
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 (17) انقالب اسالمي ايران پس از بررسي رخدادهاي
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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، 

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

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

برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی، بررسی ماجرای اختالس اختصاص دارد. انقالب  مدههف

ماجرای  ،کاهش آن یدولت برا رینرخ تورم و تداب شیافزاها و تداوم گرانیمیلیاردی بانک صادرات، 123

، افتتاح شبکه پنج مایجشنواره س نینخست یبرگزار ،رانیا هیطرح داماتو علهواپیماربایی، تصویب و اجرای 

 بود.  1374سال  هایترین رخدادمهمچند صد طرح عمرانی از و افتتاح سیما 
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 انقالب  مدههف سالرخدادهاي  اهم  
 

 

برگزاری نخستین جشنواره سیما

میلیاردی بانک صادرات ایران123اختالس 

تاسیس حزب کارگزاران سازندگی  

برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی

افتتاح شبکه پنج سیما

افتتاح و بهره برداری از صدها طرح عمرانی و اقتصادی

طرح داماتو آمریکا علیه ایران

آخرین هواپیماربایی در ایران

افزایش نرخ تورم و تدابیردولت برای کاهش آن
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  برگزاري انتخابات پنجمین دوره مجلس شوراي اسالمي 

د. در این برگزار ش 1375 نیفرورد 31 مرحله دوم آنو  1374اسفند  18 ،انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی

هزار و  682و  ونیلیم 24 ط،یهزار نفر واجد شرا 716و  ونیلیم 34و از  بودند داوطلبنفر  365هزار و  5دوره از انتخابات 

توانستند  ،نفر از آنها زن بودند 14که نماینده  270 در نهایت 1در انتخابات شرکت کردند.( دهم درصد 10و  71)نفر  386

 کنند. افتیاز مردم در یندگیمجوز نما

مبارز، حزب کارگزاران  تیبود؛ جامعه روحان یاصل فیط 4 نیرقابت ب شورای اسالمی دوره انتخابات مجلس نیدر پنجم

 نیها، اولدفاع از ارزش تی. حزب کارگزاران و جمعیانقالب اسالم یهادفاع از ارزش تیائتالف خط امام و جمع ،2یسازندگ

 تیانتخابات معترض رد صالح نیر اوحدت د میو دفتر تحک ونیوحان. مجمع رکردندیخود را تجربه م یحضور انتخابات

 ،یانقالب اسالم نیمتشکل از سازمان مجاهد« خط امام»به نام  یاما ائتالف نکرد. یمعرف یو فهرست بودخود  ینامزدها

 ،یعزت اسالم»با شعار  ارانکردند. حزب کارگز یمعرف یانفره 30فهرست ،نیمدرس یمعلمان و انجمن اسالم یانجمن اسالم

 .معرفی کردتهران  درنفره  30فهرست  «رانیا یو آبادان یتداوم سازندگ

تهران  ینفره برا 30 یفهرست «یاز هاشم تیو حما یاز خط امام، اطاعت از رهبر یرویپ»دوباره با شعار  تیروحان جامعه

هم  یانقالب اسالم یهادفاع از ارزش تیکردند. جمع تیفهرست حما نیهمسو در جناح راست هم از هم یها. گروهداد

نامزد  13نفره دادند که  30فهرست  «یشهر یر یمحمد» یر کلیدولت وقت بودند به دب یفرهنگ یهااستیکه منتقد س

ثبت  ینامزد را روانه وزارت کشور برا 10هم  ینفر با فهرست کارگزاران مشترک بودند. نهضت آزاد 7و  تیبا جامعه روحان

 نیشدند. ا دیی( تأیلابوالفضل بازرگان، محمد بسته نگار و غالمعباس توس ،یسحاب ...نفر )عزت ا 4 انیم نینام کرد که از ا

و امکان رقابت ندارند انصراف اند شده  دییلحظه، تأ نیدر آخر نکهیخود و ا فانیطهم تینفر در اعتراض به رد صالح 4

ائتالف خط امام و دفاع  یاختصاص یسب کردند و نامزدهارا ک یروزیپ نیشتریو کارگزاران ب تیدادند. فهرست جامعه روحان

 3.اوردندین یها رأاز ارزش

تا  30ها با حدود و مستقل ندهینما 110 یکارگر یهاو تشکل یکارگزاران سازندگ ،)اکثریت( ندهینما 140جناح راست با 

جناح راست که  ونیفراکس -1آمد:  دیبزرگ پد ونیدادند و سه فراکس لیرا تشک پنجم مجلس یاسیس بیترک ندهینما 40

 ...مجمع حزب ا ونیکه فراکس یکارگر یهاخط امام و تشکل یهاکارگزاران و گروه ونیفراکس -2شد  دهینام ...حزب ا

 4.گرفتیرا در بر م ونیبه هر دو فراکس تهوابس ریغ ندگانیمستقل، که نما ونیفراکس -3شد  دهینام

 سانیو نائب رئ یاکبر ناطق نور یمجلس پنجم عل سیجلسه مجلس پنجم برگزار شد. رئ نینخست 1375خرداد  دوازدهم

 بودند. یکرمان یموحد یو محمدعل یحسن روحان ،یو

                                                           
 /https://www.moi.ir/portal/home/?384491 . پورتال وزارت کشور، ستاد انتخابات 1

  . توضیحات درباره این حزب در رویداد بعدی خواهد آمد.2

 .1394 /14/10 ، 6116ش  ،رانیروزنامه ا. 3

 .20/11/1396(، یاسالم یمجلس شورا یخانه ملت )خبرگزار .4
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  تاسیس حزب کارگزاران سازندگي  
در آستانه ت که از جناح راست اس افتهیحزب انشعاب  کی معروف به جناح راست مدرن رانیا یحزب کارگزاران سازندگ

 یرفسنجان یدولت هاشم تئیه ینفر از اعضا 16 با تالش (1374زمستان ) یاسالم یپنجم مجلس شورا ۀانتخابات دور

 یاز عمر دولت دوم وِ و نیم سال کیگذاشته شد که  یحزب کارگزاران درست در مقطع یآغاز به کار کرد. سنگ بنا

   1بود که در درون دولت شکل گرفت. رانیدر ا یاسیحزب س نیبود. کارگزاران نخست ماندهیباق

» با  ی رفسنجانیکارگزاران دولت هاشم انیرا م یاختالفات ،یاسالم یمجلس شورا ۀدور نینحوه ورود به انتخابات پنجم

 ینامزدها ستیل ۀبر سر ارائ -شوندیخوانده م«( راست»که )جناح - «یاسالم ۀحزب مؤتلف»و « مبارز تیجامعه روحان

( حاضر نشد پنج نفر از طرفداران یاسالم ۀموتلف تیمخالفت جمع سببمبارز )به  تیروحان ۀجامع آورد. دیپد یندگینما

همکار  یروهایاز ن یمبارز باعث شد عده ا تیروحان ۀعمل جامع نیا 2را در فهرست مشترک قرار دهد. یرفسنجان یهاشم

 سیجمهور، رئ سیرئ نانفر از وزرا، معاون 16) ورکش یاز کارگزاران سازندگ یجمهور و به اصطالح جمع سیرئ یاقتصاد

از  ،نوشته شده بود یاسالم یکه به مجلس شورا 30/11/1374 خیدر تار یابا انتشار نامه( و شهردار تهران یبانک مرکز

 3دهند. لید و جناح راست مدرن را تشکنجناح راست انشعاب کن

 نیهمچن .در قوه مقننه قلمداد کردند هیرا دخالت قوه مجرو آن جناح راست رو به رو شد  دیشد یاقدام با واکنش منف نیا

 ...اتیآ در مجلس را مطرح کردند. جمهورسیرئ تیکفا یطرح بررس یو حت ضاحیبه است دیرا تهد هیانیامضاکننده ب یوزرا

از  ینام برخ دنیبه تفاهم را در گنجان دنیراه حل رس د،یتشکل جد نیا جادیضمن مخالفت با ا زین ی رفسنجانیهاشم

  4.دندیدیم «تیجامعه روحان» ستیکارگزاران در ل

از  دیاما وزرا با ست،یبه مجلس ن نیکار توه نیااینکه بر  یمبن ،ایخامنه ...امعظم انقالب آیتبا فرمان رهبر  تیدر نها

معاون  5که شامل  افتینفره کاهش  6جمع  کیبه  ر،یوز 10غائله فروکش کرد و با حذف  5،در آن معاف شوند تیعضو

 هحضور خود را در عرص «یکارگزاران سازندگ»با عنوان  یاهیانیکه با صدور ب شدندیجمهور و شهردار تهران م سیرئ

از کارگزاران  یجمع»خود را با عنوان  یانتخابات تینگهبان فعال یبا فشار شورا تایگروه نها نیانتخابات اعالم کردند؛ ا

  6سامان داد. «یسازندگ

                                                           
و شادلو،  249 -254، چ اول؛ جلد دوم، صص 1384چاپ و نشر عروج،  ۀتهران، موسس ران،یدر ا یبعد از انقالب اسالم رانیا یاجتماع یاسیتحوالت س ؛ییحیدیس ،یفوز. 1

 .305، چ اول، ص1386تهران، وزراء،  ،یاسالم انیدر جر ییعباس؛ تکثرگرا

 .141، چ سوم، ص 1387 ت،یمعاصر، قم، زمزم هدا رانیا یاسیس شناسی انیجر ت؛یآ ،یمظفر . 2

 .104، ص، چ اول1386تهران، وزراء،  ،یاسالم انیدر جر ییشادلو، عباس؛ تکثرگرا . 3

 «بدهند ستیکارگزاران ل دیفرمودند بگذار یرهبر /یکارگزاران سازندگ شیدایاز پ یرفسنجان یهاشم تیروا»  ران،یا خیتار . 4

 .106، چ اول، ص 1378 شه،یاند یتهران، آزاد ران،یا یاسیس یجناح ها یکالبدشکاف درضا؛یحم ا،ین یفیظر .5

  .13/01/1393. باشگاه خبرنگاران جوان، 6
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  میلیاردي بانک صادرات  123اختالس 

بانک صادرات و اولین اعدامی  1میلیاردی 123ماجرای دادگاه اختالس  1374یکی از رویدادهای جنجالی و خبرساز سال 

 اختالس پس از انقالب بود.

این با کارمندان  یتوسط فاضل خداداد و با تبان صادراتبانک  شیباغ فردوس تجر 207شعبه در  یاردیلیوقوع اختالس م

 ماجرا باخبر شد. نیاز ا ایران بانک صادرات کلر وقت اداره کل سیاز همه رئ زودترخبرساز و  1371بهمن بانک 

به  1367 وریجنگ در شهر انیپس از پااو خارج شد.  رانیاز ا 1359عراق در مهر و  رانیفاضل خداداد با شروع جنگ ا

از شعب بانک  یکیسعدآباد بود به  یانقالب اسالم تهیکم سیکه آن زمان رئ دوستقیرف یمرتض یو با معرف شتگباز رانیا

 2.کردباز  2000به شماره رند  یحساب جار کی( مراجعه و شیدر باغ فردوس )تجر 207صادرات معروف به شعبه 

 االرضیفاضل خداداد را مفسد ف یبود. و یااژه یمحسن نیدادگاه پرونده اختالس بانک صادرات بر عهده غالمحس استیر

 یپس از مدت یمتهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. اما و گرید دوستقیرف یشناخت و به اعدام محکوم کرد و مرتض

  3از زندان آزاد شد. 1382در سال و عفو 

 

  افزايش نرخ تورم و تدابیر دولت براي کاهش آن 
 (49.4) درصد 50 حدودبه  1374درصد و در سال  35از  شیبه ب 1373تورم در سال  ،یبانک مرکز یبنابر آمار رسم

 است. رانیو اعالم شده در ا ینرخ تورم رسم نیترکه باال دیرس

 ریامکان پذ های قیمتادامه روند آزادساز یاقتصاد یفشارهاعلت آغاز شد که به اوضاعی در  74برنامه دوم توسعه در سال 

 یهاستمیاز س یمجموعه ا بر همین اساس دولت برای کاهش تورم و فشار اقتصادی اقدام به چرخشی استراتژیک کرد ونبود. 

 یانقباض یپول یهااستیها، کنترل واردات و سمتیمجدد کنترل ق یارز، برقرار یچند نرخ ستمیشامل س یکنترل اقتصاد

 نیاعالم شده در برنامه دوم بود. در ا یهاینسبت به استراتژ کیمجدد استراتژ رییتغ کیاز  ینشانه ا یاعمال شد که همگ

 تومان شد. 700دالر به  متیق شیو موجب افزا افتی شیافزا رانیبه ا کایآمر یارهافشاوضاع 

در کنترل ارز  استیس نیدالر را تحت کنترل قرار داد. ا متیرا قاچاق اعالم کرد و ق یمعامالت ارز هیدنبال آن دولت کل به

ها بود و بانک ینگیکنترل نقد ،استیس نیا هیگرفت و تکدولت بر محور کنترل تورم قرار  استیموفق بود. س یتا حد

بخش  به یهر چند باعث کاهش تورم در سال بعد شد، اما لطمات استیس نیشد. ا دسقف اعتبارات به شدت محدو نیبنابرا

  4کرد. واردبودند،  ینگیو صنعت که به شدت دچار مشکل کمبود نقد دیتول

                                                           
 123میلیارد، ولی به هرحال به اختالس 123میلیارد تومان بود و نه 121البته رقم دقیق این اختالس، حدود  گوید:. صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات در ماجرای اختالس می1

 (.11/07/1390روزنامه شرق، . «یاردیلیم123اختالس  یکالبدشکاف»موسوم شد. میلیاردی 

  .11/07/1390 روزنامه شرق،. «یاردیلیم123اختالس  یکالبدشکاف». 2

 .17/08/1388 روزنامه جام جم،. «قدوستیمصاحبه با محسن رف». روزنامه شرق، 3

 عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه گزارش ؛ به نقل از 30/11/1389روزنامه دنیای اقتصاد . 4
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  آخرين هواپیماربايي در ايران  
 ریدر مس ریا شیکدر اجاره ساها  یمایهواپ 707پرواز واقعه  نیاتفاق افتاد. در ا 1374 شهریور 28 در ییماربایهواپ نیآخر

، اما ببردبه اروپا را  مایهواپداشت قصد  ماربایهواپ .ربوده شد ینام رضا جباره ساله ب 36مهماندار به دست ، شیک-تهران

 نیاعربستان را کرد اما  یدر فرودگاه ظهران در عربستان سعود مایدرخواست نشستن هواپ ندهینبود. ربا یسوخت کاف

گرفت  میتصم ماربایاجازه فرود نداد. سرانجام هواپ زیسپس درخواست فرود در اردن را کرد، اما اردن ن را رد کرد.درخواست 

اجازه فرود  مایاحتمال وجود بمب در هواپ سبببه  لیاسرائ رژیمبنشاند اما  ویآودر تل ونیرا در فرودگاه بن گور مایتا هواپ

و نشانده  تیهدا الت،یا یکیدر نزد لیاسرائ ییهوا گاهیپا کیبه سمت  یلیجنگنده اسرائ کی یرا نداد و با همراه تختیدر پا

 1شد. میتسل یریشدن، محاصره و بدون درگ ادهیپ زپس ا ندهیشد. ربا

 یاتهام: دزد چهار علتپس نداد و او را به  رانیرا به ا ندهیربااما کرد روز توقف آزاد  کیمسافران را بعد از  رژیم صهیونیستی

 سال زندان محکوم کرد. 8به  لیبه خاک اسرائ یرقانونیاسلحه گرم و ورود غ یرقانونیحمل غ ،ییماربایهواپ ،ییهوا

 یپناهندگ هواپیماربابه سال بعد از حادثه( 3) 1998نوشت که دولت کانادا در سال  2006هاآرتص در سال  یلیروزنامه اسرائ

 2ه است.شدرژیم صهیونیستی شهروند  از هواپیماربایی بعد سال12اما او  ،داده

 

  ايران طرح داماتو آمريکا علیه  
با ارائه طرحى خواستار تحریم اقتصادى  (1374شهریور  17) 1995سپتامبر  8خواه در سناتور جمهوری« آلفونسو داماتو»

 29) دسامبر 20 در. گذارندمى ایران اختیار در را نفت صنعت به مربوط تکنولوژى که شد غیرآمریکایى هاىبر ضد شرکت

 ونیلیم 40از  شیکه ب یا دولتیطرح، هر شرکت  نای موجب به. رسید سنا مجلس تصویب به داماتو الیحه ،(1374 آذر

بنجامین »خواهد شد. همزمان با ارائه این طرح،  یکند، مجازات اقتصاد یگذارهیسرما رانیگاز ا نفت و عیدالر در صنا

پس از تصویب  الیحهالملل مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرح مشابهى ارائه کرد. این دو رئیس کمیسیون روابط بین« گیلمن

ان ـ مجازات ایر» اى مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون در مجلس سنا و نمایندگان به کمیته

( به امضاى رئیس 1375مرداد 14) 1996اوت  4معروف شد. این قانون که در « قانون داماتو» درآمد و بعدها به  «لیبى

 تی( و تبعلسای)ا یبیو ل رانیا ینفت میشکست قانون تحر ی. یک دهه بعد در پبخش است 14جمهور آمریکا رسید، شامل 

 یجا میتحر نیساله ا 5 دیگرفت که بر اساس آن تمد شیدر پ یدیجد کردیکشور رو نیا کا،یکشورها از آمر گریدنکردن 

 "رانیا یهامیقانون تحر" ای( سایاز آن به قانون )ا یبیبه بعد با خارج شدن نام ل 2006 سال ازماهه داد.  2 دیخود را به تمد

اجرای این قانون دو ماه تمدید شد.  2006اوت  5در برهمین اساس به آن اضافه شد.  زین یگرید ییهاو بخش افتی رییتغ

 3.شد تمدید سال 5 ایران هایقانون تحریمنیز پس از دو ماه 

                                                           
 (.1374)مهر  52ش.  ،ییهوا عیماهنامه صنا . 1

  .06/10/1394. برگرفته از خبرگزاری مهر 2
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 اضافه شد.قانون داماتو به رئیس جمهور وقت آمریکا  باراک اوباما یبا امضاها از تحریم یشتریب یهابخش 2012در سال 

ساله قانون داماتو داد و اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا بر اساس توافق  10کنگره آمریکا رای به تمدید  2016در سال 

و با روی کار آمدن ترامپ و خارج شدن از برجام عمال هم قانون داماتو و هم سایر  1تعلیق کردآن را برجام برای یک سال 

 ها بازگشتند.تحریم

رئیس جمهور قوانین ایاالت متحده،  براساسشود. میبه مصوبات کنگره آمریکا های ایران مربوط از تحریم ایبخش عمده

و قانونی مدون است، کرده نگره تصویب کماه به تاخیر بیندازد اما آنچه  6تواند اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت می

قانون  .ندیرگذار بر اقتصاد ایران، از این دست قوانین اکه بیشتر قوانین تاث 2استبرای فسخ نیازمند تایید مجدد کنگره 

 3های داماتو از جمله قوانینی است که بیشترین تأثیر را بر اقتصاد ایران داشته است.تحریم

 

  برگزاري نخستین جشنواره سیما 

حوزه معرفی و به  33در این جشنواره در برگزیدگان در زیباکنار برگزار شد.  1374آبان  23نخستین جشنواره سیما 

های انتخاب در چهار گروه تئهای تلویزیونی در این جشنواره جایزه گرفتند و هیهای آنها جوایزی اهدا شد. تخصصساخته

اثر  340در این جشنواره  .کار داوری را به عهده داشتند« ترکیبی»و « مستند»، «داستانی و نمایشی»، «کودک و نوجوان»

اثر برای حضور در بخش مسابقه پذیرفته شد. نکته مهم در این جشنواره توجه به  50میان آنها به دبیرخانه رسید که از 

کمبود بودجه و برآوردهای اندک  سبببه  بود که معموال یترین رکن برنامه سازی تلویزیونبه عنوان مهم« ترکیبی»قالب 

 4صورت منظم برگزار شد.های بعد البته نه به این جشنواره سال .می شودوجه به آن تکمتر 

 

  افتتاح شبکه پنج سیما 
 ینید ،یفرهنگ ،یاجتماع یشهر یازهایبه ن ییبا هدف پاسخگو 1374آذر سال  5 ،همان شبکه تهران ای مایشبکه پنج س

 شد. سیو موضوعات مربوط به آن تاس لئو مسا نییاستان تهران و انعکاس، تب یاسیو س

                                                           
  .1395. خبرگزاری ایسنا، آذر 1

 شود؛ می تقسیم ثانویه و اولیه هایتحریم دسته دو به کنندهتحریم نهاد از های آمریکا علیه ایران فارغـ تحریم 2

 کشور با اجتماعی و اقتصادی روابط سایر یا خدمات تبادل یا تجارت برقراری از کشوری کهطوریبه شود، مربوط کشور دو روابط به تنها تحریم کهدرصورتی :اولیه هایتحریم

 در اروپا اتحادیه تاکنون که مقرراتی کلیه مثال طوربه. شودمی خوانده باشد،می محدود آن شمول دامنه که ابتدایی یا «اولیه تحریم» اصطالحاً تحریم این نماید، امتناع دیگری

 بر مبتنی عمدتاً هاتحریم این آمریکا، در. گیردمی قرار اولیه هایتحریم زمره در نموده، وضع ایران داخل در فعالیت منظوربه اروپایی هایشرکت علیه محدودیت اعمال خصوص

 .باشدمی آمریکا جمهوریرئیس اجرایی هایفرمان

 دارای تحریم مورد کشور با که کشورهایی سایر با روابط سایر و مالی بازرگانی، روابط برقراری از و داده گسترش را تحریم دامنه است ممکن کشوری گاهی :ثانویه هایتحریم

شندمی روابط صطالحاً نماید؛ خودداری با صوص در را آن بارز نمونه. گویندمی «ثانویه تحریم» تحریم، نوع این به ا  در که هاییشرکت علیه متحده ایاالت هایتحریم اعمال خ

 .بودیم شاهد بودند؛ اقتصادی تعامل حال در ایران با اخیر سالیان طی

  .S-22637 ،24/11/1395کد پژوهشی  های خبری،. اداره پژوهش3
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تهران خارج و به شبکه  یاز حالت شبکه استان 1393آذر  29شبکه تهران گذشت تا آن که  تیمامور نیسال از ا 19

شبکه با  نیا یاز گروه ها یبعض ما،یشبکه پنج س دیجد تیو مامور کردیرو رییداد. با تغ کردیرو رییتغ مایپنج س یسراسر

سه گروه اقتصاد و جامعه، اقتصاد و توسعه و کسب و  جادی. اادامه دادخود  تیفعالبه  دیجد فیو با تعرشد ادغام  گریکدی

اداره  ،یمعارف یبرنامه ها نیمع یسه گروه، گروه ها نیداد. عالوه بر ا لیرا تشک مایشبکه اقتصاد پنج س یکار ساختار اصل

 یمجموعه واحدها یاقتصاد مقاومت یراهبرد تاداقتصاد، س یبرنامه، شورا نیکودک و نوجوان، امور تام یهاو نظارت بر برنامه

 د.ان شبکه فعال نیهستند که در ا یبرنامه ساز

 ،یو فن دیتول ،یطرح و برنامه، امور مال ،یزیاطالعات و برنامه ر یها تیریشبکه، از جمله مد یستاد یهاتیریمد ریسا

 1ند.کن یم تیگذشته خود فعال فینکرده اند و با شرح وظا یرییتغ یبرنامه از نظر ساختار نیپخش و تام

 

 جمع بندي 

آغاز شد، به طوری که در نیمه ماه اول سال کشور شاهد ناآرامی نیز با تداوم گرانی و مشکالت اقتصادی مردم  1374سال 

به ویژه در دو ماه اول سال به حدی رسید که باالترین  1374و تظاهرات مردم اسالمشهر بود. افزایش نرخ تورم در سال 

کرد و مجموعه  کیاستراتژ یاقدام به چرخش یکاهش تورم و فشار اقتصاد یاساس دولت برا نیهمبر . بودنرخ تورم در ایران 

-استیها، کنترل واردات و سمتیمجدد کنترل ق یارز، برقرار یچند نرخ ستمیشامل س یکنترل اقتصاد یها ستمیاز س یا

مردم داشت. برگزاری انتخابات پنجمین تاثیر بسزایی در کاهش فشارهای اقتصادی بر اعمال شد که  یانقباض یپول یها

برگزاری دادگاه  بود. 1374گیری حزب کارگزاران سازندگی از دیگر اتفاقات سال دوره مجلس شورای اسالمی و شکل

از  رانیدر ا ییماربایهواپ نیآخردر کنار اختالس پس از انقالب  یاعدام نیاول میلیاردی بانک صادرات و 123اختالس 

هایش علیه مردم ایران طرح تحریمی بسیار گسترده بود. در این سال آمریکا در ادامه دشمنی 74تحوالت سال ترین مهم

شهادت دکتر فتحی شقاقی دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین و تداوم تهاجم رژیم  تصویب و اجرا کرد. ای با نام قانون داماتو

ترین اتفاقات سال رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مهم صهیونیستی به جنوب لبنان و در کنار اینها، ترور اسحاق

طرح عمرانی و اقتصادی در سراسر کشور از رویدادهای  البته ادامه بهره برداری و افتتاح صدها ای بود.در عرصه منطقه 1374

  امیدآفرین و نوید بخش این سال بود.
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