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 بسمه تعالي
 مقدمه 

 

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

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

انده ضروری است. بر این اساس بنا داریم در چهل های منحصر به فرد آن و وقایعی که از سر گذرگیری و ویژگیشکل

 دارد.انقالب اختصاص  دهمپانزاین شماره به تحوالت و مسائل سال ساله انقالب را بررسی کنیم.  40شماره، تاریخ 

 )مرتضی آوینی(، شهادت سید اهل قلم ،گلپایگانی ...ا، ارتحال آیتششمین دوره ریاست جمهوریبرگزاری انتخابات 

برداری از افتتاح و بهره زاری چندین کنگره و نشست جهانی و ایجاد هفته کتاب،سازمان صدا و سیما، برگ سیئرتغییر 

  پردازیم. ر این شماره به اختصار به آنها میکه د بود 1372ترین تحوالت سال از مهمای کشور اقتصادی و توسعه طرحچند 
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  انقالب  دهمپانز سالرخدادهاي  اهم  ـ 

 

 جتماعيسياسي ا 

 ریاست جمهوریدوره  ششمینانتخابات ـ 

نام  نفر ثبت 128برگزار شد. در این دوره از انتخابات  1372خرداد  21انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران 

نامزد  جمهور دوره پنجم و)رئیس  یرفسنجان یهاشمعلی اکبر شدند. نفر تایید  4و  تینفر رد صالح 124 ان،یم نیکردند که از ا

)نماینده دوره اول مجلس  یطاهر یو رجبعل (یدانشگاه آزاد اسالم سیئر) یجاسب ...عبدا ،یاحمد توکل(، مبارز تیروحانجامعه 

 یادوار گذشته فرق دیگرانتخابات با  نی. ادکرشورای نگهبان تایید  رانامزدی بودند که صالحیتشان  راچه( استاندار اسبق تهرانو 

در شده بود، از دو سو مورد انتقاد تند قرار گرفته بود.  دایبار کاند نیدوم رفسنجانی که یجمهور وقت هاشم سیئعمده داشت، ر

کسب کند که  یونیلیم یتواند رایبه جز برنده انتخابات م یشود و شخصیفاصله برنده انتخابات با نفر دوم کمتر ماین انتخابات 

 «ییتجمل گرا»او  .کندمیانتقاد رفسنجانی  یبه هاشم دیگرانش از یب ینامزدها، احمد توکل انیاست. از مسابقه یب بایهم تقر نیا

» کند و یخود عنوان م یغاتیتبل یهانشستها و یدر سخنران رفسنجانی یهاشم یها تیرا ارمغان فعال «ییزدا یدئولوژیا»و 

 است.  ردهبه ارمغان آو یداند که دولت هاشمیم ییهابیرا از جمله آس« خاص یرفاه قشر»و « مناسب امکاناتنشدن  عیتوز

 تیحمارفسنجانی  یجناح راست از هاشم یهاتشکل بیشتر با وجودی که احمد توکلی جز جناح راست است اما انتخابات نیدر ا

 نیجامعه مدرس بود، اش یمرکز یشورا یاز اعضاکه وی  ی رفسنجانیهاشم از مبارز تیجامعه روحانعالوه بر حمایت کردند. 

برگزاری انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری
ارتحال آیت اهلل گلپایگانی 

اولین عمل پیوند کبد در ایران
انتصاب علی الریجانی به ریاست صدا و سیما

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید 
افتتاح پاالیشگاه و مجتمع پتروشیمی اراک 

(مرتضی آوینی)شهادت سید اهل قلم
راه اندازی مجتمع صنایع الستیک کرمان

بهره برداری از کارخانه داروسازی در بروجرد
اولین دوره هفته کتاب در کشور

کنگره جهانی دویستمین سالگرد تولد مالهادی سبزواری
(ع)نخستین نشست مجمع عمومی جهانی اهل بیت

افتتاح نخستین نمایشگاه قرآن
تهران  -در مسیر مسکو130-سقوط هواپیمای سی
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ی از موتلفه اسالم تیجمع رکلیدب یعسگراوالد ...ا بیداند. حبیرا ارجح م ی رفسنجانیکه هاشم اعالم کردحوزه علمیه قم نیز 

به انتقاد  ایسکوت کردند  ایجناح چپ  گر،ید یاعالم کرد. اما در سو یحزب متبوعش را از هاشم تیحما زین احزاب جناح راست

نفر واجد شرایط  33،156،055نفر از مجموع  16،796،755در انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری  .پرداختند یاز هاشم

 63 و یرا 499هزار و  566و  ونیلیم 10با کسب  یرفسنجان یهاشمعلی اکبر که  1درصد( 66/50) رأی دهی شرکت کردند

توانست  یرا 879هزار و  26و  ونیلیبا چهار م ترین رقیب هاشمی رفسنجانیی جدیتوکلاحمد  انتخابات شد. روزیپدرصد آرا 

کسب را  یرا 280هزار و  89 یجاسب ...و عبدا یرا 776هزار و  114جمعا  زین یطاهر یرجبعل د.کسب کندرصد آرا را  97/23

 2.کردند

  شهادت مرتضی آوینی ـ 

در منطقه فکه در حال  1372 نیفرورد ستمیب کارگردان و مستندساز مشهور روایت فتحنویسنده، روزنامه نگار،  ،ینیآوسید مرتضی 

آن برخورد کرد و بر اثر اصابت ترکش  نیبا م پرستزدانی دیدر آسمان، به همراه محمد سع یمستند شهر لمیف شنیلوک یبررس

ن بود پس از انقالب دانشگاه تهرا یبایز کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنرهای آموختهدانشوی که  .به شهادت رسید نیم

 به مجموعه درباره توانیم سازندگی در گروه جهاد شهید آوینی یکارها نیز اولاسالمی بنا به ضرورت به فیلم سازی روی آورد. ا

گروه  ( اشاره کرد.هادهیمستند خان گز )مجموعه نیخوزستان و ظلم خوان لیشش روز در ترکمن صحرا(، س یگنبد )مجموعه غائله

های جنگ پرداخت. با شروع عملیات و به تولید مستند و برنامه بود که بالفاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت یگروه نیجهاد اول

کرد که این را تولید فتح  تیرواماندگار  یونیزتلویمجموعه  ،منسجم و منظم شده بوداین گروه که  1364والفجر هشت در سال 

شد تا به  سیتاسانقالب  معظم به فرمان رهبر "فتح تیروا یفرهنگ موسسه" 1370اواخر سال افت. یتا آخر جنگ هم ادامه برنامه 

امه رها شده بود نعقط رشیفتح را که بعد از پذ تیروا مجموعه هیدفاع مقدس بپردازد و ته درباره یینمایمستند و س یسازلمیف

 هیسال کار ته کیتر از کم یمدت در را از سر گرفتند و یسفر به مناطق جنگ تحف تیروا بردارانلمیو گروه ف ینیآو دیادامه دهد. شه

آبادان،  را درباره یگرید یهامجموعه هیمقدمات ته رساندند و انیرا به پا "در آسمان یشهر" یده قسمت یشش برنامه از مجموعه

 یهادر ماه پرداختیخرمشهر م یریگسقوط و بازپس حاصره،در آسمان که به واقعه م ی. شهردندیو فکه تدارک د زهیسوسنگرد، هو

با شهادتش  گرید یمجموعه و ساختن مجموعه ها نیا لیتکم یبرا یو پخش شد، اما برنامه ونیزیاز تلو ینیآو دیشه زندگیآخر 

  در فکه ناتمام ماند. 1372 نیفرورد ستمیدر روز جمعه ب

جنگ،  مستند درباره یهالمیف هیها و ته، هم زمان با مشارکت در جبهه1362خود را اواخر سال  یمطبوعات یهاتیفعال ینیآو دیشه

 یمطبوعات تیدوران اوج فعال 1372تا  1368 یهاسال. آغاز کرد یارگان انجمن اسالم "اعتصام"در ماهنامه  یبا نگارش مقاالت

 ت،یکم ثیهم از ح ینیآو دیآثار شه مجموعه 3.شودیرا شامل م یمتنوع اریموضوعات بس زیدوره ن نیاست. آثار او در ا ینیآو دیشه

                                                           
  . پورتال وزارت کشور1

 10/07/1395. پایگاه اطالع رسانی انتخابات 2

هنر، هنر و عرفان، هنر  قتیدر مورد حق یو جهان، مقاالت متعدد رانیا ینمایو نقد س نمایس تیدرباره ماه کیمقاالت تئور فیدر کنار تال شهید آوینی . 3

در خصوص  دوران نیهم ی. طدیبه چاپ رس "سوره" یکرد که در ماهنامه فی... تال هنر انقالب و ،یو سنت ینیو تئاتر، هنر د کیگراف ،یاعم از رمان، نقاش دیجد
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تفکر  یاصل که سرچشمه یآور است. در حالاعجاب انیب ییوایهم از جهت تنوع موضوعات و هم از نظر عمق معنا و اصالت تفکر و ش

 اتیغرب و آرا و نظر یگشت. با تفکر فلسفیو آثار و گفتار حضرت امام)ره( باز م السالمهمیعل نیمعصوم بیاناتالبالغه، او به قرآن، نهج

 ریو س یفلسف ی. او شناخت مبانکردیم یبرآمده از نور حکمت، آنها را نقد و بررس ینیقیداشت و با  ییآشنا زین یمتفکران غرب

 عالم غرب زده زخروج ا نهیشناخت زم نیچرا که ا دانستیم یرا از لوازم مقابله با تهاجم فرهنگ دیفرهنگ و تمدن جد یخیتار

و ظهور  یباور بود که با وقوع انقالب اسالم نی. او بر ارساندیمدد م یو به بسط و گسترش فرهنگ و تفکر اله کندیرا فراهم م یکنون

که به  ی. عصردینامیم "تیبشر عصر توبه"شده است که آن را  یدیجد یخی)ره( بشر وارد عهد تارینیچون امام خم یانسان کامل

 1خواهد شد. یمنته "حق داریدولت پا"امام عصر)عج( و ظهور  یانقالب جهان

به یاد  عبارت را به دستخط خود نوشتند:شهید آوینی هدیه کردند، این  اول قرآنی که آن را به خانواده در صفحهرهبر معظم انقالب 

. از آن زمان شهید مرتضی آوینی به سید  شهید عزیز، سید شهیدان اهل قلم، آقای سیدمرتضی آوینی که یادش غالباً با من است...

 شهیدان اهل قلم لقب گرفتند.

 اولین عمل پیوند کبد در ایرانـ 

تیم و  ینیملک حس یعل دیدکتر س سرپرستیبه  رازیش ینماز مارستانیبدر  1372اردیبهشت  25 رانیکبد در ا وندیپ نیاول

و به  منتقل رازیعضو پس از برداشت به ش کهدر تهران صورت گرفت  یاهداکننده مرگ مغز کیاز  وندیپ نیانجام شد. ا شهمکار

  2.ساله پیوند زده شد 35یک زن 

بیمارستان نمازی شیراز و بیمارستان امام خمینی تهران مراکز بزرگ  .شود یانجام م یادیز یکبد در کشورها وندیدر حال حاضر، پ

 یکبد در شهرها وندیپ رانیدر ا. شودانه صدها عمل جراحی کبد در این مراکز انجام مییکه سال هستند پیوند کبد ایران با حجم باال

 3.دشویرشت انجام م یراز مارستانیکرمان، مشهد و ب راز،یتهران، ش

 آیت ا... گلپایگانیارتحال ـ 

در قم  یسالگ 98ق در 1414 یالثانیجماد 24ش برابر با 1372آذر  18 ی از مراجع عظام تقلیدگانیگلپا دمحمدرضایس ...آیت ا

ی، خوانسار دمحمدحسنیس)موسس حوزه علمیه قم(،  یزدی یحائر میعبدالکرآیات عظام از شاگردان  ایشان درگذشت.

 یبروجرد ...اتیپس از درگذشت آکه  بود ینینائ یرزایمی و اصفهان دابوالحسنیس ،یعراق نیاءالدیض ،یاصفهان یغرو نیمحمدحس

 . دیرس تیبه مرجع

                                                           
تجدد  ،یفکرو روشن یزدگغرب، غرب یو تهاجم فرهنگ یفرهنگ انقالب در مواجهه با فرهنگ واحد جهان ه،یفق تیو وال ینظام اسالم ی. اعتقادیاسیس یمبان

 منتشر نمود. یکرد و مقاالت قیتفکر و تحق گریو تحجر و موضوعات د

  . برگرفته از؛ سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی.1

  .27/02/1372. روزنامه جمهوری اسالمی 2

  .13/08/1394وری اسالمی)ایرنا(، . خبرگزاری جمه3
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 ...اسدا دیسی، بهشت ینیمحمد حس دیسی، مطهر یمرتضی، زدی یحائر یمرتضتوان به آیات عظام می یشاگردان واز مشهورترین 

مکارم  ناصری، گانیگلپا یصاف ...الطفی، اشتهارد پناهیعلی، رفسنجان یهاشم اکبری، نیمشک یعلی، قدوس یعل، مفتح محمدی، مدن

  1... اشاره کرد.و یسبحان جعفری، رازیش

 یهاحاصل درس گرید یها نوشته خود او و برخکتاب نیاز ا یبرخ ؛حدود چهل عنوان کتاب منتشر شده است یگانیگلپاآیت ا... از 

اند. شده یمعرف ،«یگانیگلپا یالعظم ...اتیآ یفیتوص یشناسکتاب»در کتاب  ایشان یآثار علم. ندانوشته شاگردانشاست که  یو

 حتوضی رساله المسائل،مَجمَع  ،یع روةِالو ثق یعل قات  تعلی العَوائد، اِفاضة المکاسب، شرح فی الطالببلغة الحدود، احکام یف لمَنضوداالد ُّرُّ 

 2هستند. یگانیگلپا یهااز جمله کتاب هالوالیمن لَه   یال ةیالمسائل و الهدا

 مارستانیمانند ب یو بهداشت یمراکز درمان م،یلندن، دارالقرآن الکر یمجمع اسالم سیتأس ه،یحوزه علم یتحول در نظام آموزش

 یگانیگلپا هیریو خ یفرهنگ یهاتیجمله فعال را از ةیالفقه المسائل مرکز م عجَم سیو تأس هیدر قم، مدارس علم یگانیگلپا ...اتیآ

 3اند.برشمرده

در موارد  ران،یا یانقالب اسالم یروزیش تا پ1341از سال  ایشان بود. ینیدر نهضت امام خم رگذاریتأث یفرد یگانیگلپا ...آیت ا

 ،یخوانسار آیات چون رانیا دیمراجع تقل گریهمراه با د 1341مخالفت کرده است. در سال  یحکومت پهلو یهااستیبا س یاریبس

 نیاعالم کرد. در هم «یاصالحات ارض ةحیال» مخالفت خود را با  ران،یشاه ا ،یمحمدرضا پهلو هب یدر تلگراف ینجف یو مرعش میحک

 ...آیت ااعالم کرد.  یشرع نیرا مخالف قوان «یتیو وال یالتیا یهاانجمن حهیال»به شاه تلگراف زدند و  د،یمراجع تقل گریسال او و د

 شد،یانجام م یرا که به دستور محمدرضا پهلو دیانقالب سف یبرا ندوممردم در رفرامشارکت ش، 1341در سال  نیهمچن یگانیگلپا

پانزده خرداد و بازداشت امام  امیاعتراض به کشتار مردم در ق در هیانیصدور ب ه،یضیدروس در اعتراض به واقعه ف یلیتعط کرد. میتحر

در حزب  تیعضو میتحر ه،یبه ترک ینیامام خم دیخصوص تبع دربار به قم در ریاحضار وز ون،یاز روحان گرید یو برخ ینیخم

 ،یدولت یِ نید ینهادها سیتأس یدر مقابل اقدام شاه برا هیدفاع از استقالل حوزه علم ،کردیم جیترو یکه محمدرضا پهلو زیرستاخ

 ،یحکومت پهلو تیحساس وجود اب ینیخم یمصطف یمجلس ختم برا یبرگزار ،یبه شاهنشاه یهجر خیتار رییمخالفت با تغ

 امیها در اعتراض به کشتار مردم در قدرس یاهفتهکی یلیدر روزنامه اطالعات و تعط ینیبه امام خم نیتوه انیدر جر یسخنران

 یپس از وقوع انقالب اسالم یگانیگلپا ...آیت ا بوده است. رانیا یاز انقالب اسالم شیپ یو یاسیس یهاتیجمله فعال از ،ید منوزده

 4کرد و با آن تعامل داشت. تیحما رانیا یاسالم یاز جمهورهمواره  ران،یا

 انتصاب علی الریجانی به ریاست سازمان صدا و سیماـ 

 سازمان سیرئ سمت را به یجانیالر یعل یحکم در 1372بهمن  24 یاسالم انقالب رهبر معظم یاخامنه ...اتیآ حضرت

در حکم . دندکر منصوب سال پنج مدت به یفرهنگ انقالب یعال یدر شورا تیبا عضو همراه رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس

                                                           
 .64تا60ص، 1391چاپ دوم،  ده،یاز ملکوت، قم، برگز ینور ،یمهد ،یلطف . 1

 .78تا19،ص 1391قم، والء منتظر، چاپ اول،  ،یگانیگلپا یالعظم اهللتیآ یفیتوص یشناسسلمان، کتاب ،یبیحب . 2

 .حوزه یرساناطالع گاهی، به نقل از وبگاه پا1381، 36مجله گلبرگ، ش ،«یگانیگلپا اهللتیرحلت آ» . 3

 .1392آذر  16وبگاه جماران،  ،«یگانیگلپا دمحمدرضایس یالعظم اهللتیآ یاجتماعیاسیس یزندگ یبازخوان» ،یداوود .4
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 یروزیپ و احساس یرا با سربلند سالگرد فرخنده انقالب نیپانزدهم رانیا ملت یاله فضل به که اکنونآمده است:  انقالبمعظم  رهبر

اند و سرنهاده را پشت هایدشوار زیو ن هاقیاز توف پرماجرا و مشحون ،یطوالن یو استوار، راه هماهنگ و ملت و دولت سر برده به

 به و راه برداشته انیرا از م یمل و رشد و توسعه یاقتصاد شرفتیعمده پ موانع ز،یو ابتکارآم میعظ یخدمتگزار با مجاهدت دولت

 دستگاه که است آن ازمندیکشور ن ط عامیشرا کند،یم یط ط انقالبیبا شرا متناسب یرا با شتاب یعموم و رفاه یسازندگ یسو

 کیرا از  جامعه یفرهنگ یو فضا ردیگ شیکشور در پ جانبه همه یهاشرفتیبا پ ناسبو مت نینو یاستیس زین مایصداوس یغاتیتبل

 زیتجه اسالم یاساس یو مبان انقالب با اصول همخوان گرید یو از سو یعموم و رشد و توسعه یسازندگ شتابنده ریبا س همگام سو

 قیو تعم نییتب در جبهه ها را همرسانه کاریپ دانیم ،اشیادیاستکبار و ا یگو فرهن یغاتیتبل با تهاجم مقابله یاقتضا به زیکند و ن

 هیمجر قوه خصوصه ب گانه سه یکشور و قوا مسئوالن فداکارانه تالش عیتوز در جبهه و هم یاسالم انقالب زینگشورا اصول میو تکر

 .دیارایب ارانهیو هوش بزرگ ی، با جهادو خردمندانه شرفتهیو پ نینو یهابا روش ،نشناسیو خستگ سختکوش

 در مدت که یمحمد هاشم یآقا و مستمر جناب وقفهیب از زحمات و سپاس یبا ابراز قدردان شد و همراه گفته آنچه به تیعنا با

 یاجانبه و همه میعظ تالش یلیتحم جنگ در دوران خصوصه ب یاسالم یجمهور یمایصدا و س خود در اداره تیمسئول یطوالن

 یو فرهنگ یعلم برجسته یهااز چهره را که یجانیالر یدکتر عل یآقا اند، جنابداشته مبذول و مهم حساس نهاد نیرا در اداره ا

 باشندیم یو هنر یفرهنگ تعهد و تقوا و تجربه به و شناخته یدولت یهاتیو مسئول یانقالب زیافتخارآم کشور و برخوردار از سوابق

 رودی. انتظار مکنمیم منصوب سال پنج مدت یبرا یفرهنگ انقالب یعال یدر شورا تیبا عضو اههمر مایصداوس سازمان استیر به

و  نینو ی، طرحآن رونیاز ب عناصر برجسته و جذب سازمان آن داخل یفکر و مبتکر انقالب خوش از همکاران با استفاده شانیا که

و هنر،  و فرهنگ شهیاند گسترش گاهیپا به آن لیو تبد سازمان آن گسترده از امکانات یریگبهره به آورند که دیکارآمد پد یابرنامه

 یهادر صحنه رانیا ملت قاتیتوف ارائه یبرا یگاهیو جا ،یانقالب رانیا یندا مشتاقان گریو د رانیا مسلمان مردم تیهدا یبرا یو مرکز

 از زحمات است الزم نجایا در .نجامدیب ،یزندگ یهاعرصه گریو د و پرورش ، هنر، آموزشصنعت ،استی، س: دانشیندگز گوناگون

 ما،یس و صدا تیریبا مد و ارزشمند آن فاضل یاعضا کیکای یهمکار یو با آرزو تشکر نموده یاستگذاریس محترم یارزشمند شورا

 1.مینما شورا را اعالم کار آن انیپا

 افتتاح شبکه سه سیما ـ 

ساعت پخش برنامه در موضوعات  4شبکه ابتدا با  نید. اشبا رویکرد جوان و ورزش تاسیس  1372آذر  14شبکه سه سیما در 

 نیشاخص ا یهابرنامهساعته به پخش برنامه پرداخت.  24صورت ه سال بعد ب کیجنگ شروع به کار کرد و  یو برنامه ها یورزش

 یکه از ابتدا یمخاطب شد به گونه ا یباعث جذب باال یمستند و معارف ی، برنامه هایشبکه در موضوعات طنز، مسابقات ورزش

 باشد. یو مخاطبان م ناز نگاه مسئوال مایصدا و س موفق شبکه ،تاکنون سیتاس

                                                           
 .24/11/1372ی، انقالب اسالم یفرهنگ یمؤسسه پژوهشی،اخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع . 1



 

7 
 

 یاسالم یجمهور یمایس یورزش، مسابقات و سرگرم یشبکه تخصصقبل از تاسیس شبکه ورزش، سه،  شبکهای از اهداف برنامه

 کردیاول دارد. رو تیرا در اولو حاتیو پخش برنامه با موضوع ورزش، مسابقات و تفر نی، تامدیکه تولمطرح بوده و هست  رانیا

 .ردیگیم بر رمخاطبان را د همهاز گروه کودک،  ریاست که به غ یو ارشاد یحی، تفری، سرگرمیسازبرنامه

  .الیو سر لمیف گروهی و فرهنگ و معارف اسالم گروه ،یاجتماع گروه، ورزش گروه ند از:ا شبکه سه عبارت برنامه ساز یها گروه

 استان شدن اردبیل  ـ 

 30 حدودپس از  1372 نیفرورد 23شد و  در  بیتصو یاسالم یدر مجلس شورا لیاستان شدن اردب حهیال 1371 ید 22در 

 ماتیتقس نیطبق آخر ل،یاستان اردب شد. لیمستقل تبد یجدا و به استان یشرق جانیاز استان آذربا لیاردب ،مردم یریگیسال پ

 .استافتهی لیدهستان، تشک 66شهر و  26بخش،  29شهرستان،  10از  ،یکشور

از غرب به استان  جان،یآذربا یاستان از شمال به جمهور نی. اشودیمحسوب م رانیا یشمال غرب یهااز استان یکی لیاستان اردب

 369حدود  لیاستان اردب است. تالش و از جنوب به استان زنجان محدود شده یهاکوه النیاز شرق به استان گ ،یشرق جانیآذربا

 1.دارد انیجر« بالهارود»و « ارس »یآن رودها لومتریک 159مرز مشترک دارد که در  جانیآذربا یبا کشور جمهور لومتریک

 در مسیر مسکو تهران   130-هواپیمای سی سقوطـ 

جمهوری اسالمی ایران که از مسکو عازم تهران بود  130-( یک فروند هواپیمای سی26/12/1372) 1372در واپسین روزهای سال 

سقوط و  در قره باغ قرار گرفت ریدرگ یروهاین یبه هوا نیهدف موشک زم باغ قره مرکز – پانگرادیشهر است یلومتریدر هشت ک

اعضای خانواده کارکنان  بیشترشانخدمه و عوامل داشت که  13زن و کودک( و  17مسافر ) 19سرنشین شامل  32کرد. این هواپیما 

  2کشته شدند.سفارت ایران در روسیه بودند که همگی 

 قتصاديا 

 اراکشازند  ( و مجتمع پتروشیمیپاالیشگاه اراک) شازندامام خمینی پاالیشگاه افتتاح ـ 

 نیبه عنوان نخست 1372تیر  ،دادتغییر نام  شازندکه بعدا به پاالیشگاه امام خمینی)ره(  شازند اراک شگاهیپاالفاز اول 

محصوالت  تیفیک یو ارتقا تیتوسعه ظرف ریدر مس رانیو موجب شد ا یبهره بردار یپس از انقالب اسالم شگاهیپاال

 .ردیقرار گ یشگاهیپاال

هزار بشکه نفت  250 یشیپاال تیکشور و منطقه، با ظرف شگاهیپاال نیترو مدرن نیروزتره شازند ب امام خمینی شگاهیپاال

کند و یم نی... را تام تهران، البرز و یکالنشهرها ازین 4 وروی نیبنز تریل ونیلیم 16روزانه  دیخام در روز است که با تول

 3را چند برابر کرده است. شگاهیپاال نیکار ا تیامر درجه اهم نیهم

                                                           
 .22/02/1386؛ همشهری آنالین،لیاردب یاستاندار ینترنتیا گاهیاستان، پا یمعرف . 1

  .06/01/1373. روزنامه جمهوری اسالمی 2

از سال  یشگاهیمصرف محصوالت پاال یالگو ریی)ره( شازند به منظور تغ ینینفت امام خم شیشرکت پاال ؛ 19/06/1396. خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(، 3

 دیتول نینفت کوره و همچن دیتول یدر مقابل حداقل ساز نیبنز دیتول یمحصوالت خود را با هدف حداکثر ساز یفیک یو ارتقا تیظرف شی، طرح افزا1385

بدون حضور صاحبان  ینیشرکت چ کیو  یرانیشرکت ا 2از  یومیکنسرس لیبا تشک ،یلالمل نیب یو استانداردها یطیمح ستیمحصوالت مطابق با الزامات ز

 آغاز کرد. میتحر طیسازندگان قطعات در شرا ای یدانش فن
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راه  1372 بهمن13محصول  میلیارد تومان 34انه به ارزش یهمچنین فاز اول مجتمع پتروشیمی شازند اراک با تولید سال

این مجتمع با سرمایه گذاری هزار و پانصد میلیارد ریال شامل دومیلیارد دالر اعتبار ارزی و بقیه به صورت  اندازی شد.

 1.فعال استدو فاز اعتبار ریالی در 

 چغاخور در چهارمحال و بختیاری( ساوه، غدیر در )پیشین در چابهار،چند سد بزرگافتتاح ـ 

افتتاح شد. این  1372فروردین  29ترین سدهای استان سیستان و بلوچستان است که در چابهار از بزرگ "پیشین"سد 

 63با ارتفاع  یبا هسته رس یاز نوع خاکو است ساخته شده  نیشیرودخانه پ یشهرستان چابهار رو یلومتریک 160سد در

آب شرب  نیتام نیشیهدف از ساخت سد پ. استمتر مکعب  ونیلیم 175با حجم مخزن  و متر 400و طول تاج متر 

 2است. و دشتیاری باهو کالت یهکتار از اراض بیش از شش هزار و پانصد یاریآب کنارک و چابهار وهای شهرستان

کیلومترى  25برقى در تنگه فرقان در  -سد آبى  . اینشدبهره برداری  1372ساوه در استان مرکزی خرداد  "غدیر"سد 

آب آشامیدنى منطقه  دشت ساوه،هزار هکتار از اراضی  23عالوه بر تأمین آب کشاورزى  کهاست شهر ساوه واقع شده 

متر مکعب و حجم  ونیلیم 45انه یسالسد غدیر متوسط حجم آورد کند. مگاوات برق نیز تولید می 15، پایین دست سد

هاى مناسب منطقه است و در یکى از تفرجگاهسد غدیر دریاچه و اراضى پیرامونى است. متر مکعب  ونیلیم 271مخزن 

 3گیرد.فصل بهار و تابستان در اشکال مختلف مورد استفاده قرار مى

افتتاح شد. این سد و دریاچه و تاالب آن یکی از  1372ختیاری اردیبهشت در استان چهارمحال و ب چغاخورخاکی سد 

ده است. سد چغاخور شمیلیارد ریال بهره برداری  5/9ست که با صرف اعتباری بالغ بر ادیدنی و توریستی کشور مناطق 

های هکتار از زمین 3500 است کهمیلیون متر مکعب آب  45متر با ظرفیت  200متر ارتفاع دارد و طول تاج آن 13

  4کند.آبیاری میهکتار اراضی دیگر را  4500کشاورزی پایین دست و 

 کرمان کیالست عیمجتمع صناراه اندازی   ـ

 یرا برا "بارز" یو نام تجارشد افتتاح  1372 نیفرورد 25( بارز یکرمان )با نام گروه صنعت کیالست عیمجتمع صنا

این مجتمع اولین مجتمع الستیک کشور است که صد در صد با فکر، اندیشه و تجربه متخصصان  .دیمحصوالت خود برگز

 میلیارد ریال احداث شده است.  65گذاری ایرانی با سرمایه

                                                           
 ن،یسنگ یاز نفت خام ها یبه مخلوط یخوراک از نفت خام سبک اهواز آسمار رییهزار بشکه در روز، تغ 250به  170نفت خام از  شیپاال تیظرف شیافزا

بار  نینخست یبرا 'دیگر مریپل لنیپروپ' دی، تول4 وروی نیدر روز بنز تریل ونیلیم16به  4.7از  نیبنز دیتول شیافزا ،یطیمح ستیز یها یندگیآال زانیکاهش م

 راتیی( از جمله تغایروز دن ینفت گاز با استانداردها دی)تول ونیلیجزء در م 50هزار به کمتر از  10کل گوگرد نفت گاز از  زانیکشور، کاهش م شیدر صنعت پاال

 تیبا ظرف 'گوگرد گرانول' دی(، تول5وروی) بر اساس استاندارد  ونیلیجزء در م 20با مقدار گوگرد کمتر از  دینفت سف دیتول است. شگاهیپاال نیشده در ا جادیا

به  500برابر )از  4به  عیما دگازیتول تیظرف شیافزا لن،یو پروپ عیگاز ما ن،یچون بنزهم یآن به محصوالت دینفت کوره و تول دیتن در روز، کاهش تول 700

 نیاقدامات انجام شده در ا گریاز د زین ایروز دن یبر اساس استانداردها یدرصد وزن کیبه کمتر از  یدیتول نیتن در روز( و کاهش بنزن محصول بنز 2000

 رود. یبه شمار م شگاهیپاال
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 یرهایتا نیو همچن نیسبک و سنگ هینقل لیو نوار وسا وبیت ر،یهزار تن انواع تا 25انه بارز برابر با یسال هیاول تیظرف

 یبارز با نام تجار یگروه صنعت نیا یدیتول یرهای. تادشمحقق  تیظرف نیا دیبود. دو سال پس از شروع تول یکشاورز

 نیدر بخش حمل و نقل سنگ ژهیبه و ،یرانیکه بارز مورد استقبال مصرف کنندگان ا دیینپا یریوارد بازار شد و د "بارز"

 قرار گرفت.

هزار  50سال از مرز  5که پس از  ییتا جا افتی شیرفته رفته افزا زین یمحصوالت کشاورز دیبارز در تول یگروه صنعت سهم

( ی)تراکتور یکشاورز یرهایهزار حلقه انواع تا 100از  شیب دیبارز با تول یحلقه در سال عبور کرد. در حال حاضر گروه صنعت

 دارد. اریرا در اخت رانیا یرزکشاو ریاز سهم بازار تادرصد  70 حدود

 یساز ریشرکت بزرگ تا نیآلمان، چهارم ننتالیبا شرکت کنت یفن یبارز با انعقاد قرارداد بلند مدت همکار یگروه صنعت

. پروژه دکناقدام  یمیتمام س یو اتوبوس یبار الیراد یرهایو عرضه تا دیتول به رانیبار در ا نیگرفت اول میجهان، تصم

در دستور کار  1382هزار حلقه، از سال  400از  شیب انهیسال تیحلقه در روز و ظرف 1100 تیواحد با ظرف کیاحداث 

روز  یآالت و تکنولوژ نیمحصوالت که با ماش نیا ی. با معرفدیرس یبه بهره بردار 1385قرار گرفت که فاز اول آن در سال 

شرکت فاز  نیا ریاخ یدر سال ها نیداشت. همچنجلو بر هبلند ب یبارز گام یشوند، گروه صنعت یم دیتول رانیاروپا در ا

 الیراد یرهایتا دیتول تیقصد دارد تا ظرف دیجد یرهایو عالوه بر ارائه تااست  کردهحوزه آغاز  نیدوم توسعه خود را در ا

 1.ابدیدست هزار حلقه در سال  400 دیو به تول کندخود را دو برابر  یو اتوبوس یبار یمیتمام س

  کارخانه دارو سازی در بروجردبهره برداری از ـ 

های بزرگ یکی از کارخانه کهمورد بهره برداری قرار گرفت. این کارخانه  1372شهریور  بروجرد (اکسیر)کارخانه داروسازی 

نوع دارو از جمله  4در این کارخانه  .کندتولید میرا درصد داروی انسانی مورد نیاز کشور  10انه یسالاست، داروسازی 

کارخانه  شود.تامین میمیلیون بیمار دیابتی به انسولین  2نیاز دارویی و انسولین و هورمون رشد به صورت انحصاری تولید 

نوع دارو شامل انواع قرص، کپسول، شربت، سوسپانسیون، آمپول به بیش  150داروسازی اکسیر بروجرد هم اکنون بیش از 

 جان،یبالروس، آذربا ه،ید. عالوه بر تامین نیاز داخل، تولیدات این کارخانه به کشورهای روسکن کشور جهان صادر می 20از 

لیپین، ویتنام، سومالی، یمن، اوکراین، عراق، افغانستان، گرجستان و تاجیکستان یونزوئال، سوئد، ارمنستان، لیبی، اوگاندا، ف

میلیون دالر مربوط به داروسازی اکسیر بروجرد  26میلیون دالر صادرات دارو و مواد اولیه،  54شود. از مجموع صادر می

 2شود.درصد کل صادرات دارویی کشور را شامل می 50که حدود  است

 فرهنگي 

 کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ـ 

                                                           
 http://www.barez.com . وب سایت مجتمع صنعتی الستیک بارز کرمان 1

  08/06/1390. خبرگزاری ایسنا، 2
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در  دیمف خیسال وفات ش نیکه به مناسبت هزارماست  یو فرهنگ یعلم یدادهایاز رو دیمف خیهزاره ش یکنگره جهان

 250از  شیکه ب کنگره نیقم برگزار شد. در ا هیق در حوزه علم1413ش مصادف با 1372 نیفرورد 30و 29، 28روزهاى 

 دیمف خیش یثیو حد یخیتار ،یفقه ،یکالم یهاشهیآرا و اند کشور جهان حضور داشتند، 23از  یعلم یهاتیتن از شخص

  1.شد یعصر او بحث و بررس یهایژگیو و

 ...اتیمهم، علمى و محققانه رهبر معظم انقالب اسالمى حضرت آ اریبس امیپیکی از نکات برجسته و حائز اهمیت کنگره 

 قیدق اریاى بسدر واقع مقاله امیپ نیسرآمد همه مقاالت ارائه شده بود. ا شمندان،یاز اند ارىیبه اذعان بس کهاى بود خامنه

 تیمستقل مکتب اهل ب تیهو تیمؤسس تثب را دیمف خیشانقالب  رهبریبود که  دیمف خیو علمى از افکار و آثار ش

عقل و نقل و فقه و  انیجمع منطقى م وهیمبتکر ش و عهیبراى فقه ش حیشکل و قالب علمى صح انگذاریبن، السالمهمیعل

 بحث فرمودند. لیسه محور به تفص نیند و در اطراف اکردکالم معرفى 

 ،اشناندانیبغداد، م پر حادثه یاز روزها یکیدر  نیاز ا شیپ هزار سال ؛است آمده انقالب معظمرهبر  امیپبخش ابتدایی در 

 بزرگ یاحادثه مرگش که یبر مرد چشم آمد و هزاران شدند، تنگ انبوه در آن زیگانغم یاخاطر واقعهه ب که یمردم بر

از  یاگسترده بخش تابناک یمشعل چون سال پنجاه گزاردند که نماز ییواال انسان ها هزار نفر بر جنازهو ده ستیبود، گر

 2بود. انداخته راه و معرفت از علم گرید یابغداد، دجله دجله در کرانه و ساخته خود روشن و معرفت را با دانش اسالم جهان

 کنگره جهانی دویستمین سالگرد تولد مالهادی سبزواری ـ 

کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حکیم مالهادی سبزواری با شرکت بیش از سیصد تن از اندیشمندان اسالمی 

 حضرتدر شهر سبزوار برگزار شد.  1372اردیبهشت  4تا  2های علمی کشورهای خارجی شخصیتکشورمان و چندتن از 

 :هدآم امیپ نیاز ا شیبخند. در کرددر این خصوص پیامی صادر  یاسالم انقالب رهبر معظم ،یا... خامنهاتیآ

 را خوانده بزرگ آن چند از سرگذشت یبرگ کند. هر که یرا بازشناس یسبزوار میحک که است بر آن ختهیفره جمع نیا

 شناخته ،یزندگ او در دوران چون یـ کمتر کسان نینشو خاک ریساو ـ عرش چون یکسان در زمره که داندیم کیباشد ن

. انددهید یماد چشم را از منفذ تنگ و پرواز شکوهمندش سپردهو بدو دل شناخته یشماریب خلق اشیگاند. او را در زندشده

و  شده انیو دانشجو استادان ریدستگ ،نیو د حکمت یهاو در حوزه دهیرس چاپ به از درگذشتش شیاو پ کتاب نیچند

 قلم ،شیو کتاب ها شااو و فلسفه درباره صفحه او تا امروز هزاران و از زمان است ها بردهدست دور او را به درخشان نام

 3.است شده زده

   در کشور اولین دوره هفته کتابـ 

                                                           
 .98-99ص ،5شماره  -ش 1372مصباح، بهار  ،«دیمف خیهزاره ش یاز کنگره جهان یگزارش» . 1

 .28/01/1372ی،انقالب اسالم یفرهنگ یمؤسسه پژوهش - یاخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع . 2

 .01/02/1372 ، اسالمی انقالب فرهنگی پژوهشی مؤسسه - ایخامنه سیدعلی العظمیاهللآیت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر رسانیاطالع پایگاه .3
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برگزار  یانقالب اسالم معظمرهبر  امیبا پ 1372 یچهارم تا دهم د یدر روزها رانیا یاسالم یهفته کتاب جمهور نینخست

در مورد  معظم انقالب رهبر نیفرام یو در اجرا یفرهنگ ینهادها یو همکار یبه همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم شد.

 ای هفته ،این مهممردم به  قیتشوو  در جامعه یخوانفرهنگ کتاب و کتاب جیتروبه منظور کتاب و  یها شگاهیتوسعه نما

 بیکه به تصو یانامه نییهفته، همه ساله بر اساس آ نیا یبرگزار. خوانی اختصاص داده شداز سال به موضوع کتاب و کتاب

ها تغییراتی ، اما بعضی سالشده یگذارآبان، به عنوان هفته کتاب نام زدهمیاز هفتم تا س دهیرس یفرهنگ عموم یشورا

  داشته است.

وزارت  ما،یند از: صدا و سادارند عبارت یعضو و نقش فعال یکه در هفته کتاب و کتاب خوان ییهاها و وزارتخانه سازمان

کودکان  یکانون پرورش فکر ،یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک ،یو فناور قاتیآموزش و پرورش، وزارت علوم، تحق

مردم  بیو ترغ قیکشور، تشو ینگفره هیبن تیکشور. تقو یفرهنگ یهاسازمان گریو د یاسالم غاتینوجوانان، سازمان تبل و

کتاب  عیو توز دیآثار مکتوب، کمک به حل مشکالت تول دآورندگانیپد انینشاط در م هیروح تیتقو ،یبه کتاب و کتابخوان

 1ند.اهفته کتاب  یمساجد، از جمله اهداف برگزار یفرهنگ یهاو کانون یعموم یهاو گسترش کتابخانه  زیو تجه

 نخستین نشست مجمع عمومی جهانی اهل بیت)ع(  ـ 

 ینفر از اعضا 330تهران برگزار شد و بالغ بر در  1372سال بهمن  11 جهانی اهل بیت)ع( یاجالس مجمع عموم نیاول

 یگوناگون کشورها لیو محقُّقان و کارشناسان مسا سندگانیاز علما و نو یگروه زیکشور جهان و ن 61از  یمجمع عموم

  در آن شرکت کردند. یمختلف اسالم

نشر معارف قرآن و  ،یاسالم ناب محمد یاست که با هدف معرف یو جهان یدولتریغ یسازمان (ع) تیب اهل یمجمع جهان

 لیتشک تیاهل ب روانیاز پ یبانیآموزش و پشت ،یسازمانده ،ییو شناسا یبه وحدت اسالم دنی)ع(، استحکام بخشتیاهل ب

جهان اسالم  شمندانینفر از اند 300از  شیب حضوربا  یجهان یو پس از اجالس 1369 بهشتیمجمع در ارد نیا شده است.

 شد. لیتشک معظم انقالبرهبر  یاخامنه ...اتیبا آ ی)ع( در تهران و با هماهنگتیاهل ب روانیپ ژهیبه و

در سراسر  تیاهل ب روانیپ یهااز تشکل تیو کتب، حما اتیاز نشر تیمختلف، حما یهاکتاب و مجله به زبان انتشار

 زیتجه ت،یاهل ب روانیاز پ یو فرهنگ یعلم ،یاقتصاد یهاتیحما ،ینیاعزام مبلغان د ،یعلم یهاشیهما یجهان، برگزار

 مجمع است. نیا یهاتیها و ... جزو فعالکتابخانه

 کیهر چهار سال  ی. مجمع عمومدشویا مراج رهبر معظم انقالببا نظر آن  یهااست و برنامه رانیمجمع ا نیا یاصل مرکز

و نخبگان  شمندانیمجمع از اند یعال ی. شورااندتیباهل یاز ارکان مجمع جهان رکلیو دب یعال یو شورا شودیم لیتشک بار

 2.شودیم لیمختلف تشک یهاتیاز مل عهیش

 المعارف فقه اسالمی   ة رکنگره علمی، تخصصی دائنخستین ـ 

                                                           
 http://www.ibna.ir . وب سایت خبرگزاری کتاب ایران 1

 http://www.ahl-ul-bayt.org . وب سایت مجمع جهانی اهل بیت)ع( 2
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هل بیت)ع( االمعارف فقهی بر مذهب  ةدائرعنوان رهیافتی به  باالمعارف فقه اسالمی  ةدائرکنگره علمی، تخصصی نخستین 

نفر از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و مسلمانان  800 رهبر معظم انقالب و شرکت با پیام 1372بهمن  15و  14روزهای 

  خارجی در قم برگزار شد.

 ةدائرای برای هاشمی شاهرودی مبنی بر تاسیس موسسه ...احکم رهبر معظم انقالب به آیت پی در 1369بهمن سال 

 به همین نام شروع به کار کرد.  ای، موسسه)ع(تیبر طبق مذهب اهل ب یالمعارف فقه اسالم

در حکم ابالغى و مطابق آنچه در اساسنامه  انقالبمعظم  رهبرترین اهداف و وظایف این موسسه با بهره گیرى از رهنمودهاى مهم

 ند از :ا مصوب آن آمده است عبارت

 المعارف که حاکى از همه ابواب و انظار و مولفات فقهاى شیعه باشد.تدوین مجموعه اى کامل به صورت دائره  - 1 

تحقیق و تدوین موضوعاتى که مرتبط با فقه شیعه باشد از قبیل تاریخ فقه اسالم، فقه مقارن، مباحث اقتصاد  - 2 

 اسالم، بررسى عناوین مستحدثه، تهیه قاموس فقهى و...

 تحقیق و چاپ و نشر منابع مهم فقهى  - 3 

 انتشار مجالت تخصصى در زمینه هاى فقهى و مطابق با نیازهاى روز جامعه اسالمى - 4 

 1هاى رایج دنیا به منظور معرفى مذهب شیعه در زمینه هاى گوناگون انتشار کتب و مقاالت به زبان - 5 

 افتتاح نخستین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم    ـ 

 نیاز نخست میقرآن کر یالملل نیب شگاهینما یبرگزار. برگزار شددر تهران  1372اسفند  14کریم  قرآن شگاهینما نیاول

 کردنآشنا  نیهمچن ووابسته به آن  یهر چه بهتر قرآن و هنرها یمعرف یبرا ران،یا یاسالم یدولت جمهور هایگام

تاکنون همه  1372که از سال  شگاهینمااین  جهان است. یکشورها گرید یهنرمندان قرآن یها تیبا فعال یرانیمسلمانان ا

مقایسه  درهر سال نمایشگاه قرآن  .کرده است یقرآن شتریجامعه را هر چه ب یدر ماه مبارک رمضان برگزار شده فضاساله 

 2های متنوعی به آن اضافه شده است.و بخش پربارتر شدهسال گذشته با 

 

  جمع بندي 

 اجتماعی، سیاسی، رویدادهایبود. همراه با شهادت سید اهل قلم، مرتضی آوینی سال انقالب اسالمی آغاز پانزدهمین 

و روی در کشور اتفاق افتاد. برگزاری ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  1372اقتصادی، فرهنگی، ... زیادی در سال 

و اجتماعی دولت پنجم  فرهنگی های اقتصادی،کار آمدن دولت دوم هاشمی رفسنجانی و به چالش کشیده شدن سیاست

ها و رویکردها و ریاست علی الریجانی بر سازمان صداوسیما و اعالم تحول در سیاستاز نکات برجسته این سال است. 

 نیاولاجرای است.  72های این سازمان در کنار اضافه شدن شبکه سوم به خانواده صداوسیما از دیگر رویدادهای سال برنامه

به ثمر رسیده در دوران سازندگی کشور های اندازی و افتتاح طرحادامه راه در ایران در کنار کبد وندیپ زیآم تیعمل موفق

                                                           
 http://www.afiqh.org . وب سایت موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر طبق مذهب اهل بیت)ع( 1

 http://iqna.ir . خبرگزاری بین المللی قرآن 2
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 افتتاح چند سد بزرگ ،شازند اراک یمیاراک( و مجتمع پتروش شگاهی)پاال شازند ینیامام خم شگاهیپاال راه اندازی همچون

بهره ، کرمان کیالست عیمجتمع صنا یراه انداز ،(یاریبختچغاخور در چهارمحال و  ساوه، در ریغد در چابهار، نیشی)پ

از طرفی ارتحال آیت ا... گلپایگانی از  است. 72سال تحوالت مسرت بخش از  در بروجرد یاز کارخانه داروساز یبردار

برگزاری چندین کنگره و نشست  .چشمگیر بود 1372تحوالت فرهنگی کشور در سال خبرهای غم انگیز سال مذکور بود. 

خوانی در کشور از اقدامات بسیار مفید در عرصه فرهنگی بای برای کتاب و ترویج فرهنگ کتااولین بار و ایجاد هفتهجهانی 

ها علیه تداوم جنایات صرب مانندای و بین المللی چند اتفاق و تحول در عرصه منطقه 1372است. همچنین در سال 

ی، درگیری نیروهای مقاومت اسالمی لبنان و فلسطین با رژیم صهیونیستی، معاهده کمپ دیوید دوم و مسلمانان بوسن

 خیانت ساف را شاهد بودیم.

 


