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شود. اين انقالب در چهار دهه گذشته با امسال، انقالب اسالمي ايران چهل ساله مي بهمن

مسائل و حوادث گوناگوني مواجه بوده و در عین حال دستاوردهاي بسیاري داشته است. 

هاي منحصر به گیري و ويژگيهاي شکلبراي فهم قدرت و عظمت انقالب، شناخت زمینه

انده ضروري است. بر اين اساس بنا داريم در چهل شماره، فرد آن و وقايعي که از سر گذر

انقالب  دهمجسال هاين شماره به تحوالت و مسائل ساله انقالب را بررسي کنیم.  40تاريخ 

به  رانيقرارداد فروش گاز ا يامضا، مایرهبر معظم انقالب از صدا و س ديبازد اختصاص دارد.

 ،انفجار در ظهران عربستان ،لیزلزله در اردبوقوع ، 1400طرح تمدن اسالمِي ايران  ،هیترک

 ،شمال -پروژه آزادراه تهران يياجرا اتیآغاز عمل ،جوان ويو راد مایس افتتاح شبکه چهار

و تجن  -سرخس-از راه آهن مشهد يبهره بردار ،آغار و داالن يعیگاز طب شگاهيافتتاح پاال

 بود.  1375سال ترين رخدادهاي افتتاح چند صد طرح عمراني از مهم
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  بازديد رهبر معظم انقالب از صدا و سیمابازديد رهبر معظم انقالب از صدا و سیما  
مختلف سازمان  یهاساعته از بخش 1۴حدودا ای برنامه در ایا... خامنهحضرت آیت انقالبمعظم رهبر  13۷۵نهم مرداد 

و با کارکنان،  دیسازمان بازد نیا یقسمت ها گریضبط و پخش و د یوهایاستود ران،یا یاسالم یجمهور یمایصدا و س

 .ردینام بگ «مایروز صدا و س»باعث شد تا نهم مرداد  دیبازد نیا کردند.عوامل و برنامه سازان گفتگو 

از  توانیکردند که م دیتاک یبر موضوعات مهم یپخش و فن د،یمختلف تول یهاخود از بخش یهادیدر بازد انقالب رهبر 

و  «نامه لمیتوجه به ف»، «کارآمد یروین تیترب»، «طنز و نقد تیتقو» ،«یفیجذب مخاطب ک یتالش برا»آنها به  انیم

به وضوح  یو برون مرز یداخل یهادر شبکه مایبه کارنامه صداوس یاشاره کرد؛ امروزه با نگاه « امیتوجه به محتوا و پ»

 ها را مشاهده کرد.رهنمود نیآثار و برکات ا توانیم

توانسته تا حد  است کرده تیمتخصص که خود ترب یهارویبر ن هیبا تک یاسالم یجمهور یمایحال حاضر صداوس در

 برسد. یریو تصو ییویراد یهاگنالیارسال و پردازش س یفن زاتیصدور تجه یو حت ییبه خودکفا یادیز

 و «یو یت سپانیه» ،«یو یپرس ت»مانند  ییهاشبکه یاند، راه انداز افتهی یجهان یفاخر که شهرت الیسر نیچند دیتول

صد  حدودو پوشش  یداخل یهاجهان دارند، توسعه شبکه یارسانه یمخاطب در فضا هاونیلیم کیکه هر « سحر»

 1مدعا هستند. نیبر ا یشواهد زین یبوم دانشبر  هیدر سراسر کشور با تک تالیجید یرسان گنالیس یدرصد

 

   امضاي قرارداد فروش گاز ايران به ترکیه امضاي قرارداد فروش گاز ايران به ترکیه  
خط  یو شرکت بوتاش )شرکت دولت رانیگاز ا یشرکت مل انیم 13۷۵سال  در مرداد هیبه ترکایران صادرات گاز  قرارداد

متر مکعب در سال شروع و  اردیلیم 3قرارداد از  نیبر اساس ا یلیحجم گاز تحوسال منعقد شد.  2۵به مدت ( هیلوله ترک

. دیمتر مکعب در سال خواهد رس اردیلیم 10و به حداکثر  افتی شیمتر مکعب در سال افزا اردیلیم ۷پس از سه سال به 

ه ب یخط لوله ا ،طرح نیتحقق ابه منظور . شدآغاز  13۸0 آذر 1۹سال پس از انعقاد و در  ۵قرارداد  نیا ییمراحل اجرا

از دوم بهمن  هیاست. صادرات گاز به ترک هدشبه مرز بازرگان احداث  زیتبر ریدر مس نچیا ۴0و قطر  لومتریک 2۵3طول 

   2.دشغاز آرسما  هیترک وقت یعیو منابع طب یانرژ ریو وز وقت ایران نفت ریبا حضور وز 13۸0

و ابعاد است و گاز  یانرژ یالملل نیب یبا بازارها رانیا یدر روابط تجار ینقطه عطف هیبه ترک رانیصادرات گاز ا شروع

 یو بازارها رانیا انیم یدر واقع پل ارتباط هی. ترکددار یا ژهیو تیاهم یالملل نیو ارتباطات بلندمدت ب یاسی، سیاقتصا

طور ه ب ندهیآسه دهه در  منطقه اروپا یعیگاز طب یدهد که تقاضای. مطالعات نشان مستدر اروپا یعیبالقوه گاز طب

منطقه در جهت  نیا یکشورها شترینشان دهنده تالش ب نیمنطقه خواهد بود و ا نیاز عرضه گاز ا شیب یا ندهیفزآ

واقع در  ی. کشورهااستعرضه در منطقه  تیامن جادیدر منابع عرضه گاز و ا یو تنوع ساز دتریبه منابع جد یابیدست

ن کردبا فراهم توانند را دارند، می یجهان یعرضه گاز به بازارها لیپتانس نیتربزرگکه  رانیو خصوصًا ا غرب آسیامنطقه 

 .ندکننقش  یفایجهان ا یتصادمنطقه مهم اق نیدر ا ندهیآ یدهه ها درمناسب  نهیزم

 

  ((14001400  رانرانيي)موسوم به برنامه ا)موسوم به برنامه ا  14001400  ییسند طرح تمدن اسالمسند طرح تمدن اسالم          
د: به منظور کرمصوب  رئیس جمهور وقت یرفسنجان یهاشمعلی اکبر  استیبه ر رانیوز ئتیه 03/0۵/13۷۵جلسه  در

 کشور، ییاجرا یهادستگاه ریخود و سا یسازمان برنامه و بودجه با استفاده از امکانات کارشناس ،یتحقق تمدن اسالم

ها، یخط مش هشاکل ،کشور یو فرهنگ یماعاجت ،یو تجارب کشورها، افق توسعه اقتصاد یقاتیها و مراکز تحقدانشگاه

که  رانیا یاسالم ینظام جمهور یکل یهااستیه.ش در چارچوب س 1۴00را تا سال  یو کم یفی، اهداف کهایراتژاست

                                                           
  . باشگاه خبرنگاران جوان1
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 بیو تصو هیکالن کشور ته یتا بر اساس آن برنامه ها دکن نییتع ،شودیم ای است اعالم شدهمعظم انقالب  رهبرتوسط 

 .شود

 1۴00 رانیبرنامه ا نیخانه طرح تدوریدب کرد،ابالغ آن را جمهور  سیمعاون اول رئ یبیمصوبه که دکتر حب نیاساس ا بر

باوجود سند  نیتشر کرد. انو م هیسند را ته نیا تینهادر هزار ساعت نفرکار فشرده  ۵0ه.ش در سازمان برنامه با صرف 

مطرح شده در آن را  یهادهیو ا هادگاهید ینشد ول یجد ییاجرا مرحلهوارد  گاهچیآن ه اندست اندرکار ریتالش چشمگ

 ؛دانست 1۴0۴سند چشم انداز  یعنیتر مهم یسند باالدست کی هیبه ته رانیا یاسالم یگذار توجه نظام جمهورهیپا دیبا

  1دانست. 1۴00 یاز فرزندان سند طرح تمدن اسالم یکیرا  1۴0۴سند چشم انداز  دیبا گریبه عبارت د

 

    استان شدن قم  استان شدن قم  
 یخامنه ا ...اتیبار توسط حضرت آ نیطرح استان شدن قم، اول. شد لیبه استان تبد 13۷۵شهرستان قم در خرداد سال 

 یگام برا نیمتذکر شدند که اول شانی. ادشعنوان  13۷۴ زییشهر در پا نیرهبر معظم انقالب و در سفر معظم له به ا

و وزارت  یاسالم یمجلس شورا یاهیریگیطرح سرانجام با پ نی. ااستاوضاع قم، استان شدن آن  شرفتیبهبود و پ

 نیمربع، در ب لومتریهزار ک ازدهیبه  کینزد یقرار دارد و با مساحت رانیدر مرکز ا باًی. استان قم تقردیکشور به انجام رس

قم  هیحوزه علم یری. وجود حرم مطهر حضرت معصومه)س( و شکل گاستو هشتم  ستیمرتبه ب یکشور دارا یهااستان

نشر معارف  گاهیو پا ینید میاست. امروزه قم به مرکز حوزه عظ دهیبخش ژهیو یگاهیتان قم را جااس شان،یدر جوار ا

 2است. دهش لیدر سراسر عالم تبد یعیو ش یاسالم

 

   زلزله در اردبیل  زلزله در اردبیل  وقوع وقوع  
 13۷۵دهم اسفند سال  ( شتری) ر نیزم یامواج درون اسی) پنج و پنج دهم ( درجه در مق ۵/۵ به بزرگی یلرزه ا نیزم

 زلزله استان اردبیل .باختندو حدود هزار نفر جان شدند تن مجروح  2600لرزه  نیزم نیدر ا. را لرزاند لیاستان اردب

مغان،  یگرم ،لیاردب یهاهم در شهرستان روستا 13۷به  ،روستا 136 ییربنایز ساتیتاسمنازل و  بیعالوه بر تخر

و تلف شدن ده ها هزار  یهزار واحد مسکون 23 یرانیواین زمین لرزه با وارد کرد.  ییهاانیز ریو ن نیشهر، سرع نیمشگ

استان  یعیحوادث طب نیتراز سهمناک یکی ،ییبناریز ساتیخسارت به تاس الیر اردیلیم نیراس از احشام به همراه چند

 3.ثبت شد خیدر تار لیاردب

                                                           
 است:  لیاز متن سند فوق به شرح ذ یبخش ؛ir/fa/Article1۸.aspx http://www.vision.1۴0۴، 13/03/13۹0، 1۴0۴. سایت چشم انداز 1

 می)گزارش های مقدماتی پیشنهادی و غیر قابل استناد(تحقق تمدن اسال- 1۴00طرح تدوین برنامه ایران  مطالعات

 آمار ، نمودار و شاخصها و فهرستی از مدلهای کالن اقتصادی کشور - 

 ) تحقق تمدن اسالمی ( چهار چوب اهداف و سیاستهای کالن 1۴00پیش نویس سند اولیه برنامه  -

 1۴00درآمدی بر مطالعه دولت و حکومت در ایران  -

: 3تجارت خارجی(، )پیوستت شتماره  -بهینه سازی مصارف ریالی  -: تامین منابع ریالی 2اد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام )پیوست شماره برنامه اقتص -

 (1۴00 - 13۷6)  خام نفت صادرات از حاصل درآمدهای به اتکا بدون اقتصاد برنامه و( جمعیت –اشتغال  -بهره وری 

 136۸ - 13۷6اجتماعی کشور در دوره سازندگی  -شاخصهای اقتصادی تحوالت  -

 تحقق تمدن اسالمی 1۴00سازمان طرح مطالعاتی تدوین برنامه ایران  -

 فرهنگ عمومی در تلفیق نهایی -

 سال آینده 2۵فضائی از چشم انداز آینده جهان در  -

  (شرفتیپ یرانیا یاسالم یمرکز الگو-جمهور سیرئ یزیپورتال معاونت برنامه ر)م الیحه پیشنهادیتوزیع درآمد و راههای تحقق عدالت اجتماعی در ایران بانضما -
  . پایگاه اطالع رسانی حوزه؛ سایت استانداری قم2
  .10/12/13۹6و  11/12/13۸۸. خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(، 3

http://www.vision؛/


 

۵ 

 

  و راديو جوانو راديو جوان  سیماسیما  افتتاح شبکه چهارافتتاح شبکه چهار          
 یراه انداز و نخبگان ختگانیبا هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فره 13۷۵ نیفرورد 2۴در  مایچهار س شبکه

تر از اهداف یغن یلیبا پشتوانه تحل ینیو د یهنر ،یفرهنگ ،یعلم یدر حوزه ها یونیزیتلو یو پخش برنامه ها دیتولشد. 

جامعه در  شمندانیو اند ختگانیمشارکت نخبگان، فره یبرا یشبکه بتواند بستر نکهیا شبکه است و نیا سیتاس یاصل

 یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیمسائل س یو آرا و نقدسازدیدگاه ها ان یب ران،یا یاسالم یکالن و خرد نظام جمهور یهابرنامه

در  ما،یشبکه چهار س باشد. یورز شهیسطح اند یگوناگون در جهت ارتقا یها شهیافکار و اند )تبادل(یتعاطو  یو فرهنگ

 ،یفرهنگ ،یعلم یهانهیدر زم یاسیو س یاجتماع دانش، شه،یفرهنگ و اند ادب و هنر، ؛یسازبرنامه یگروه تخصصچند 

  1کند.یم تیفعال یو اجتماع یاسیس ،یهنر

وقت ئیس ر زیو ن یرفسنجان یاکبر هاشمعلی جمهور وقت،  سیئبا حضور ر 13۷۵اسفند  ۴در  نیز جوان ییویرادشبکه 

ساعت برنامه  13در آغاز با این شبکه رادیویی با رویکرد به قشر جوان جامعه  .کردآغاز به کار  یجانیالر یعل ما،یصداوس

 2.دهدیخود را ادامه م یهاساعت پخش برنامه 2۴اکنون با خود را شروع کرد و  تیدر روز، فعال

 

  شمال     شمال       --آغاز عملیات اجرايی پروژه آزادراه تهرانآغاز عملیات اجرايی پروژه آزادراه تهران  
کشور با ثبت شرکت احداث و  یهامطمئن در حوزه راه یرساختیو توسعه ز جادیشمال با هدف ا -آزادراه تهران پروژه 

کار خود را آغاز کرد.  رانیا یصنعت تیها و مالکدر اداره ثبت شرکت 13۷۵آبان  1۷شمال در  -آزادراه تهران  یبرداربهره

است.  رانیوز تئیچالوس به استناد مصوبه ه -آزادراه تهران  یارو نگهد یرداربشرکت احداث، بهره نیا یاصل تیفعال

دوآب شهرستانک به طول -آن حدفاصل تهران  کیطول دارد. منطقه  لومتریک 121 (چالوسشمال ) –تهران  آزادراه

 و با عبور از مناطق کَن، شودیهمت آغاز م دیقطعه از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شه نیاست. ا لومتریک 32 یبیتقر

قرار دارد،  تیقسمت در اولو نیا ی. اجرارسدیشهرستانک م یراهبه سه  زیتونل تالون و دره الن ل،یسولقان، امامزاده عق

 تر شود. کوتاه لومتریک 60حدود  ریحذف و مس گذردیکرج م قیکه از طر یاز راه کنون یقسمت شودیباعث م رایز

 کیفراز  یهاخط برگشت است و در قسمت 2خط رفت و  2 یو دارا لومتریک 22حدود  ریل مسپروژه طو 2منطقه  در

در باند رفت و برگشت با احتساب  لومتریک 3۴حدود  ریمس یها. مجموع طول تونلشودیاضافه م ریخط کندرو به مس

خط برگشت است که در  2خط رفت و  2 یو دارا لومتریک ۴۷حدود  زیپروژه ن 3البرز است. طول منطقه  یتونل اکتشاف

در  لومتریک 33/۵هم حدود  ریمس یها. مجموع طول تونلشودیافزوده م ریخط کندرو به مس کیفراز  یهاقسمت

 لومتریک 20رفته، حدود  کیبار تراف ریپروژه که چند سال است ساخته شده و ز ۴رفت و برگشت است. منطقه  یباندها

 خط برگشت است.  2فت و خط ر 2 یداراطول دارد و 

 

  داالن     داالن       وو  افتتاح پااليشگاه گاز طبیعی آغارافتتاح پااليشگاه گاز طبیعی آغار  
آغاز شد. این پاالیشگاه  13۷۵اردیبهشت  16داالن فراشبند در استان فارس  و بهره برداری از پاالیشگاه گاز طبیعی آغار

 داراست.را  یهزار بشکه مایعات گاز 1۵میلیون متر مکعب گاز و  ۴0امکان تولید و جمع آوری و انتقال روزانه بیش از 

 3ساخته شده است. سال ۵مدت  دراین طرح اولین پاالیشگاهی است که به دست نیروهای متخصص ایرانی طراحی و 

 یبه خط لوله سراسر ای جنوب زیخبه مناطق نفت ینفت نیادیدر م قیتزر برایتواند یم ازیبنا به ن شگاهیپاال نیگاز ا
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 رازیش شگاهیپاال ایفجر جم و  شگاهیبه پاال یدیتول یگاز عاتیامکان ارسال ما نیارسال شود. همچن رانیگاز ا یملشرکت 

 1خط لوله وجود دارد.با 

حلقه  22آغار و داالن با  ینفت دانیاستان فارس قرار دارد و شامل دو م یجنوب هیآغار و داالن در حاش یاتیمنطقه عمل

گاز فراشبند ارسال  شگاهیبه پاال یمرکز جمع آور ۸ لهیمتر مکعب در روز است که به وس ونیلیم ۴2با توان  یدیچاه تول

 2است. هشت درصد گاز کشور دکنندهیآغار و داالن، تول یاتیمنطقه عملهمچنین  شود.یم

 

  تجن     تجن       --سرخسسرخس  --بهره برداري از راه آهن مشهدبهره برداري از راه آهن مشهد  
با عنوان  «دیجد شمیجاده ابر»استانبول  -قسمت از خط آهن پکن  نیآخر شیگشا یمراسم رسم 13۷۵ بهشتیارد 2۴

کشور از  ۴0مقامات عالی رتبه بیش از  کشور و 11جمهور  یتجن، با حضور سران و روسا -سرخس  -راه آهن مشهد 

 برگزار شد. ددر مشه رانیترکمنستان و ا قزاقستان، ارمنستان، گرجستان، جان،ی، پاکستان، افغانستان، آذرباهیترک جمله

شود که تحول عظیمی جا میه میلیون تن کاال و بیش از یک میلیون مسافر در سال از طریق این راه آهن جاب ۸بیش از 

که تجن  – راه آهن سرخسساخت  3.کشورهای منطقه است ایاقتصادی و توسعه - سیاسی هایاریدر همک

صورت گرفته  این کشوربا همکاری است  در خاک ترکمنستان لومتریک 130و  رانیدر داخل اآن  یلیراه ر لومتریک1۷0

بازارهای جهانی دسترسی راحت تر و با های گرم خلیج فارس و از طریق این راه آهن کشورهای آسیای مرکزی به آب

  کنند.صرفه تری پیدا می

 (13۹3  )آذر یالدیم 201۴در دسامبر  زین «رانای – ترکمنستان –قزاقستان » گرید یالمللنیب یلیخط ر گرید یاز سو

طرح،  نیاندرکاران او به اعتقاد دست دیرس یبه بهره بردار یمراسم باشکوه، در در آن نفعیبا حضور سران سه کشور ذ

آزاد  یفارس و آبها جیخل ا،یجنوب و شرق آس یرهایدر مس لحمل و نق یهاساخت ریبه ز وستنیپ یبرا یامکانات خوب

 ۴.کندیفراهم م

  

                                                           
 ینفت و گاز زاگرس جنوب یشرکت بهره بردارسایت  . 1
  .12/0۹/13۹1. شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی)شانا(،2
  .2۵/02/13۷۵؛ روزنامه جمهوری اسالمی 2۴/02/13۹6مهوری اسالمی)ایرنا(، ج. خبرگزاری 3

  .0۸/11/13۹6. خبرگزاری فارس، ۴



 

۷ 

 

  جمع بنديجمع بندي  
از نفوذ خود در  یریگبا بهره کایبود. آمر رانیا یخارج استیس یهاسال نیتراز سخت 13۷۵سال شاید بتوان گفت 

از  یداخل گرانلیاز تحل یها برخ. در همان سالکردیم رانیرا منتسب به ا یستیتمام اقدامات ترور یالمللنیمحافل ب

در ظهران  ییکایآمر انیپس از انفجار مقر نظام عهیاش نی. در واقع اگفتندیسخن م رانیبه ا کایآمر یاحتمال حمله نظام

 یحت کایآن سال آمر در انفجار متهم دانست. نیرا در ا رانیطبق معمول ا کایو آمر افتی قوت 13۷۵ ریعربستان در ت

قانون  ییفضا نیدر چن کایوقت آمر جمهورسیرئ نتونیکل لیمنتسب کرد. ب رانیآتالنتا را به ا کیانفجار پارک المپ

 رانینفت و گاز ا عیکه در صنا کایخارج از آمر یهافشار آوردن به شرکت یقانون برا نیا 1.دکر بیتصورا « داماتو»

 دفاعوقت  ریوز ،یپر امیلیو کا،یدر آمر رانیا هیعل یمنف یدنبال گسترش فضاشد. به بیتصو کردند،یم یگذارهیسرما

هم  یگریاز طرف د رانیبر ا فشار در امان نخواهد بود. انهیجویعمل تالف گونهچیاز ه رانیادعا کرده بود که ا کایآمر

تنب  ،یگانه ابوموسسه ریکه هنوز هم ادامه دارد، جزا یبه سنت ،یشده بود. در همان سال امارات متحده عرب یطراح

عرب در  هیکل وقت اتحادریدب د،یعصمت عبدالمج زیبعد ن یدانست. چند خودبزرگ و تنب کوچک را جزو قلمرو 

مبارزه امت  یهااز عرصه یکیگانه سه ریاشغال جزااقدام ایران به ادامه  شد یمنطقه، مدع یهااز روزنامه یکیوگو با گفت

  باره صادر کرد. نیدر ا یاهیانیمذکور متهم و ب ریرا به اشغال جزا رانیفارس، ا جیخل یهمکار یبالفاصله شورا .استعرب 

سند طرح ، هیبه ترک رانیقرارداد فروش گاز ا یامضا  عالوه بر این موضوعات، بازدید رهبر معظم انقالب از صدا و سیما،

و  مایافتتاح شبکه چهارس، لیزلزله در اردبوقوع  ،استان شدن قم ،(1۴00 رانی)موسوم به برنامه ا1۴00 یتمدن اسالم

از راه  یبهره بردار ،آغار و داالن یعیگاز طب شگاهیافتتاح پاال ،شمال -پروژه آزادراه تهران ییاجرا اتیآغاز عمل، جوان ویراد

ترین رخدادهای سال ای در کشور از مهمصنعتی و توسعه و افتتاح صدها طرح عمرانی، تجن - سرخس -آهن مشهد

                    بود. 13۷۵
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