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 مقدمه 
 

 

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

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

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

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

 یاجرا ،حرم رضوی حادثه انفجاردرگذشت سید احمد خمینی یادگار امام، اختصاص دارد. انقالب  مدهشانز

ارتحال  ،برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور بیتصو، فلج اطفال در سراسر کشور یکن شهیر یمل جیطرح بس

قمه  تیاعالم حرمت و ممنوع، از ماهواره افتیدر زاتیتجه یریکارگه ب تیقانون ممنوع بیتصو آیت ا... اراکی،

مهندس درگذشت  ،کشور نیا جمهورسیرئ ییبر اساس دستور اجرا رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر نیاول، یزن

طرح عمرانی مانند  و افتتاح چند صدستاری  سرلشکرشهادت  ،آسمان یمسافربر یمایهواپسقوط  بازرگان،

 بود.  1373سال  هایترین رخدادمهم خرداد از 15بندرعباس و سد  -راه آهن بافق 
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 انقالب  مدهزشان سالرخدادهاي  اهم  

 

 

 

افتتاح راه آهن 
بندرعباس-بافق

افتتاح سد 
خرداد15

بهره برداری از دو 
نیروگاه بادی 

منجیل و رودبار

ادغام دو 
وزارتخانه صنایع و 

صنایع سنگین

شهادت سرلشکر 
ستاری

درگذشت مهندس 
بازرگان

...  ارتحال آیت ا
اراکی

درگذشت سید 
احمد خمینی

فاجعه عاشورای 
(ع)حرم امام رضا

اعالم حرمت و 
ممنوعیت قمه زنی 

از سوی رهبر 
انقالب

سقوط هواپیمای 
مسافربری آسمان

بهره برداری از 
پاالیشگاه خون

اولین تحریم های 
آمریکا علیه ایران 
بر اساس دستور 
اجرایی رئیس 

جمهور این کشور

تصویب قانون 
ممنوعیت به 

کارگیری تجهیزات 
دریافت از ماهواره

ج تصویب برنامه پن
ساله دوم توسعه 

کشور

اجرای طرح بسیج 
ملی ریشه کنی 
فلج اطفال در 
سراسر کشور



 

5 
 

 اجراي طرح بسیج ملي ريشه کني فلج اطفال در سراسر کشور  

در سراسر کشور اجرا شد. در این مرحله با شرکت  1373 فروردین 26کنی فلج اطفال نخست طرح بسیج ملی ریشهمرحله 

هزار  150هزار نفر از کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب  50هزار نفر از نیروهای بسیجی و  350

مرحله دوم طرح بسیج ملی  فلج اطفال مصونیت یافتند.سال از بیماری خطرناک  5میلیون کودک زیر  9گروه بیش از 

  1در سراسر کشور اجرا شد. 1373اردیبهشت  23کنی فلج اطفال ریشه

 ع( حرم امام رضا حادثه انفجار(  
در حرم مطهر  نیمنافق یستیگروهک ترور زمان با روز عاشوراهم 1373خرداد  30روز دوشنبه  قهیدق 26و  1۴ساعت 

سر  یواقع در قسمت باال یدر محل یگذاربمب نیا .دیرا به خاک و خون کش ینین حساو عزادارکرد  یگذاربمب یرضو

 ی.ان.تی( ماده منفجره تلوگرمیک ۴.5پوند ) 10)ع( صورت گرفته بود. کارشناسان حجم آن بمب را حدود  حضرت رضا حیضر

بود که دست و  یشدت انفجار به حد شدند. ینفر زخم 300از  شینفر جان باختند و ب 26حادثه  نیدر ا ؛زدند نیتخم

 یکه متعلق به باال یصحن یها وارهیبود. د دهیمطهر چسب حیپشت بام و سقف ضر یجدا شده زائران به اطراف و حت یپا

 یکاش نیآلود شد و همچنخون حیقرآن و مفات زیادی شمارشد آغشته به خون شد و  یسر مبارک حضرت امام رضا )ع( م

  شد. بیحادثه تخر نیشد در ایم شیسال پ 800حرم که مربوط به  یمیقد یها یکار نهیها و آ یکار

 نیکه دو روز بعد از ا یکنند اما بازداشت منافق یحادثه را اهل تسنن معرف نیا نداشتند تا عامال یاگرچه دشمنان سع

را داشت، نقشه آنان را نقش بر  یدر نماز جمعه اهل سنت در مسجد مک یگذارقصد بمب وشد  ریحادثه در زاهدان دستگ

 2آب کرد.

 تصويب برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور 

دی  8 و تصویب 1373آذر  22 رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصاد

 . به اتمام رسیددولت اصالحات  در 1378 سال شروع و 137۴از سال این قانون اجرای شد. منتشر  1373

کشور و کاهش  یاقتصاد یثبات در روندها جادیبرنامه اول توسعه، ا یدستاوردها تیبرنامه دوم توسعه تثب یاصل یاستراتژ

بر  یبا برنامه اول نداشت و مبتن یتفاوت تیساختار و ماه نظربرنامه از  نیبر جامعه بود. ا یتحوالت اقتصاد نیبار سنگ

                                                           
سالم یروزنامه جمهور. 1 شت در ا ریوز ی؛ دکتر مرند27/01/1373 ،یا سال دیگو یم نهیزم نیوقت بهدا صم ریدوباره وز که بنده 1372: در  شدم، ت شت  گرفتم طرح  میبهدا

. با میکن ییرا اجرا« فلج اطفال ونیناسیواکس جیبس»قرار شد طرح  تاًیصورت گرفت و نها هایزیرکه برنامه 73فلج اطفال را اجرا کنم. مقدمات کار شروع شد تا سال  یکنشهیر

ستم که ن شانیرهبر معظم انقالب مکاتبه کردم و از ا س یروهایخوا س یرویدر ن ربطیهم به مسئوالن ذ شانیطرح به ما کمک کنند. ا نیدر ا یجیب نامه نوشتند و  جیمقاومت ب

ض س نیدادند که ا حیتو ست. همچن اریکار ب شبه آن نیخوب ا شت در ا تندها نو مانند  یگرید یطرح بزرگ، نهادها نیا یکنند. البته در اجرا یباره همکار نیکه با وزارت بهدا

پنج سههال،  ریتک منازل مردم مراجعه کردند و به هر کودک زوزارت بهداشههت به درب تک ای جیاز بسهه ییاجرا یروهایطرح ن نیا جهیهم به ما کمک کردند. در نت هایشهههردار

 12 یآن برنامه یکردند. ط افتیکشور واکسن فلج اطفال را در نقاطیساعت در اقص 12کودک در ظرف کمتر از  ونیلیم 9از  شیب ب،یترت نیواکسن فلج اطفال خوراندند. به ا

 یطرح اشاره کرده و آن را نوع نیبعدها به ا انقالبرهبر  .دیگرد کنشهیدر کشور ما ر یماریب نیا یبه طور کل جاًیتدر کهنیفلج اطفال فراهم شد تا ا یکنشهیر یساعته مقدمه

 (http://fna.ir/bozf0xخدمت مخلصانه به مردم دانستند. )
 http://defapress.ir  30/03/1396. خبرگزاری دفاع مقدس، 2



 

6 
 

دانست  یاهداف خود م نیتر یرا از اصل یرشد و توسعه اقتصاد زیدوم ن امهبود. برن یساز یو خصوص یاقتصاد یآزادساز

 1برنامه دوم توسعه بوده است. گریعنوان د«  یبرنامه ثبات اقتصاد»آن داشت.  یداریبر پا یخاص دیو تأک

تحقق عدالت اجتماعی، برای شد. اهدافی از جمله، تالش اهداف کلی در برنامه دوم توسعه دنبال میعالوه بر این، یکسری 

ی کشور یی و قضایاجرا ،افزایش بهره وری، رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی، اصالح ساختار نظارتی

کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش  برایدر جهت تحقق اهداف برنامه، تالش 

ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، حفظ صادرات غیرنفتی، تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست

 ونی، خصوصی و دولتی(.های اقتصادی ) تعامحیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور و ایجاد تعادل در بخش

برای اجباری کردن شرکت کودکان الزم التعلیم را دانست که تمهیدات الزم همین طور هم دولت ششم، خود را موظف می

 فراهم کند. ،سال در دوره های سوادآموزی ۴0در آموزش اجباری و شرکت بی سوادان کمتر از 

 2در نظر گرفت، از این قرار بود: در نهایت، بودجه ای که دولت برای پنج سال دوم توسعه

 بودجه)ریال( سال برنامه توسعه

 ملیارد 3639۴ 137۴ برنامه دوم توسعه

 ملیارد ۴1296 1375

 میلیارد ۴6733 1376

 میلیارد 52938 1377

 میلیارد 60825 1378

  
بدون  یهاتیاز ظرف یآغاز شد که با بهره بردار حالیدوم توسعه در  برنامهدر ارزیابی عملکرد برنامه دوم توسعه اینکه؛ 

 دیجد یها نهیدر زم یگذار هیمستلزم سرما یاقتصاد یدر روندها رییبرنامه اول، هرگونه تغ یهااستفاده موجود در سال

در ثبات نبود  ،یمصارف ارز رد ییو لزوم صرفه جو شده ادیبرنامه  لیدر اوا یارز یهایبود. بروز بحران بده یاقتصاد

آن در سال  دتریو کاهش شد 1376شده در سال  ینیب شینفت از مقدار پ متیکاهش ق ،یو ارز یو مال یپول یهااستیس

شده در  ینیبشیبه اهداف پ یابیدر داخل کشور باعث شد تا دست یاسیها و تحوالت ساستان بیشتردر  ی، خشکسال1377

 یاعالم شده رو یهایاز استراتژ یجهت اساس رییبرنامه دوم تغ یدر اجرا گر،یشود. به عبارت د اههمر یبرنامه با مشکالت

کاال و ارز  دیخر یو فشار تقاضا برا یانتظارات تورم شینرخ تورم و افزا شیافزا ،یخارج یهایداد. کنترل ارز، فشار بده

 ها،متیمجدد کنترل ق یبرقرار ،یارز چندنرخ ستمیشامل س یکنترل اقتصاد یاز ساز و کارها یباعث شد تا مجموعه ا

 3.دیبه وجود آ یانقباض پول استیکنترل واردات و اعمال س

                                                           
 http://etmag.ir/index.php/نسخه الکترونیکی نشریه اجتماع و توسعه،  ،یپنج ساله توسعه مل یهاگام .1
 /370737https://www.tabnak.ir/fa/news  21/10/1392تابناک، . 2
 نیانگیدهد، م یعملکرد برنامه دوم توسعه نشان م؛ همچنین http://etmag.ir/index.phpنسخه الکترونیکی نشریه اجتماع و توسعه، / ،یپنج ساله توسعه مل یهاگام .3

شد تول سال بود که با هدف برنامه مبن 3 /2 یناخالص داخل دیر صد در  صاد یدر شد اقت صد 5 /1 یبر ر شت. با توجه به ا ،یدر صله دا سط بخش تو یگذار هیسرما نکهیفا
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  کارگیري تجهیزات دريافت از ماهوارهه قانون ممنوعیت بتصويب 

و شد مجلس شورای اسالمی تصویب  1373بهمن  23در جلسه از ماهواره  افتیدر زاتیتجه یریکارگه ب تیقانون ممنوع

شده  نیمادّه تدو ازدهیدر  یاماهواره زاتیقانون منع استفاده از تجهبه تأیید شورای نگهبان رسید.  1373بهمن  26در 

و در  دیرس بیآن در چهارده مادّه به تصو ییاجرا نامهنییقانون، آ نیا ازدهیمادّه سه و  ییاست که بعدها و در روند اجرا

کنندگان با دارندگان و استفاده ردمرتبط در برخو یهادستگاه گریو د یانتظام یرویمالک عمل ن نامهنییآ نیحال حاضر، ا

 1ماهواره است.از  افتیدر زاتیتجه یرقانونیغ

 73و  72 یهاسال دراساس و  نیآغاز شد. بر هم 1372از سال  یاماهواره یهارندهیاستفاده از گ تیبحث در مورد ممنوع

 300 یامهیبه پرداخت جر یاماهواره زاتیکننده از تجه که براساس آن متخلفان استفاده دش بیدر مجلس تصو یقانون

 یهاها و دستگاهخانهبامسانت موجود در پشت 190 یهاشید شیافزا یکه در پ ونقان نیاما ا شدندیمحکوم م یهزار تومان

 کمرنگ شد. یکار آمدن مجلس ششم تا حدود یو با رو جیتدرآنالوگ اجرا شد به رندهیگ

مجلس قرار گرفت و در  ندگانیمورد توجه نما یاماهواره یهارندهیگ یریکارگبه تیموضوع ممنوع گریبار د 81در سال  اما

کارگیری از طرح قانون ممنوعیت به ییهامجلس شورای اسالمی اقدام به اصالح بخش (1381) هفتم آذر همان سال

 2.شدطرح پس از بررسی تصویب  نیریافت از ماهواره کرد که اتجهیزات د

  و پذيرش آن توسط مردم و علمااعالم حرمت و ممنوعیت قمه زني از سوي رهبر معظم انقالب  

 ،ونیروحان داریدر دو  محرم ماه دنیفرا رس مناسبت به 1373خرداد  17 در یاسالم انقالب رهبر معظم یاخامنه ...اتیآ

کردند و  یو نگران یاظهار ناخرسند در جامعه یخراف مسائل یبرخ خصوص در احمدریو بو هیلویگکه استان فضال و طالب

هستند.  آن جیترو در حال یبرخ ریاخ چند سال در متأسفانه که است و نادرست ی، جعلخالف یاز کارها یزنفرمودند: قمه

 یراض آن خداوند به دیترد و بدون است بدعت کیو  قطعا خالف و ستین یعزادار حرکت کی ایو  نید مربوط به یزنقمه

 3.ستمین یقلبا راض کندیم یزنقمه تظاهر به که یاز کس زین نجانبیو ا ستین

 یعنیبرتر،  یکه آحاد جامعه اسالم میکن یکار دینبافرمایند: این حرمت و ممنوعیت می علترهبر معظم انقالب درباره 

و به نام  هماالسّالمیعل یبن عل نیعصر ارواحنا فداه، به نام حسیّالسالم که به نام مقدس ول همیعل تیبجامعه محبّ  اهل

                                                           
بود. عملکرد برنامه  شتریبا برنامه اول، ب سهیدر اقتصاد در مقا یتوان گفت که نقش بخش خصوصیم افت،ی شیدرصد افزا 13 /7در برنامه دوم با رشد متوسط ساالنه  یردولتیغ

سعه از لحاظ ا صت جادیدوم تو سعه، با یشده، نبود به طور نییمطابق با اهداف تع یکاریو نرخ ب یشغل یهافر صد  12 /6به  یکارینرخ ب دیکه طبق اهداف برنامه دوم تو در

شان م 13 /1که عملکرد آن  یحالدر  افتی یکاهش م صد را ن ضمن ایدر شتغال جد نکهیدهد.  سال جادیا دیا طبق  دیهزار نفر بود که با 263برنامه دوم حدود  یهاشده در 

شتغال جد ۴0۴آن  یهدف برنامه ا شد به طور زیو تورم ن یشد. در حوزه پولیم جادیا دیهزار ا سط عملکرد نر یاهداف برنامه محقق ن شد نقد خکه متو سال ینگیر  یهادر 

سعه برابر با  صد بود در حال 25 /5برنامه دوم تو ساس هدف پ یدر صد م 12 /5 دیشده آن با ینیبشیکه برا سط عملکرد نرخ تورم در طول برنامه دوم  نیشد. همچن یدر متو

 بوده است. شتریواحد درصد ب 13 /2آن حدود  یدرصد بود که از رقم هدف برنام ها 25 /6حدود 
 .10/12/1389سایت خبرآنالین، ؛/92510http://rc.majlis.ir/fa/law/show . مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 1
 /50886https://itiran.com/d . وب سایت آی تی ایران 2
 .17/03/1373ی، انقالب اسالم یفرهنگ یمؤسسه پژوهش -یاخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع .3

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92510؛
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 یخراف یهاآدم وهگر کیعالم، به عنوان  رمسلمانانیالصّالة والّسالم، مفتخرند، در نظر مسلمانان و غ هیعل نیرالمؤمنیام

 1شوند. یمعرف منطقیب

 ،ینهادها و مراکز علم ،یمذهب هایئتیمردم، علما، مراجع، ه ،یدر باب حرمت قمه زنانقالب عظم رهبر م اناتیب یدر پ

 2.کردند یادیز اریاستقبال بسکشورها  دیگرو  رانیو ... در ا ینید

ایشان درباره  هایفرمایش ازهمچنین رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل مبنی بر تبعیت مردم آن خطه 

 ابا عبداهلل حضرت دانیساالر شه به مردم و محبت اخالص چگونه که نمیبیم نجانبیافرمایند: ... حرمت قمه زنی می

 یواال مقام در اعتقاد به آنان نانهیبروشن درک چگونه شود،یم واقع یجهان یهامورد جفا در قضاوت السالمهیعل نیالحس

 یبس بزرگوارشان و ائمه عهیش از ساحت که شودیم یامور به حمل ،اهالنهج اعمال یخاطر بعضه ب ،السالمهمیعل تیب اهل

و  متعصب دشمنان سوء غیمورد تبل السالمهمیاطهر عل یزهرا گانبر جگرگوشه یعزادار نهچگو که مینیبی. مدور است

 دست به ندارد بهانه هم ینید شهیر چیه که یاعمال بعض که مینیبیم رد،یگیاستعمار قرار م طانیش یهایچغاتیتبل

 و عداوت بغض و هم یمعرف خرافه نییآ عنوانه ب اذباهللیرا الع عیو تش اسالم هم لهیوس بدان که دهدیم مغرض دشمن

سر و  در روز عاشورا با قمه که یمحب و مخلص عهیش ند.کنآشکار  غاتیدر تبل یاسالم یجمهور مقدس نظام خود را به

 چشم هزاران که یخود در روزگار عمل نیبا ا که است یراض ایآ کندیم نیخود را خون خردسال کودکان یخود و حت یرو

 3خود قرار بدهد؟ یدشمن مسکاو را مست ، عملاست عیو تش اسالم کردن یبدمعرف یبدگو، در پ زبان و هزاران جوبیع

  اين کشور)کلینتون( جمهوربر اساس دستور اجرايي رئیسآمريکا علیه ايران هاي تحريماولین  
فرمان اجرایى تجارت با ایران و  در کایجمهور وقت آمر سیرئ نتونیکل لی، ب(1373اسفند 2۴) 1995مارس  15در 

هاى خارجى وابسته به آنها هاى امریکایى و شرکتخارج به وسیله شرکت گذارى در این کشور، معامله نفت ایران درسرمایه

  ۴.کردرا ممنوع 

به دو دسته  نیقوان نیا یکه به طور کل افتیدر توانیم رانیا هیعل کایمتحده آمر االتیا یهامیبه فهرست تحر یبا نگاه

  مشهورند. «یدستور اجرائ»و به کرده است وضع  جمهورسیکه شخص رئ هاییمیکنگره و تحر یهامی: تحرشوندیم میتقس

 یاضطرار اراتیهستند که قانون اخت یاراتیاند، بر حسب اختوضع شده جمهورسیرئ ییکه بر اساس دستور اجرا ییهامیتحر

هر زمان  تواندیم کایمتحده آمر االتیا جمهورسیقانون، رئ نیکه بر اساس ا دهدیم جمهورسی( به رئIEEPA) یاقتصاد

بر با آن کشور اعمال کند.  یتبادالت اقتصادخصوص در  ییهاتیدهد، محدود صیشخکشور ت کیدر  یکه وضع اضطرار

                                                           
 .17/03/1373 ،یانقالب اسالم یفرهنگ یمؤسسه پژوهش -یاخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانایگاه اطالعپ .1
  .28/03/1373. روزنامه جمهوری اسالمی 2
 .72/03/1373 ،یانقالب اسالم یفرهنگ یمؤسسه پژوهش -یاخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع. 3
 SP=Farsi82psri.com/?Page=ViewArticle&ArticleID=-http://ir& های سیاسی . موسسه مطالعات و پژوهش۴
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 نیاستفاده و چن رانیا یاسالم یجمهور خصوص در اریاخت نیاز ا 1995از مارس  کایمتحده آمر االتیدولت اهمین اساس 

 1در خصوص تهران اعالم کرده است. یوضع

به « تحریم معامالت خاص در خصوص ایران»عنوان  با( 137۴)اردیبهشت  1995دوم در مه  )فرمان اجرایی(دستورالعمل

امضاى کلینتون رسید. این دستورالعمل که تقریبا کلیه معامالت تجارى با ایران و سرمایه گذارى در این کشور را ممنوع 

پردازد د خاص مىکرد، شامل هشت بخش است که بخش اول آن به توضیح در مورد ممنوعیت صادرات و واردات در موار

به قانون تبدیل  ها کهاین نوع تحریم 2د.کنزمان اجرا و غیره اشاره مى هاى بعدى نظیر دستورالعمل اول به تعاریف وو بخش

  اند. تاکنون تداوم داشته و لغو نشدهاست شده 

  ارتحال آيت ا... اراکي  
شد و در  یبستر مارستانیدر ب یعروق عهیبر اثر ضا1373آبان سال  اول در عهیش دیاز مراجع تقل یاراکآیت ا... محمد علی 

  ه.ق( درگذشت. 1۴15 یالثانیجماد 25) 1373آذر  8 شب سه شنبه مهین

را در فقه و اصول  ینشست و گروه سیتدر یسال بر کرس یبه س کینزد یخوانسار... ا تیپس از درگذشت آآیت ا... اراکی 

، یاستاد رضا، ستوده یمحمدتق، یشاه آباد یمهد ،یمحسن خراز دیس. از جمله شاگردان ایشان؛ آیات عظام پرورش داد

 نیالد یمح، یمصلح ابوالحسن، یجهرم یمیکر یعل، یمسجدجامع نیمحمدحس، یدیکاظم نورمف دیس، یاشتهارد پناهیعل

 3د.هستن یرازیش یحائر محمدصادق و یابطح یمحمدباقر موحد دیس، یمحمدباقر خوانسار دیس، یرازیش

ه شده بود، اما ب نیتدو شیسال پ ۴0از  شیب ،یبر عروة الوثق اشقهیبود و تعل یمجتهد بزرگآیت ا... اراکی  نکهیبا وجود ا

از شهرها،  یاریبس یعلما ،)ره(ینیامام خم رحلت. اما پس از کردیواگذار م گرانیرا به د تیکه داشت، مرجع یتواضعسبب 

ارجاع دادند و پس از  یاراک ...ا تیو آ یگانیگلپا ...اتیرا به آ ینیمقم، مقلدان امام خ هیحوزه علم نیجامعه مدرس ژهیبه و

 ۴شد. نیمتع یاراک ...ا تیدر آ دیتقل تیمرجع ،یگانیگلپا ...ا تیو آ ییخو ...ا تیدرگذشت آ

 یبودند و بعد از وفات و یحائر میعبدالکر خیش ...ا تیبود که از نسل شاگردان آ یحلقه از مراجع نیآخر یاراک ...اتیآ

 تیمرجع یاراک ...ا تیمنتقل شد. بعد از درگذشت آ ینیو امام خم یگانیگلپا ...ا تیآ ،ییخو ...ا تیبه شاگردان آ تیمرجع

 خارج گشت. یمرجعاز حالت تک

 یرا همراه یحائر ...ا تیقم، آ هیحوزه علم سیدر تأس ماعی آیت ا... اراکی اینکه ایشانهای سیاسی اجتاز اقدامات و فعالیت

ق( 1399-1377سال ) یحدود س ،یخوانسار ...ا تیپس از درگذشت آ دانست،ینماز جمعه را واجب م یاراک ...ا تیآ کرد.

 خیهمچون کنار مقبره ش ییهاسال در مکان 35حدود  نیقم اقامه نماز جمعه کرد. او همچن یدر مسجد امام حسن عسکر

از آمدن  بعد .پرداختیبه اقامه نماز جماعت م هیضیف رسه( و مدینیبقعه شاه عباس )مسجد امام خم ،یحائر میعبدالکر

                                                           
آمریکا علیه جمهوری  اروپا و های شههورای امنیت،تحریم ای(ای و غیرهسههتهههای )هسههتجدول تحریم، s ،1۴/11/1395-22637کد پژوهشههی  های خبری،. اداره پژوهش1

  .اسالمی ایران
 SP=Farsi82psri.com/?Page=ViewArticle&ArticleID=-http://ir& های سیاسی . موسسه مطالعات و پژوهش2
 .68-73ص، ش.137۴ ،یاسالم غاتیتهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبل ان،یابوالفضل حافظ ی(، باهمکاریقرن وارستگ کی) یاراک ...اتیآ ،یعل ،ییخو ییصدرا . 3
 .96ص ش.1373 ی، آذر و د17مسجد، ش  هینشر ،«یاراک یمحمدعل خیش یالعظم ...ا تیآ نیالفقها و المجتهد خیش» ن،یناصرالد ،یقم یانصار . ۴
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دوم را  یاعمال خالف شرع دوره پهلو هیو مبارزه عل امیمسئله ق یخوانسار ...ا تیبه همراه آ یبه قم، و یبروجرد ...ا تیآ

 1مطرح کردند. یبروجرد ...ا تیبا آ

ش صادر 13۴1را در آذر  یاهیاعالم ،یتیو وال یالتیا یهاانجمن حهیماده حذف قسم به قرآن در ال دربارههمچنین وی 

رنگ از کم نیعموم مسلم یمردم و نگراننداشتن  تیشرع، رضا نیبا موازنداشتن آن را به علت تطابق  حیصر یالغاو کرد 

 2در جامعه خواستار شد. ینیشدن مظاهر د

 )درگذشت سید احمد خمیني يادگار امام خمیني )ره  
اسفند( خبر ناگوار درگذشت سید احمد خمینی فرزند دوم امام خمینی)ره( اعالم شد. 25)1373در واپسین روزهای سال 

و در  دش یتهران بستر ...ا ۀیبق مارستانیدر ب ،یو تنفس یقلب ۀعارض علتش، به  1373اسفند  21در  ینیاحمد خم دیس

 ق( همان سال درگذشت.1۴15شوال  15اسفند ) 25شامگاه پنج شنبه، 

اما پس از شهادت  ،های سیاسی نقش داشتسید احمد خمینی قبل از شهادت برادرش سید مصطفی خمینی در فعالیت

 ید 15 در ینیامام خمکنار پدر قرار گرفت و به نوعی دست راست و همکاره ایشان شدند.  در 1356برادر در آبان 

 3خود انتخاب کرد. یوص یمصطف دیس یرا رسمًا به جا یش، و1356

هنگام،  نیدر ا احمد شکل گرفت. دیبزرگ حرم به اهتمام س ۀش، مجموع 1368خرداد  1۴در  ینیبعد از رحلت امام خم

 یو جناح یاسیس یهااز وارد شدن به رقابت ،یخامنه ا یعل دیس ...ا تیآ یاز رهبر تیبا اعالم حما ینیاحمد خم دیس

امتناع  ییاجرا یرسم یهاسمت رفتنیاو که از پذ تالش کرد. هاناحج نیب یهماهنگ جادیا یو در حد توان برا یخوددار

 یعال یو شورا یمل تیامن یعال یمصلحت نظام، شورا صیدر مجمع تشخ تیعضو ،رهبر معظم انقالب یۀبه توص د،یورزیم

 ۴.رفتیرا پذ یانقالب فرهنگ

 یکه احمد از آن روز رمیگیقاهر حاضر منتقم را شاهد م یخدا من» نوشته است: سید احمددر وصف امام خمینی)ره( 

برخالف گفتار  یقلم ای یقدم سمینویورقه را م نای که اآلن تا بوده من امورمشغول اداره  یرونیدر ب نجانبیکه در کمک ا

کلمه بلکه  کی یحت هنموده ک یمن سع یهانوشته ایمن  یگفتارها هیدر کل بیو نوشتار من برنداشته و با وسواس عج

 5«حرف را که به نظر او محتاج به اصالح است بدون اذن من تصرف نکند. کی یگاه

 یباالاز گوش مسئوالن رده عاتیشا نیو ا ختیمردم برانگ انیرا در م یفراوان عاتیشا ینیاحمد خمسید  یناگهان فوت

مربوط به مرگ  عاتیدرباره شا»: سدینویم نیباره چن نیدر خاطرات خود در ا یرفسنجان یهاشم .نمانددور نیز کشور 

ضدانقالب در پشت  رسد،ینادرست به خاطر مرگ نابهنگام وجود دارد و به نظر م عاتیشا یلیاحمدآقا صحبت بود. خ

                                                           
  .۴9. صدرایی خویی، پیشین، ص 1
 .91صش.137۴ ،یج اول، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالم ،یاسناد انقالب اسالم . 2
 .326صش. 1378 ،یخیاسناد تار یچمران، تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررس یسرفراز دکتر مصطف دی: شه11ج اسناد ساواک، تیامام به روا ارانی . 3
  .23۴.  انصاری، پیشین ص۴
 ۴۴2، ص 20امام، ج  فهیصح . 5
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بر اثر سکته  رسمی فوت سید احمد خمینیبر اساس اعالم منابع  1.«دینمایم طنتیهم ش لیاسرائ ویباشد. راد عاتیشا

 بوده است. یقلب

 درگذشت مهندس بازرگان  
در  یسفر درمان انیدر جر ،یماریدوره ب کیدولت موقت انقالب بعد از  ریوزبازرگان، نخست یمهندس مهد 1373 ید 30

 درگذشت. سیسوئ خیزور

اثر  16و  یاثر مذهب 100از  شیبای که به گونه او مقدم بود. یاسیس یهاتیبر فعال شهیبازرگان، هم ینید یهاتیفعال

 یهابود و به مناسبت ریچشمگ اریمهندس بازرگان بس یاسیو س یاجتماع یهاتیفعال مانده است. یبه جااز او  یقرآن

 افتهیو توسعه  لیشده و سپس تکم هیارا یبه صورت سخنران ،یاسیو س یدر محافل مذهب ای انیمختلف در جمع دانشجو

 است. یاسیساثر  160و  یاثر اجتماع 70از  شیو به صورت رساله و کتاب منتشر شده است که حاصل آن ب

مهدی بازرگان کمی قبل از انقالب اسالمی به عضویت شورای انقالب درآمد و با پیشنهاد این شورا، مأمور تشکیل دولت 

های حزبی و انتخاب ان، حضرت امام خمینی وی را از گرایشد. هرچند در حکم نخست وزیری مهندس بازرگشموقت 

گرا منع کرده بودند، ولی وی اکثریت کابینه را از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی برگزید. عمر این دولت بیش وزرای ملی

ستعفای دسته ا 1358دولت مهندس بازرگان پس از تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران آبان اعضای ماه نپایید.  9از 

 .دشکه با پذیرش امام مواجه کردند 

ایشان یکی از مبارزین دیرین با رژیم رهبر معظم انقالب در پیام تسلیت خود به مناسبت فوت بازرگان آورده است: ... 

ن رهگذر ستمشاهی و نیز از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشه های ناب اسالمی با زبان و منطق و شیوه نوین بود و از ای

بی شک در چشم همه عالقه مندان به گسترش و رواج ایمان اسالمی در میان طبقات تحصیلکرده در دوران خفقان و دین 

زدایی رژیم پهلوی، دارای شأن و ارزش بخصوصی بود. خداوند ایشان را مشمول رحمت و مغفرت و فضل خود قرار دهد و 

  2به تالش های ایشان با چشم رضا و قبول بنگرد.

  ستاري فرمانده نیروي هوايي ارتش سرلشکرشهادت 

و همرزمانش، پانزدهم  ارانی جمعی از و رانیا یاسالم یارتش جمهور ییهوا یرویفرمانده ن یسرلشکر منصور ستارامیر

  شهادت نائل شدند. عیبه درجه رف یی، در سانحه هوا1373 ید

 ستمیس ییکارا یرد که موجب ارتقاکاجرا  یو پدافند یرادار یهاستمیس زیدر تجه یادیها و ابتکارات زطرحشهید ستاری 

 136۴سال  و در ییهوا یرویپدافند ن اتیسمت معاون عمل به 1362در سال ایشان . شد تحمیلی در جنگ رانیا یرادار

 رانیا یاسالم یارتش جمهور ییهوا یروین یفرمانده به 1365در بهمن  و ییهوا یرویسمت معاون طرح و برنامه نبه

 بود. تیمسئول نیدار اعمر خود عهده انیو تا پا دشمنصوب 

                                                           
 1373اسفند  28، خاطرات 795(، دفتر نشر معارف انقالب، چاپ اول، ص یروزی)صبر و پ 1373 یرفسنجان یکارنامه و خاطرات هاشم . 1
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 یو عراق، اسکورت ناوگان تجار رانیجنگ ا انیتا پا 66 یهاسال در یسرلشکر منصور ستار یهاتیفعال نیتراز مهم یکی

 یجنگ اتیاسکورت با توجه به حجم عمل اتیها بود. عملنعمان تا خروج آ یایفارس و در جیدر خل رانینفتکش ا یهایکشت

 بود. میدشوار و عظ اریو روزانه نهاجا بس یعاد اتیحجم عمل زیو ن

 یبرا ییهوا یرویو مدرن ن یصنعت یهاانیبن جادیا ژهیبه و ،یفن تیظرف شیافزا ،یستار شهیداقدامات  نیتریاز اساس

سبک  یبانیو پشت یآموزش یمایساخت هواپ ،یاقدامات نیو همه جانبه بود. محصول چن یاساس راتیو تعم مایساخت هواپ

 ناو متخصص نابا کمک مهندس یخلبان انیدانشجو یمرحله مقدمات یآموزش پرواز ینفر است. او برا ۴ تیپرستو با ظرف

 یمایهواپ هیشب باًیتقر یاتیکه از نظر امکانات عمل مایهواپ نیمبادرت کرد. ساخت ا« پرستو» یماینهاجا، به ساخت هواپ

 1است. یموتوره با کاربرد آموزشو تک یملخ ییمایهواپ ،کاستیساخت آمر ی« بونانزا»

باز  ،ییهوا یروین یبرا لکردهیافسران جوان و تحص تیبه منظور ترب ییدانشگاه هوا سیتأس شهید ستاریاقدامات  گرید از

 یهاانهیآش نیتریمیدر قد یفرودگاه قلعه مرغ( و موزه ییهوا یروی)فرمانده اسبق ن یخاتم ریمحمدام ییموزه هوا ییگشا

 پیاز افسران نهاجا از جمله سرت یبا کمک تعداد یشمس 1366در سال  او است. 1372تا  1371 یهاسال نیب مایهواپ

 .دکر سینهاجا را تأس ییبازرگان، جهاد خودکفا ...دوم عطاءا پیسرت ،یمیابراه زیدوم پرو پیسرت ،یمازندران یعل دونیفر

دفتر را دو موزه  نیا یماهاینام داد. هواپ رییارتش تغ ییهوا یروین ییو جهاد خودکفا قاتیجهاد بعدها به سازمان تحق نیا

 یهادر سال هاییایتانیو بر هایکه آلمان زین یخیتار انهی. عالوه بر آن سه آشبازسازی کرد ییهوا یروین قاتیمطالعات و تحق

 2ثبت شدند. یفرهنگ راثیساخته بودند در م 1307تا  1303

 کرد. افتیرا در ینشان نظام نیوقت پاکستان، باالتر جمهورسیرئ« غالم اسحاق خان» یاز سو یستارهمچنین شهید 

 نیبه ا یالدیم 80اواخر دهه  ،ینظام یهاگاهیاز پا دیشرکت در مراسم سالروز استقالل پاکستان و بازد یکه براایشان 

 به این نشان دست یافت. کشور سفر کرده بود،

 اولین کنگره سراسري شعر عاشورا 
در شیراز برگزار شد. در این  1۴15محرم الحرام  20 تا 18مصادف با  1373تیر  9 تا 7اولین کنگره سراسری شعر عاشورا 

خصوص محرم، عاشورا، انقالب اسالمی، و شهدای عاشورای ایران  نشست تنی چند از شعرا و ادبا قطعات شعر خود را در

 شود.های بعد با تنوع و پرشورتر برگزار شد و میاین کنگره سال 3قرائت کردند.

 سقوط هواپیماي مسافربري آسمان 
 یهاکوه یدر حوال که از اصفهان عازم تهران بود نآسما ییمایشرکت هواپ 28فوکر  یمایفروند هواپ کی 1373مهر  بیستم

نفر  7مسافر و  59در این هواپیما  آن جان باختند. نیسرنش 66کرکس واقع در جنوب شهرستان نطنز سقوط کرد و تمام 

 حضور داشتند. یخدمه پرواز
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و  افتهیبوده که قدرت موتورها کاهش  ییهزارپا 18در ارتفاع  مایاست که هواپ یحاک FDRاطالعات استخراج شده از نوار 

 شده است. یبرفراز قله کرکس متالش ییهزارپا 11بعد در ارتفاع  هیثان ۴7کرده و  دایپ ینزول ریس

به دادگاه  137۴ وریشهر 26که  یدر گزارش یکشور ییمایخاموش شدن موتورها هرگز کشف نشد و سازمان هواپ علت

ناشناخته بودن را  نیجهان ا ییاصفهان ارائه کرد علت سقوط را ناشناخته اعالم کرد و با استناد به آمار و ارقام سوانح هوا

و اسناد و  نااظهارات شهود و مطلع ،یکارشناسان، گزارش سازمان بازرس اتیدادگاه با استناد به نظر اما دانست. یعاد

 1.کرداعالم  یلت وقوع سانحه را نقص فنع مایهواپ یمدارک فن

  بهره برداري از پااليشگاه خون 
در تهران افتتاح شد. در این مرکز انواع  1373مرداد  9 غرب آسیاترین و مجهزترین مرکز پژوهش و پاالیش خون بزرگ

تولید  یهای آلبومین و انواع آب مقطر تزریقداروهای بیولوژیک، فاکتورهای مختلف انعقاد خون، چندین نوع واکسن، محلول

هزار لیتر پالسمای انسانی برای تولید  80انه یین مرکز است، سالشود. پاالیشگاه پالسمای خون که بهترین قسمت امی

آغاز  1369کند. عملیات اجرایی مرکز پژوهش و پاالیش سازمان انتقال خون ایران از سال پاالیش می های مختلففرآورده

  2.شدمیلیون مارک بهره برداری  5/18میلیارد ریال و  18با صرف  و

  ادغام دو وزارتخانه صنايع و صنايع سنگین 
ادغام و  گریکدی درمجلس شورای اسالمی دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین  1373شهریور  22اساس قانون مصوب  بر

تبصره در جلسه روز  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه .دش لیتشک عیعنوان وزارت صنا اب دیوزارتخانه جد کی

 3.دینگهبان رس یشورا دییتأ به 73هریور ش 30 خیارتو در شد  بیتصو یاسالم یمجلس شورا 1373 وریشهر 22شنبه سه

)هاشمی رفسنجانی( محمدرضا نعمت زاده را برای تصدی این وزارتخانه به  دنبال تصویب این قانون رئیس جمهور وقته ب

 به ایشان رای اعتماد داد. 1373مهر  13و مجلس نیز در کرد مجلس پیشنهاد 

  خرداد قم  15افتتاح سد 
، آب کشاورزی داردمیلیون متر مکعب ظرفیت  200افتتاح شد. با احداث این سد که  1373اسفند  15 ،خرداد 15سد 

 د.شاراضی اطراف رودخانه قم و بخشی از آب آشامیدنی قم تأمین 

متر،  96 یپ ی. ارتفاع از رواستمتر  30/5۴با حداکثر ارتفاع از کف رودخانه  یبا هسته رس رهمگنیغ یسد از نوع خاک

از طریق سد  نی. اباشدیم متر مکعب ونیلیم 165آن  دیمتر است. حجم آب مف 10متر و عرض آن در تاج  320طول تاج 

 آن در قالب طرح انتقال آب اجرا شده اتیکه عمل دشویم هیرود تغذقم نهعنوان رودخابالرستان  گودرزیال یجار یهاآب

 هیتغذ زینراق و جاسب ن جان،یدل یهااطراف شهرستان یهاکوهستاندر  یفصل یهایبا بارندگ نیسد همچن نیاست. ا

 .دشویم
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دادند  (یموسو نیرحسیم)امام بود که به دولت وقت  یتنها فرمان عمران نیا بود.)ره( ینیامام خمساخت این سد به دستور 

 1شد. یبرداربهره و یریگیپ رفسنجانی یهاشمدولت و در زمان 

  برداري از دو نیروگاه بادي در منجیل و رودبار بهره 
. این اولین بهره برداری از انرژی شد بهره برداری 1373دی  29دو نیروگاه بادی در ارتفاعات شهرستان رودبار و منجیل 

 است.  باد در راه تولید برق

این منطقه با دریای خزر و وجود کانال طبیعی رودخانه سفیدرود، و رودبار اختالف ارتفاع نسبتاً زیاد منطقه منجیل  علتبه 

آباد های بادسنجی مستقر در منطقه بابائیان و علی. نمودارهای به دست آمده از دستگاهدارد بادهای دائمدر تمام طول سال 

 ۴0دهند. حداکثر سرعت باد در این منطقه، متر بر ثانیه نشان می 12تا  8ه طور متوسط از سرعت وزش باد را ب منجیل

منجیل در فصل تابستان به حداکثر و در فصل زمستان  . طبق مطالعات انجام شده، شدت بادهای منطقهاستثانیه  متر بر

 رسد.به حداقل میزان می

دو واحد  . نصب اینشدکیلووات در منجیل و رودبار نصب  500ت دو واحد توربین بادی هر یک به ظرفی 1373در سال 

 مگاوات دیگر در منطقه بود که البته نصب آنها به صورت پراکنده و با فراز و 8/100 سرآغازی بر خرید و نصب حدود

بادی  هاید تا ظرفیت کل نیروگاهشپروژه جدیدی در این منطقه تعریف  1378هایی صورت گرفته است. در سال نشیب

 مگاوات افزایش دهد. 90منجیل را به 

بادی در  توربین 87این ظرفیت با نصب . کیلووات رسید ۴53۴0به  1385ظرفیت نیروگاه بادی منجیل تا انتهای سال 

های مختلف سایت ها درهای بادی منجیل، پسکوالن، رودبار، هرزویل، سیاهپوش و بابائیان محقق شد. نصب توربینسایت

ها برای نصب مجتمع توربین های اطراف، فضا رااست که شهر منجیل، دریاچه سد سفیدرود و همچنین کوهستانبدین علت 

 2است. کردهمحدود 

  راه آهن ارتباطي خلیج فارس به آسیاي میانه(  بندرعباس –افتتاح راه آهن بافق( 
ارمنستان و افغانستان  ،زستانیترکمنستان، قرق ران،یجمهور ا یبندرعباس با حضور روسا -آهن بافقراه 1373اسفند  26در 

شد. برداشته ای گامی در مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی ملی و منطقه ،خط آهناین با بهره برداری از  .شد یبهره بردار

 معادن گل گهر و سرچشمه و اسکله شهید رجایی و باهنر به راه آهن سراسری، ،بندر عباسو عالوه بر اتصال شهرهای بافق 

جایی مسافر قابلیت ه د. این خط عاله بر جابشوالمللی برقرار میهای آزاد و بینورهای آسیای میانه و قفقاز به آبارتباط کش

 دارد. همچنین ضمن تسهیل در امر حمل کاالهای صادراتی و وارداتی، سنگ آهن، مس میلیون تن کاال 15انه یحمل سال

  3و فرآورده های نفتی، در بهبود وضع ترافیک جاده های ارتباطی منطقه بسیار موثر است.
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 جمع بندي 

نیز رو به افزایش  یاقتصاد تورمرو بودند و ه روبو گرانی اجناس  یکه مردم با مشکالت اقتصاد شدآغاز  یدر حال 1373سال 

ن سه قوه برای حل این موضوع از جمله اقدامات در این زمینه بود. بود. تشکیل کمیته ویژه مبارزه با گرانی و تدابیر مسئوال

. بوددر اواخر سال )ره(  ینیامام خم ادگاریمخزن االسرار نظام و  ینیاحمد خم دیسال درگذشت س نیاتفاق ا نیترمهم اما

و سقوط هواپیمای  بازرگانمهندس ، ارتحال آیت ا... اراکی، شهادت منصور ستاری، درگذشت حادثه انفجار حرم مطهر رضوی

 ،از ماهواره افتیدر زاتیتجه یریکارگه ب تیممنوعکنار موضوعاتی همچون اعالم حرمت قمه زنی،  در مسافربری آسمان

 نیا جمهورسیرئ ییبر اساس دستور اجرا رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر نیاول، و برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور بیتصو

ای مانند خط راه افتتاح و بهره برداری از چند صد طرح عمرانی و توسعهبود.  1373ترین رخدادهای سال از مهم کشور

انفجار  مذکور است. سالتحوالت مسرت بخش نیروگاه بادی منجیل و رودبار از  و خرداد 15بندرعباس، سد  -آهن بافق

ش بر اساس گزارکه )ای نسبت دادن این واقعه به ایران ها برو تالش صهیونیست "آمیا"مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به 

، هیچ "انفجار آمیا"مستند و تحقیقات کارشناسان، با وجود اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه ایران در پرونده های 

کشتار (، تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و تداوم 1مدرکی دال بر نقش ایران در این حادثه وجود ندارد

 ای و بین المللی بود.  در عرصه منطقه 1373ترین اتفاقات سال از مهم ،ها و پلیس عرفاتصهیونیستبه دست  هافلسطینی
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