تیمجلس، حائز صالح یکرس 270شرکت در انتخابات و رقابت بر سر  ینفر برا 3233 وزارت کشوراساس اعالم  بر

 3بودند. شده

نامزدها  یبود. پس از اعالم اسام نیشیپ یهادوره ندگانیاز نما یتعداد تیرد صالح ها،تیصالح یرخداد در بررس نیترمهم

 ناتن از آنها از منتخب 40تعداد،  نیاند. البته از اشده تیمجلس رد صالحگذشته  یهادوره ندگانیتن از نما 58مشخص شد 

 4مجلس سوم بودند.

بندی سیاسی در این انتخابات بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون مبارز و یا به تعبیر دیگر بین جریان ترین صفمهم

 . های اسالم گرای چپ و راست نیز قرار داشتندگروهراست و چپ درون روحانیت بود. هر چند در عقبه این جریان 

گروه دفتر پنج مجمع روحانیون مبارز در این انتخابات عبارت بودند از: ائتالف خط امام شامل با های همسو ترین گروهمهم

مجاهدین ها، انجمن اسالمی مهندسین و سازمان ن دانشگاهیتحکیم وحدت، انجمن اسالمی معلمان، انجمن اسالمی مدرس

 انجمن اسالمی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران. ؛خانه کارگر ؛انقالب اسالمی

، جمعیت موتلفه اسالمی، جامعه روحانیت مبارز در این دوره عبارت بودند از: جامعه وعاظ تهران باهای همسو ترین گروهمهم

 ها.اسالمی دانشجویی و فارغ التحصیالن دانشگاههای ، انجمنجامعه اسالمی دانشگاهیان ایران، جامعه اسالمی مهندسین

بخش های نظارت و شورای نگهبان در مورد صالحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس، پس از اعالم نتایج نهایی بررسی هیئت

الم کردند اعای های ائتالف خط امام، با انتشار اطالعیهو حتی گروه ابرازاز طیف چپ، نارضایتی خود را از این نتایج زیادی 

اتخاذ  باوجوداینکه پذیر کنند. نکته تأمل ، از ارائه لیست در انتخابات خودداری میموضوعکه به منظور اعتراض به این 

با توجه به همبستگی و نزدیکی دیدگاه سیاسی آنها با مجمع روحانیون مبارز، کاندیداهای این مجمع را  و چنین موضعی

 گیری از جناح راست پیشه کردند. ند و درواقع، نوعی انتقامطیف مقابل )راست( دانستارجح از 

                                                           
 www.moi.irپورتال وزارت کشور .  1
 . همان 2
 . همان. 3
 .71 نیفرورد 16 ،یاسالم یجمهورروزنامه .  4
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را به چهارم شورای اسالمی مجلس  یهایمستقلش، حدود سه چهارم کرس انیمبارز و حام تیجامعه روحان در هرحال،

اولین جلسه مجلس شورای  کرده بودند. دایبار به مجلس راه پ نیچهارم، اول جلسم نانفر از منتخب 162دست آورند. 

 د. شبرگزار  1371خرداد  7 ،اسالمی دوره چهارم

اکبر پرورش،  دیس ،یو حسن روحانمجلس  سیرئ یاکبر ناطق نور یعلدر دوره چهار ساله مجلس چهارم شورای اسالمی 

 بودند.نواب رئیس  انیهاشم نیحس و یکرمانیموحد یمحمدعل

 تغییر سرود رسمی کشور  

ای »پس از پیروزی انقالب اسالمی، مدت کوتاهی سرود سرود ملی و رسمی هر کشوری نماد و هویت آن کشور است. 

پور جای آن با موسیقی محمد بیگلری« پاینده بادا ایران»به عنوان سرود ملی معرفی شد، اما دیری نپایید که سرود « ایران

ست بسیاری انتظارات را برآورده کند، چون کمی طوالنی بود و این برای یک تواننمی (پاینده بادا ایران) سروداین . را گرفت

 -که نقشی سمبلیک دارد و باید در مراسم رسمی و غیررسمی خوانده شود و احیاناً همه به احترام آن بلند شوند-سرود ملی 

، رئیس وقت سازمان صداوسیما ،هاشمی ی با محمدادر جلسهرهبر معظم انقالب ای آیت ا... خامنهرو . از اینضعف بود نقطه

فرمایند: کنند و میخواهند که سرود ملی عوض شود. ایشان در همان جلسه نکاتی درباره سرود ملی مطرح میاز او می

های موسیقی ایرانی برخوردار باشد سرود جمهوری اسالمی حتماً باید موجز باشد و حتماً دارای لحن حماسی باشد، از ریشه

 1.اً شعری که برای این سرود، سروده خواهد شد، ذکری از حضرت امام و شهدا حتمًا در آن وجود داشته باشدو احیان

ای که در این زمینه در صداوسیما تشکیل شده بود ارسال اثر ساخته و به شورا و دبیرخانه 68 ،در فراخوان از آهنگسازان

اثر انتخاب و برای اظهارنظر  3تر اثر و با مشاوره ها و کار کارشناسی دقیق 10ابتدا  فرستاده شده،آثار شد. بعد از بررسی 

از سه قطعه دو تا را چند بار شنیدند و سرود ملی فعلی شد. رهبر معظم انقالب نیز  نزد رهبر معظم انقالب فرستادهنهایی 

های فراز و نشیببه سبب ا به خاطر سپرد و شود سرود و ملودی آن ربودن ملودی و اینکه راحت می روان به سببرا 

   3است.سرود اثر حسن ریاحی این  2.فار آن انتخاب کردندآگهی و فانتر، مقدمه، پیشمناسبی که دارد و از همه مهم

 یمل دی، سرود جد1371شب سوم خردادبا پیشنهاد محمد هاشمی و موافقت رهبر معظم انقالب در سالروز فتح خرمشهر، 

 شد. نیشیسرود پ نیگزیجا رانیا یاسالم یجمهور

                                                           
 .02/03/1392، رهنگی انقالب اسالمیفمؤسسه پژوهشی  -ای العظمی سیدعلی خامنها...رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اطالع.  1
 .. همان 2
شد. خب یم یماندگار یِسرود مل دیبود. چون با یسرود مل یدر آن زمان فکر من مشغول طراح دیآیم ادمی: دیگویدرباره ساخت اثر خود م یاحیحسن ر.  3

از  دمیدیکردم و میسرود ملل مختلف جهان را مطالعه م دیکه با نیمهم بود. مسئله اول ا اریمن بس یمسئله برا دو کردم.یرفتم و فکر میبه خلوت م یلیخ

 یبود که سرود مل نیمن ا یکردم که به نظرم موفق بودند. مسئله مهم تر برایم یرا بررس ییها چه کار کرده اند؟ البته سرودهافرم و مدت، آن ،یلحاظ هارمون

درآمد  شیپ-دستگاه  نیرا انتخاب کردم و بر اساس ا -هاست یکه همان ماژور فرنگ-بود که من دستگاه ماهور یم رانیکشور ا یقیگرفته از موس الهام دیبا

سه سرود  نی. اشانیا تخدم میکه سه سرود انتخاب شد، ما رفت یکند: زمانیم تیروا نیچن نیبا رهبر انقالب را ا دارشید یاحیر اثر را ساختم. نیا -ماهور

درآمد ماهور است و فرودش گوشه   شیخواستند که من خدمتشان گفتم که الهام گرفته از پ یحاتیکه من ساخته بودم توض یدر مورد سرود شانیا پخش شد.

شان  ییها. البته نظر نندینشیاست و راحت به ذهن م یروان و ساده ا یکه ملود نیداشتند از ا تیاظهار رضا شانیشود. ایاوج هم تمام ماست و با  یگل یم

 گوش و مشورت کنم. شتریرا اعالم نکردند و گفتند که الزم است که من ب
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 خویی ...آیت ا ارتحال 

در کوفه  یقلب یماریبه علت ب یسالگ 94، در 1371مرداد 17 ،از مراجع تقلید شیعه سید ابوالقاسم موسوی خویی ...آیت ا

وی از مفاخر بزرگ جهان تشیع و از مشاهیر فقه و اصول و از مدرسان پرآوازه حوزه علمیه نجف اشرف . درگذشتدر عراق 

سال به تدریس و تربیت شاگردان و علم آموزان مشغول بود.  70که بیش از  بودپژوهان عالیقدر اسالم و از مفسران و قرآن

صدر و  یموس دیس ،یخراسان دیوح نیحس ،یستانیس یعل دیس ،یزیجواد تبر رزایمحمدباقر صدر، م دیاز جمله س یعالمان

ای رهبر معظم خامنه ...همان طور که آیت ا 1اند.شده یمعرف ییخو ...ا تیشاگردان آ ،یلیاردب یموسو میعبدالکر دیس

از پرچمداران  یکیسلف صالح و  هیآن عالم بزرگ بقخویی بیان داشته اند،  ...فقدان آیت ا بارهدر یانقالب در پیام تسلیت

از  هیعلم یهادر حوزه جیرا یاز علوم اسالم یاریدر بس شانیدوران معاصر بود. ا دیمراجع بزرگ تقل از یکیو  یعلوم اسالم

صاحب مکتب و  یاینوآور و رجال یو مفسر قیعم یایبزرگ و اصول یهی. فقآمدیحساب مه ب ریمسلم و کم نظ انداتاس

و رجال منحصر  ریها جلد کتاب در فقه و اصول و تفسمرد بزرگ به ده نیارزشمند ا یعلم آثار زبردست بود. یمتکلم

 2منتشرند. یو سرشار او هم اکنون در همه بالد اسالم یدر حوزه دروس غن افتهی تی. هزاران شاگرد تربشودینم

 ازمندانیرساندن به ن یاریو  یعلوم اسالم جیترو ن،ید غیتبل برای یخود اقدامات فراوان تیدر دوران مرجع ییخو ...اتیآ

در  تام،یو داراال هیریمؤسسه خ مارستان،یخوابگاه، درمانگاه، ب ه،ینیداشته است؛ ساختن کتابخانه، مدرسه، مسجد، حس

موسسه  یهند و... از خدمات اوست. ساختمان مرکز کا،یانگلستان، امر ،یمالز ق،عرا ران،یاز جمله ا یمختلف یکشورها

  3در لندن است. ،ییخو ...ا تیآ هیریخ

                                                           
  :ییخو ...اتیابوالقاسم آ دیاز آثار س یبرخ . 1

 است؛ ثیاحاد انینفر از رجال و راو 15670از  شیشناخت ب نهیدر زم یجلد که فرهنگ بزرگ سهوستیدر ب ؛«ثیرجال حد معجم»

 جلد، در فقه؛ 5در  ،«عهیالش فقه»

 ؛یجلد، در اصول استدالل 2، در «االصول مصباح»

 جلد؛ 2در  ،ینینائ یرزایدروس مرحوم م راتیدر تقر ،«راتیالتقر اجود»

 ت؛یب 900)ع( در  نیرالمومنیدر مدح ام دهیقص

 (؛یالقلوب )خط اضاء

 3العقول آثار
 18/05/1371 ،یانقالب اسالم یفرهنگ یمؤسسه پژوهش - یاخامنه یسیدعل یالعظم...ادفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع.  2
 ؛ 95،صش1371، مهر و آبان 11، ش4در مجله نور علم، دوره ،«ییخو یاهلل العظم تینجوم امت: حضرت آ» ن،یناصرالد ،یقم یانصار . 3

 ژهیمدرسه امام صادق)ع( و ،یدر لندن، شامل مرکز اسالم ییاالمام الخو مرکز  عبارت است از: ییاهلل خو تیآ هیریتحت نظر موسسه خ یاز مراکز اسالم یبرخ

. در کنندیم لیتحص ادیبن نیآموز در دو مدرسه ادانش 800است.  یو کتابفروش ،یمدختران، سالن اجتماعات، کتابخانه عمو ژهیپسران، مدرسه الزهرا)س( و

 ة،یفقاهت، تهران، دار الکتب االسالم دیغالمرضا، غروب خورش ،یاسالم )ر.ک..شودیمنتشر م یسینگلو ا یبه دو زبان عرب« النور»مرکز ماهانه مجله  نیا

از ده هزار جلد کتاب، مهد کودک،  شیسه هزار نفر، کتابخانه با ب شی: شامل سالن اجتماعات با گنجاورکیویدر ن ییامام خو یاسالم مرکز( 42صش.1372

یادنامه )ر.ک. کودکان، غسالخانه و... یاسالم تیقرآن و ترب ،یآموزش زبان عرب ژهیو مان،یآموز، مدرسه ادانش 150 تیمدرسه پسرانه و دخترانه، هر کدام با ظرف

: به مساحت صد هزار متر مربع در یدر بمبئ ییامام خو یفرهنگ مجتمع( 117-181 ،صش1372ی آقای حاج سید ابوالقاسم خویی، حضرت آیت اهلل العظم

نفر،  700 تیبا ظرف یاهینیهزار کتاب و حس 50با  یاسه هزار نمازگزار، کتابخانه شیبا گنجا یو شامل سالن بزرگ اجتماعات، مسجد یبمبئ یلومتریک ستیب

 .(119-121)ر.ک. پیشین،ص داروخانه و درمانگاه. نیآموز و همچندانش 1200با  ییماو راهن ییپژوه، مدرسه ابتدابا هزار دانش ینیمدرسه علوم د
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مواضع  یموارد حت یبود و در برخ یاسیفعال در مسائل س یهااز چهره ت،یاز مرجع شیتا پ ییابوالقاسم خو دیس ...آیت ا

 یتیو وال یالتیا یهاانجمن حهیبه شاه با ال یدر تلگراف 1341در مهر  ییخو ...آیت ا گزارش شده است. یاز و یدیشد

 هب یش، تلگرام1342سال  یدر ابتدا هیضیدر واکنش به واقعه ف نیهمچن ایشانشرع خواند.  ریمخالفت کرد و آن را مغا

 یماه بعد در پاسخ به نامه جمع کی اظهار تأسف کرد.« زمامدارانش یو خط مش یانحطاط مملکت اسالم»شاه فرستاد و از 

دانست و سکوت را ناروا شمرد.  نیرا سنگ ونیروحان فهیاعالم کرد، وظ حاکمان فاسد رانداشتن  تیصالح ران،یا یاز علما

شرکت در انتخابات  تیش، حکم به ممنوع1342خرداد  15پس از کشتار مردم در  رانیستمگر خواندن دستگاه حاکم ا

 گرید یمحاکمه امام، برخ عهیو شا یریدستگ یدر پ ینیاز امام خم تیحما و مجلس و از اعتبار ساقط دانستن آن 21دوره 

 1اوست. یاسیس یهااز واکنش

پرداخت و پس از  رانیا یبا انقالب اسالم یبه همراهخویی  آیت ا... 1357 در سال یور شدن انقالب اسالماما پس از شعله

خطاب به مراجع،  یاهیانیانقالب، در ب یروزیاز پ شیپ یکرد. و تیحما رانیا یاسالم یآن هم در موارد مختلف، از جمهور

 انیجرپس از آن در  ییخو ...آیت اقدم بردارند.  یشرع نیاز مردم خواست که با شجاعت و با حفظ مواز ران،یعلما و ملت ا

فراخواند، از شاگردان خود خواست تا  یاسالم یدادن به جمهور یمردم را به رأ ،یاسالم ینظام جمهور نییتع یپرسهمه

دولت صدام، حکم به جواز استفاده از وجوه  هایفشار وجود اب ران،یند، و در جنگ عراق با ادر امور انقالب مشارکت کن

 2داد. رانیرزمندگان ا اتملزوم نیدر تأم یشرع

 ان،یعیش تیریاداره مناطق تحت مد یبرا یرهبر یشورا نییعراق و تع انیعیش هیانتفاضه شعبان انیدر جر خویی ...اآیت

رهبر معظم انقالب درباره ای خامنه ...اآیت بود. یعمر در حصر خانگ انیتحت فشار حکومت صدام قرار گرفت و تا پا

به  یبود که پس از شروع نهضت اسالم یکسان نیاز نخست یکیبزرگوار  نیافرمایند: میخویی  ...اهای سیاسی آیتفعالیت

ارجمند در  یو کوشش یمتوجه و سع رانیحوادث ا تینجف را به اهم هیعلم حوزه هیعلیتعال... ارضوان ینیامام خم یرهبر

 یهجر 1411مردم عراق در رمضان سال  نینهضت خون در مبذول کرد. رانیو مردم در ا تیروحان میبا حرکت عظ یهمراه

به دست نهضت  نیپس از سرکوب شدن ا سبب نیبود و به هم یاسالم امینهضت و مرکز صدور حکم ق یقطب اصل یقمر

قرار گرفت و در معرض  یکهن مرد دانشمند مورد آزار و شکنجه و اهانت مأموران سنگدل بعث نیا ،یخونخوار بعث میرژ

قرار  ینظر مأموران بعث ریسخت ز اوضاعها در تا مدت افتیاز خطر نجات  یشد و پس از آنکه به فضل اله اقعو یخطر جد

 3داشت.

 سقوط هواپیمای مسافربری 

در نزدیکی  1371بهمن  19در  نهاجامتعلق به  24-شرکت ایران ایرتور با یک هواپیمای سوخو 154-هواپیمای توپولوف

در و این هواپیمای روسی که در اجاره شرکت ایران ایرتور بود  .نفر کشته شدند 134در این حادثه  کرد. برخوردتهران 
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در حریم هوایی فرودگاه مهرآباد با یک هواپیمای  ،کردخدمه پرواز می 13مسافر و  119مشهد با تعداد  -مسیر تهران

شدت انفجار حاصل از برخورد دو هواپیما به یکدیگر به قدری بود که امکان شناسایی اجساد  جنگنده سوخو برخورد کرد.

ه عالوه بر سرنشینان هواپیمای مسافربری خلبان و کمک در این سانح ن و خدمه هواپیمای مسافربری وجود نداشت.امسافر

نیروی هوایی ارتش  27-یک هواپیمای فوکرنیز  1371در ششم اردیبهشت  1خلبان هواپیمای جنگنده نیز کشته شدند.

این هواپیما که از بندر ماهشهر عازم  د.سرنشین آن کشته شدن 39در نزدیکی ساوه سقوط کرد و  جمهوری اسالمی ایران

پوشش منتقل  زیر)اجاره( در اختیار شرکت پتروشیمی بود و کارکنان این شرکت را به مناطق  تهران بود به صورت چارتر

 2می کرد.

 

 قتصاديا 

 افتتاح سد جیرفت 

سد . شدبهره برداری هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت علی اکبر با حضور  1371فروردین  31سد عظیم جیرفت در 

 ،از توابع استان کرمان رفتیشهر ج یشمال غرب یلومتریک 40درکه  استمدرن و بزرگ در کشور  یاز سدها یکی رفتیج

متر و  134 یاست که ارتفاع آن از پ یدو قوس یسد بتناین  رود احداث شده است. لیهل یبنام تنگ نراب رو یدر محل

است. حجم مخزن در تراز نرمال  ریمتر در تاج متغ 5متر در کف تا  17 نیسد ب نیمتر است. ضخامت ا 277تاج آن  یدرازا

 ری. سطح زشودیمحسوب م یآبو برق کشاورزی – یسد مخزن یبرداربهره ظر. از ناستمتر مکعب  ونیلیم 410در حدود 

 یااچهیصورت چند منظوره ساخته شده و با داشتن دره سد ب نیهکتار است. ا 14200آن  یکشت در نظر گرفته شده برا

و پذیر کنترل  یزهایدارد. سرر البیاز لحاظ کنترل س یمهم اریآن، نقش بس ادیز شیهکتار و گنجا 1000با مساحت 

 3.تخلیه کنند هیمتر مکعب آب در ثان 6500حداکثر در مجموع  ندآن قادر یهاچهیدر

  زنجانمجتمع سرب و روی افتتاح 

با حضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی  1371مرداد  25اولین کارخانه سرب و تأسیسات مجتمع عظیم سرب و روی کشور 

که کلیه  استترین واحدهای صنعتی ایران و خاورمیانه . این مجتمع یکی از بزرگشدرئیس جمهور وقت در زنجان افتتاح 

هزار تن  40ظرفیت تولید با است. این کارخانه  شدهاسالمی انجام عملیات طراحی و احداث آن پس از پیروزی انقالب 

به بهره برداری رسید.  ،ریال میلیارد 36ای معادل هزار تن نقره و هزار تن سرب سخت، با صرف هزینه 12سرب خالص، 

اعت نیز تأسیس متر مکعب در س 2500بر کارخانه مذکور یک کارخانه مدرن و بزرگ تولید اکسیژن خالص با ظرفیت  افزون

                                                           
  .20/11/1371. روزنامه جمهوری اسالمی 1
  .07/02/1371. روزنامه جمهوری اسالمی 2
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و راه اندازی شد که عالوه بر رفع نیاز کارخانه سرب، قادر است اکسیژن مورد نیاز واحدهای صنعتی منطقه را هم تأمین 

 1کند.

  پتروشیمی اصفهانافتتاح مجتمع 

اولین با حضور هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت افتتاح شد. این مجتمع  1371دی  27مجتمع پتروشیمی اصفهان 

 300با هدف تولید بیش از که  بودهای ملی و مهم دهه اول انقالب تولیدکننده محصوالت آروماتیک در ایران، یکی از طرح

تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن، تولوئن، ارتوزایلین، پارازایلین و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور  هزار

خوراک صنایع پایین دستی نظیر شوینده  برای تامینو محصوالت آن است ی کشور یپیوست. این مجتمع از واحدهای زیربنا

 2شود.کار برده میه الیاف پلی استر، نرم کننده های پـالستیکی، رنگسـازی و صنایع نظامی ب ها،ها، پالستیک

  بهره برداری از نیروگاه برق شهید رجایی 

با حضور 1371آبان  19مگاوات برق  250ید رجایی قزوین با توان تولید اولین واحد نیروگاه حرارتی دو هزار مگاواتی شه

-نیآزادراه قزو 25در کیلومتر  ییرجا دیشه یبیترک کلیس روگاهین. شدهاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت بهره برداری 

 روگاهیمگاوات است. ن 2042 دیتول تیبا مجموع ظرف یبیترک کلیبخار و س روگاهیشامل ن کشور یهاروگاهیاز ن یکیکرج، 

 یبیترک کلیس روگاهیو ن است یشیتسوبیمگاوات ساخت شرکت م 1000 دیتول تیبا ظرف یمگاوات 250واحد  4بخار شامل 

به  ینیدر زم منس،یساخت ز مگاواتی 100٫6واحد بخار  3آلستوم و  GECساخت  مگاواتی 123٫4 یواحد گاز 6شامل 

 هکتار است. 343مساحت 

بود  یمگاوات 250واحد  4شامل  روگاهیشروع شد. ابتدا ن 1362از سال  ییرجا دیبخار شه روگاهیساخت ن ییاجرا اتیعمل

ماه در مدار قرار گرفتند.  6هر کدام به فاصله  گریواحد د 3و  دیرس یبرداربه بهره 1371واحد آن در آبان  نیکه اول

 کلیس روگاهیبخش بخارِ ن یو واحدها یاندازراه 1374 ریتا ت 1373در فاصله مرداد  یبیترک کلیس روگاهین یِ گاز یواحدها

 3متصل شدند. یبه شبکه سراسر 1380در فاصله خرداد تا بهمن  یبیترک

 

 جمع بندي  

شماری  انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی آغاز شد. به ثمر رسیدن با برگزاری سال انقالب اسالمی  چهاردهمین

برداری از چندین پروژه برنامه ریزی شده برای توسعه، سازندگی و آبادانی کشور پس از جنگ تحمیلی و بهره یاز طرح ها

در سومین سال دولت سازندگی مانند سد جیرفت، مجتمع سرب و روی زنجان و مجتمع پتروشیمی اصفهان در این زمینه 

است. ارتحال  1371سرود ملی و رسمی کشور از اقدامات خوب و مهم سال  تغییر و ساخت از نکات برجسته این سال است.

عرصه وطنان را به کام مرگ کشاند از موارد مهم از هم یخویی از مراجع عظام تقلید و دو سانحه هوایی که جمع ...آیت ا

                                                           
  .26/05/1371. روزنامه جمهوری اسالمی 1
 .اصفهان یمیوبگاه پتروش . 2
  . وبگاه نیروگاه شهید رجایی.3
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ترین که مهم رخ دادلمللی ای و بین اچند تحول مهم در عرصه منطقه 1371در سال چهاردهمین سال انقالب بود.  اجتماعی

آنها شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و روی کار آمدن دولت اسالمی در این کشور، جنگ و درگیری در منطقه 

تخریب مسجد بابری در هند و  ها علیه مسلمانان بوسنی،گوین و جنایات ضد بشری صرببالکان و جمهوری بوسنی هرزه

  و ریاست جمهوری بیل کلینتون دموکرات در آمریکا بود.های خونین بین مسلمانان و هندوها، درگیری

  


