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

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

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

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

انقالب  دهمنوزسال حوالت و مسائل اين شماره به تساله انقالب را بررسي کنیم.  40تاريخ 

دادگاه  يماجرا ،يجمهور استيدوره ر نیانتخابات هفتم يبرگزار اختصاص دارد.

خفاش  يماجرا ،در تهران ياسالم ياجالس سران کشورها نیهشتم يبرگزار ،کونوسیم

فوتبال  يمل میت يخيصعود تار ،ييازدواج دانشجو ،وقوع زلزله در جنوب خراسان ،شب

 يافتتاح شبکه جهان ،و گلستان نياستان شدن قزو ،فرانسه 1998 يه جام جهانب رانيا

حادثه  ،نور انیکاروان راه يراه انداز ،يدانش آموز يدوره شوراها نیاول ،جام جم و سحر

افتتاح خط لوله گاز  ،فيشر ينخبه دانشگاه صنعت انيسقوط اتوبوس حامل دانشجو

 ينفت دانیکشف م ،نفت بندرعباس شگاهيپاالاز  يبرداربهره ،رانيترکمنستان به ا

و افتتاح چند صد پروژه و طرح  ،يپارس جنوب کيفاز  شگاهيانعقاد قرارداد پاال ،آزادگان

 بود.  1376ترين رخدادهاي سال عمراني از مهم
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  برگزاري انتخابات هفتمین دوره رياست جمهوري 

نفر  487هزار و  466 ونیلیم 36دوره  نی. در ادشبرگزار  1376دوم خرداد  یجمهور استیدوره ر نیانتخابات هفتم

 79.92دند که معادل کرنفر شرکت  745هزار و  145 ونیلیم 29تعداد  نیودند که از ادر انتخابات بشرکت  طیواجد شرا

سید شدند.  دیینگهبان تأ یتعداد چهار نفر توسط شورا نینفر داوطلب شدند که از ا 238انتخابات  نیا در بود.درصد 

 منتخب مردم برای ریاست جمهوری هفتم انتخاب شد. (درصد 69) رأی 784هزار و  138میلیون و  20با  یخاتممحمد 

 یمحمدمحمد ، یرأ 707هزار و  772 با یزواره ا سید رضا ،یرأ 317هزار و  248میلیون و  7 با یناطق نور علی اکبر

 1.کسب کردنددیگر آرا را  ،یرأ 205هزار و  744 با یشهر یر

 یمعرف رانیا جمهورسیرئ نیاو پنجمو  از سوی مقام معظم رهبری صادر 12/5/76خاتمی در  سید محمدحكم تنفیذ 

و مقامات  ندگانیحضور نما با یاسالم یدر مجلس شورا 1376مرداد  13 در فیمراسم تحل ز،ین ذیشد. پس از تنف

 .دشبرگزار  یو لشكر یکشور

مورد  خاتمی مطرح کرد و وعده هایی که درسید محمد شعارها و محورهای فكری جدیدی که  از انتخابات در این دوره

د. این کرای جدید جذب را به سوی این شعاره بخش مهمی از رای دهندگانتغییر فضای سیاسی و فرهنگی موجود داد، 

-وعده حفظ وضع موجود دوره هاشمی با برخی تغییرات را می ناطق نوری(حجت االسالم ) حالی بود که رقیب ایشان در

ات انتخاببرگزاری ن نظام و رسانه های غربی پیش از اهای ناروایی که معاندبرخالف تبلیغدوره از انتخابات این در  داد.

خط بطالنی بر خود مشارکت باالی ست( مردم با رأی گیری یك انتصاب نانوشته از باال گفتند)و آن اینكه می ،داشتند

 .این انگاره نادرست کشیدند

 

  میکونوسماجراي دادگاه  
در  یراندازیت یماجرادرباره را خود  یینها یآلمان را ییدستگاه قضا( 1997آوریل 10) 1376بیست و یكم فروردین 

 یاتی( عمل1992سپتامبر  17) 1371 وریشهر 26شب  11حدود ساعت  صادر کرد. 1992ل در سا كونوسیرستوران م

 یغرب به بحران یبا جوساز ن،یبرل لمرسدورفیراگراستراسه در منطقه و ابانیواقع در خ كونوسیدر رستوران م یستیترور

رستوران  نیدر ارا کردستان  حزب منحله دموکرات یمسلح، جلسه اعضا نامهاجم ات،یعمل نیبدل شد. در ا رانیا هیعل

 حزب را ترور کردند. نیکل ا ریدبتن از جمله  4و  ندبر هم زد

وارد آلمان  یجعل یبا اسام كونوسیرستوران م نبود که سه تن از مقتوال نیا دیرسیماجرا مهم به نظر م نیآنچه در ا

 6جلسه تنها  نینفر دعوت شده به ا 20كه از نیا گریموضوع مطلع بود. نكته د نیکامال از ا زیشده بودند و دولت آلمان ن

برنداشتند.  یجراحت نیترکوچك یحت یراندازیت انیهم دو نفر در جر رتن به رستوران مذکور رفتند و از آن شش نف

 ونیهما، رانیحزب دمكرات کردستان ا رکلیدب یصادق شرفكند 2بود که در دادگاه کامال مسكوت ماند. ینكات هانیا

 ینور، در اروپا رانیحزب دمكرات کردستان ا ندهینما یعبدل فتاح، در آلمان رانیحزب دمكرات کردستان ا ندهیااردالن نم

، چهار نفری بودند که در این ماجرا به قتل آلمان میمق یرانیسرخ و فعال در امور پناهندگان ا بیکارمند صل یدهكرد

 رسیدند.

                                                           
  . پایگاه اطالع رسانی انتخابات1
 163تهران: پرستا، ص  ر،یچهل تدبکتاب  . مرکز اسناد انقالب اسالمی به نقل از2
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 رانیا هیعل كونوسیم یدادستان کل آلمان، درباره ماجرا ل،یندر فن اشتا، الكسا1372خرداد  6برابر با  1993 یم 27در 

 یالزم بود و تالش یحقوق یهافاقد دقت ،دشچاپ  "تونگیسا چهیزودد"ادعانامه که در روزنامه  نیکرد. ا یاقامه دعو

شد و حدود چهار  لیاکتبر همان سال تشك 27در  كونوسیدادگاه م 1شد.یمحسوب م رانیاکردن متهم  یعامدانه برا

  .دیکشسال طول 

به اوج خود  یدادگاه زمان نیا یاسیبرگزار شد و فاقد هرگونه مدرک معتبر بود. روند س یاسیکامال س كونوسیدادگاه م

شهود ابوالحسن  نیاز ا یكیشهادت دهند.  رانیافراد را به عنوان شاهد دعوت کرد تا بر ضد ا یکه دادگاه برخ دیرس

بود  ختهیگر رانیاز ا نیبه همراه سرکرده سازمان منافق 1360 بستانبود که در تا یمعزول و فرار هورجمسیرئ صدر،یبن

 ،یاسالم یجمهور یبود که در جهت برانداز یپهلو میآموزش و پرورش رژ ریوز نیآخر ،یمنوچهر گنج یگریو د

 2کرده بود. جادیا "یانیدرفش کاو"تحت عنوان  یسازمان

بود که  یدر حال نیشده بود. ا كونوسیم یمتهم به مشارکت در ماجرا یبه طور ضمن رانیدولت ا ،دادگاه یرا مهیدر ضم

را  ییاستناد نكرده و فقط ادعاها باره نیدر ا یسند چیبه ه زیرابطه در دست نبود و دادگاه ن نیدر ا یسند و مدرک چیه

خورده  یباز كایکه کامال از امر یبود. دادگاه رانیا یدادگاه، انزوا دافاز اه یكیکامال مشخص بود که  3طرح کرده بود.

با انتشار  "هیفرانكفورتر آلگمان"روزنامه  كونوس،یسال قبل از صدور حكم دادگاه م كیبود که حدودا  یدرحال نیا بود.

و با  رانین اکرد یحرکت در اصل به منظور منزو نیپرده برداشته بود. لذا ا رانیا یدر جهت انزوا كایاز تالش امر ،یمطلب

 صورت گرفت. ،شد ددچار چالش خواه یاسالم یدورنما که جمهور نیا

آلمان را  ییاتهامات نادرست و موهوم دستگاه قضا ایقو یرانیمقامات ا كونوس،یدادگاه م یهر صورت، متعاقب صدور را به

در دادگاه  شده طرح یعاهااد گلیمصاحبه با مجله اشپ كیدر  رانیوقت ا جمهورسیرئ یرفسنجان یرد کردند. هاشم

  «.میمخالف سمیبا هر نوع ترور ما»کرد:  دیخواند و تاک اساسیرا ب نیبرل

و  ییاروپا یاز تظاهرات در اعتراض به اقدامات کشورها یموج رانیمختلف ا ی، در شهرهارای دادگاه آلماندنبال  به

آلمان را محكوم کردند. در تهران تظاهرات  ییو دستگاه قضا كایامر ،لیاسرائرژیم اقدامات  ،رخ داد که در آنها مردم كایامر

 در مقابل سفارت آلمان برگزار شد.  یبزرگ

، 1376بهار سال  ،یاسالم یفشار قرار دادن جمهور زیرو به منظور  رانیا هیعل كونوسیدر دادگاه م هایجوساز در تداوم

بر این اساس ارتباط ایران با کشورهای  4خارج کردند. انریخود را از ا یسفرا ،در تبعیت از آلمان ییکشور اروپا 13

 5اروپایی به مدت چند ماه به طور کامل قطع شد.

ا... حضرت آیت انقالبمعظم قاطعانه رهبر  یریگبا موضعها به رهبری آمریكا ها و غربیاین حرکت و توطئه اروپاییاما 

در مرحله »، فرمودند: 1376 بهشتیارد 10 ،این قضیهنش به رهبر معظم انقالب در واکبا شكست مواجه شد. ای خامنه

                                                           
 .566ص  ،یاسیس یهاحزب دموکرات کردستان، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشد، نادری محمو . 1
 .569و  568حزب دموکرات کردستان، ص نادری محمود،  . 2
 .210ص  ك،یاستراتژ قاتیو آلمان، تهران: مرکز تحق رانیروابط ا یبررس.  3
 .227ص  ،یاسناد انقالب اسالم تهران: مرکز ،یدر دوران سازندگ رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس . 4
 .179ص  ،یج دوم، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالم ،یاالسالم ناطق نورخاطرات حجت .5
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خواهند به عنوان یك حرکت به اوّل، سفیر آلمان را فعال تا مّدتی نباید راه بدهند که به ایران بیاید. بقیه هم که می

نشان هیچ اهمیتی گردند. دیدند که رفتاند، خودشان هم برمیاصطالح آشتی جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته

  1«ندارد...

 اعتراف کردند. یناکام نیمتوجه شكست خود شدند و به ا یغرب یرهبر انقالب، کشورهاقاطع  یسخنران نیپس از ا

اروپا که در پی بحران میكونوس از ایران خارج شده بودند، به  ادیهسفیران کشورهای اتح 1376 آبان 23بعد در  یچند

 بازگشت. رانیبعد از تمام سفرا با فضاحت تمام به ا ز،یآلمان ن ریسف تیدر نها .تهران بازگشتند

  اجالس سران کشورهاي اسالمی در تهران برگزاري هشتمین 

به اتفاق  بیبا شرکت قر 1997دسامبر  11تا  9برابر با  1376آذر  20تا  18 یاسالم یاجالس سران کشورها نیهشتم

این اجالس با سخنرانی  برگزار شد. در تهران اسالمیپنجاه و پنج کشور  رتبه یو مقامات عال یاسالم یسران کشورها

و  یبر سه محور عمده اسالم، امت اسالم هیبا تكای رهبر معظم انقالب شروع شد. ایشان در سخنرانی خود خامنه ...اآیت

 یو دورنما ریامروز و تصو یایدر دن یاسالم یو با اشاره به وضع موجود ملل مسلمان و کشورها یسازمان کنفرانس اسالم

سازمان کنفرانس  فیقدرت و وظا ت،یظرف و یامت اسالم یو دورنما نهیشیو شناساندن اسالم، پ ییآن، بر ضرورت شناسا

پارلمان مشترک  لیتشك ،یبازار مشترک اسالم لیتشك شنهادیپ نیهمچن معظم انقالب رهبرکردند.  دیتاک یاسالم

 یتا زمانرا سازمان ملل  تیامن یاسالم در شورا یایدائم دن تیعضو یو تالش برا یالماس یداور وانید لیتشك ،یاسالم

 یاسالم یاجالس سران کشورها نیدند. هشتمکرارائه  یاسالم یبه سران کشورها ،است یکه حق وتو به قوت خود باق

 تیو حما انهیاصطالح صلح خاورمبه  ندیفرا لیاز قب یادهیدر تهران برگزار شد که جهان اسالم با مشكالت عد یدر حال

 یبوسن ر،یبحران جامو و کشم زیو ن انو جنگ در افغانست یادامه برادرکش ،یستیونیصه میاز رژ كایآمر یچون و چرا یب

سازمان متعهد  ی، اعضا1376آذر  ستمیدر ب یاجالس سه روزه کنفرانس اسالم انیرو بود. در پاه ... روب و نیو هرزه گو

و بازگشتن به  نیمردم فلسط یو حق مل یقدس و مسجداالقص یریگبازپس یمقابله کنند و برا سمیرشدند که با ترو

 نیا جینتا گریتالش کنند. از د تخت،یبه عنوان پا فیقدس شر تیبا حاکم نیکشور مستقل فلسط جادیو ا نشانیسرزم

آنان اشاره کرد. اجالس  اتیکردن جناو محكوم  یستیونیصه میرژ هیبه اتحاد رهبران جهان اسالم عل توانیاجالس م

 كایو آمر یغرب یکشورها یهارسانه رد یابود که بازتاب گسترده یاسالم ینشست سران کشورها نیترتهران از موفق

 2را تا سه سال بر عهده گرفت. یکنفرانس اسالم استیر ران،یا یاسالم یاجالس، جمهور نیداشت. در ا

پس از سازمان ملل متحد  یدولت نیسازمان ب نی، دومهمان سازمان کنفرانس اسالمی یا (OIC) یاسالم یسازمان همكار

سازمان کنفرانس  2011تا سال  1969در سال  سیسازمان از زمان تأس نیام ان. عضو آن هستندکشور  57است که 

 .افتی رییتغ یاسالم یبود سپس به سازمان همكار یاسالم

 ییکشورها. شودیبار، برگزار م كیهر سال و اجالس سران، هر سه سال  سالمیسازمان همكاری ا خارجه رانیاجالس وز

 .رندیگیآن را بر عهده م استیر)تا زمان برگزاری اجالس بعدی( به مدت سه سال  کنندیکنفرانس را برگزار م نیکه ا

                                                           
 .14، ص 1376 بهشتیارد 11 هان،یروزنامه ک . 1
  .05/10/1396آذر؛ تبیان، 18. سایت تاریخ ایرانی، 2
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ست فوق العاده برگزار اجالس سران و چند نش 13تاکنون  1969خود در سال  لیاز زمان تشك یسازمان کنفرانس اسالم

 1است. کرده

  خفاش شب ماجراي 

با او  ضربه شالق اعدام شد. 214پس از تحمل « خفاش شب»مشهور به  هیکردخوشرو کوران غالمرضا  1376مرداد  22

 نی، با کشف نخست1376 نیاز فرورد .ستار هم معروف بودو  «یمراد نادر» ای« عبدالرحمن ...عبدا»مستعار  یهانام

نام مردم تهران  كیماجرا و  كیچوبه دار رفت،  یتا مرداد همان سال که قاتل به رو ك،یدهكده المپ یكیدر نزد مقتول

 یارهیزنج یهاقتل انیخفاش شب در جر .تختیپا یارهیزنج یهاقتل یو ماجرا« خفاش شب»را به هراس انداخته بود: 

 اآمار مطمئن نیا رندیاز چنگ او بگز توانستندینم یبیبه هر ترتاو  یهااز طعمه یزن را به قتل رساند. اگر بعض 9خود، 

 .شدیعدد م نیتر از اشیب

اصغر »مثل  ییهاپرونده انیاست. در م رانیا سیپل خیتار ییجنا یهاپرونده نیتراز مهم یكی ،«غالمرضا خوشرو»پرونده 

دست ه را ب «نیمشهورتر»بتواند عنوان  دیاپرونده ش نیا« قتل کودکان در پاکدشت» یو حت «ییحنا دیسع»و « قاتل

خوشرو مشارکت  یهاهم در پوشش اخبار و دادگاه مایصداوس ،هازنامهگسترده رو یچون عالوه بر پوشش خبر اورد،یب

که در مورد آن رمان هم نوشته شد )رمان خفاش شب، نوشته  شودیمحسوب م ییجنا یهاداشت و از معدود پرونده

ضربه  214بار قصاص و  9 کرد. ریها را درگحوادث روزنامه یهاها صفحه( و ماهدیانتشارات مروار - یریگلش امكیس

 2اعالم شد. تیبود که در نها یشالق حكم

  زلزله در جنوب خراسان وقوع 

دانشگاه  كیزژئوفیمؤسسه  قائن در جنوب خراسان را لرزاند. - زمین لرزه مهیبی منطقه بیرجند 1376اردیبهشت  20

جنوب مشهد  یلومتریک 270اردکول در  یمرکز آن در روستااعالم کرد که  ریشتر 1/7را  لرزهنیزم نیابزرگی  هرانت

احساس  زدیمشهد، کرمان، و  یمربع از جمله در شهرها لومترکی 500،000به وسعت  یادر منطقه لرزهنیزم نیا .بود

  شد.

 و مجروح نفر 2300از  شبی کشته،نفر  1500بیش از  ؛شد رانیو نقائ–رجندبیمنطقه بخش عمده  لرزهنیزم نیبر اثر ا

افزود و  هایشدت خراب رلرزه بپس 215. دید بیآس ایشد  بیتخر مسكونی واحد 15000 شدند؛ آواره نفر 50،000

 3شد.نفر اعالم  5در افغانستان  لرزهنیزم نیتلفات ا زانیم از بازماندگان را مجبور به ترک منطقه کرد. یاریبس

  ازدواج دانشجويی  

جشن ازدواج در زمستان  نیو اول کرد شنهادیاز استادان دانشگاه تهران پ یكی بار نینخسترا  ییاصطالح ازدواج دانشجو

 نیا انیزوج از دانشجو 60و با شرکت  یبهشت دیدر دانشگاه شه یمقام معظم رهبر یندگیبا کمك نهاد نما 1376سال 

                                                           
 .02/11/1394. خبرگزاری میزان، 1
  .21/05/1394ایسنا،  ؛22/05/1393عصرایران، ؛07/06/1392، . باشگاه خبرنگاران جوان2
  .12/06/1391؛خبرگزاری مهر، 16/02/1391. همشهری آنالین، 3
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 یایمختلف و هدا ینهادها تیحما ،رهبر معظم انقالب امیپ ةیبعد در سا یهادر سال كردیور نیدانشگاه برگزار شد. ا

 .به رو شد رو یشتریب اقیبا اشت جیبه تدر -مایصدا و س ژهیبه و -رسانه ها  غاتیو تبل یمختلف دولت یهابخش

 رهبر انقالب امیمراسم به پ نیبه خود گرفت و عالوه بر متبرک شدن ا یتریشكل رسم 1385در سال  ییازدواج دانشجو

مشترک  یرا در زندگ یادماندنیروز به  كی ژهیو یهاو مساعدت یکردند با همكار یکشور هم سع ییاجرا نمسئوال

در سالروز  یمراسم ،یو فرهنگ یمناسب آموزش یفضا جادیو ا یمعنو هیروح تیتقو یبرا دانشجو ثبت کنند. یهازوج

دانشجو در حرم مطهر امام  یهااز زوج یبا حضور تعداد نیبه صورت نماد (س)اطمه و حضرت ف( ع)یازدواج حضرت عل

 1برگزار شد. (ع) رضا

   استان شدن قزوين و گلستان  

به عنوان بیست و  این شهرستانمجلس شورای اسالمی به الیحه استان شدن قزوین رای مثبت داد و  1376 خرداد

 هفتمین استان کشور رسمیت یافت. 

به مجلس را الیحه استان شدن قزوین دولت وقت در این سال جزو استان زنجان بود.  1373تا سال  نیقزومنطقه 

از مردم  یبخشاما مجلس وقت به استان شدن قزوین رای مثبت نداد، که در پی آن  کردشورای اسالمی دوره چهارم ارائه 

چندین روز قزوین ملتهب بود تا اینكه با پا دند. والن رسانئاعتراض خود را به گوش مس با راهپیماییاین شهرستان 

 غائله پایان یافت. والنئمسدرمیانی برخی 

هم از استان تهران  1376از استان زنجان منتزع و به استان تهران ملحق و در سال قزوین  1373بر همین اساس از سال 

 هیاستان، بر پا نیداد. ا لیرا تشك نیاستان قزو به نام یاجدا شد و همراه تاکستان که از توابع زنجان بود استان تازه

 2.سكنه است یدارا یآباد 842دهستان و  46شهر،  25بخش،  19شهرستان،  6 یدارا ،یکشور ماتیتقس نیآخر

استان تا  نیابه مرکزیت گرگان به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.  گلستاناستان تشكیل  1376مهر  20همچنین

 1049دهستان و  60شهر،  33بخش،  27 ،شهرستان 14 ،گلستان استان. بود ناستان مازندرااز  یبخش ش1376سال 

 3.ددار یآباد

  فرانسه    1998صعود تاريخی تیم ملی فوتبال ايران به جام جهانی  

 م روز صعود تاریخی تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران به جام جهانی1997نوامبر  29برابر با  1376آذر  هشتم

 فرانسه است.  1998

 داریبازمانده بود در د یبه جام جهان میسرشناس خود از صعود مستق یجوان ول كنانیکه در آن دوره با باز رانیا یمل میت

رفت در تهران  یکردند. باز یم یباز ییمعتبر اروپا یها گیدر ل كنانشیبازبیشتر رفت که  ییایآف به مصاف استرال یپل

کامال برتر دو بر صفر  یباز كیبا ارائه  ایکه استرال یبرگشت در حال دارید درو  دیرس انیبه پا كی بر كی یمساو جهیبا نت

                                                           
  . 16/11/1392ها، . سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه1
  .02/04/1393؛ سایت صدای قزوین، 05/05/1393. همشهری استانی، 2
 ostan-http://golestanp.ir/moarefi/ گلستان . سایت استانداری 3
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 میتوسط کر ،یتوفان یباز كیبا ارائه  یانیپا قیدر دقاسرمربی تیم ملی ایران  رایافتاده بود، شاگردان و شیپ رانیاز ا

 1و مسافر فرانسه شدند. ندبه زانو درآورد بورنرا در مل ایترالاس یو به طرز شگفت آورزدند دو گل  یزیو خداداد عز یباقر

 و سحر جام جم جهانی افتتاح شبکه      

و با هدف اشاعه فرهنگ  یخود را به زبان فارس یهاتیشد. جام جم فعال افتتاح 1376 آذر 26جام جم   یجهان شبكه

 ازیها و نبه خواسته ییو پاسخگو یور، اطالع رسانخارج از کش میمق انیرانیحفظ و گسترش ارتباط ا ،یرانیا -یاسالم

  د.کرخود، آغاز  نندگانیب

کانال سه  1381خرداد  8شد و در  یو کانادا راه انداز كایآمر میمق نندگانیب یکانال دو جام جم برا 1378بهمن  19 در

رسالت خود  یشبكه در راستا نیا د.کر آغاز به کار هیانوسیو اق ایمنطقه آس نندگانیب یبرنامه برا دیجام جم، با هدف تول

که در برنامه  ینیکند. عناویم یو پخش محصوالت رسانه ا دیجامعه اقدام به تول هایقشر همه قیو با در نظر گرفتن سال

 یهابرنامه ،یاقتصاد ،یاسیس ،یادب ،یفرهنگ ،یموضوعات اجتماع رندهیشود، دربرگیشبكه به آن پرداخته م نیا یها

 است. الیو سر لمیو ف نندهشاد و سرگرم ک

 پخش( 3و جام جم  2، جام جم  1کانال ) جام جم  3خود را از  یبرنامه ها 1393 ید 27جام جم تا  یجهان شبكه

جام جم  یعنوان شبكه جهان باکانال و  كیخود را از  یشده برنامه ها ادی خیاز تار نندگان،یب ازیفراخور ن كنیو ل کردیم

 2.شودیدر طول روز تكرار م گریساعته د 8دوره  دوها در مدت از برنامه نیو ا کندیش مخساعته پ 8 یبازه زمان كیدر 

 1376 آبان 25از  ران،یا یاسالم یجمهور یمایصداوس یبرون مرز یونیزیشبكه تلو نی، نخستنیز سحر یشبكه جهان

 یترک ،یبوسن ،یآذر ،یمحدود به هفت زبان عرب یبا پخش برنامه در ساعات یالدیم 1997نوامبر  16مصادف با 

 یگذاراستیبا س 1393 یو از دکرد کار خود را آغاز  ،شساعت پخ 19مجموع با  و اردو، در یسیفرانسه، انگل ،یاستانبول

 ،یکرد یهاساعته به زبان 24کانال  4خود را در قالب  تیفعال جیبه تدر ،یونیزیو تلو ویراد یبه عنوان شبكه ا دیجد

  ساعت پخش توسعه داد. 96اردو و بالكان با روزانه  ،یآذر

 یهایینما اهیها و سو دور از جنجال یواقع یمایس یو معرف اند یرانیاریو غ یرانیا یهاتیکارکنان شبكه سحر از مل

و  هادادیرو لیبازتاب و تحل ،رسانه نیا .دانندیرا هدف خود م رانیا یاسالم یغرب در خصوص اسالم و جمهور

 یهااز چنبره رسانه رونیبزرگ و ب یهاقدرت دیدگاه هایو  یو متفاوت با مش شیگراندید یجهان را با نگاه یهاتیواقع

 3دارد. تیخود در سراسر جهان محبوب یجو قتیحق نندگانیب انیدر معلت  نیو به هم کندیغرب دنبال م یسلطه جو

       اولین دوره  شوراهاي دانش آموزي  

د ش( آغاز ییدر دوره متوسطه اول )راهنماآغاز کرد. اولین دوره آن  1376از سال فعالیت خود را  یدانش آموز یاشوراه

است تا دانش  یاز دموکراس ینیتمر یدانش آموز یشوراها 4.افتیگسترش  زین یلیتحص یدوره ها گریدر د جیو به تدر

                                                           
  .13/04/1396. خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(، 1
 http://iribtv.ir/portal/ViewPage/ . پایگاه اطالع رسانی سیما 2
  . پایگاه اطالع رسانی شبكه سحر3
  .03/08/1396. خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(، 4
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هستند. امسال مدرسه  ریدانش آموزان و مد نیب یپل ارتباط این شوراها آماده شوند. ندهیدادن در آ یرأ یآموزان برا

 ( بیست و یكمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی برگزار شد.1397)

 کاروان راهیان نور       راه اندازي  

علیه  عراقتحمیلی  جنگ انیاز پا پس حرکت نیآغاز شد. ابه طور رسمی  1376نور از سال  انیکاروان راهفعالیت 

 امینوروز، ا دیع ریخاص نظ یامیخودجوش متشكل از رزمندگان شكل گرفت که در ا یمردم یهاگروهبه کوشش ران، ای

شلمچه، اروند  یفعل یهاادمانی ریظن ییهامحلاز و  دادندیسامان م یاز مناطق جنگ دیبازد یبرا ییها... کارون محرم و

از  ییدانشجو جیبس 1376از سال  پس کرد. دایادامه پ 1376سال  روند تا نیا. کردندمی دیبازد نیکنار و فتح المب

شروع  زیمحالت ن جیشروع شد و سپس بس ییدانشجو یهانور استفاده کرد و اعزام کاروان انیراه یاردوها یهاتیظرف

 ادمانیبازدید از خوزستان و به  8/1/78در  یاخامنها... آیتحضرت  انقالبمعظم  رهبرند. سفر کرد ییهابه اعزام کاروان

 ؛دیوجود آهمسلح ب یروهاینور در ن انیبه موضوع راه یا ژهینور باعث شد توجه و انیزائران راه انیشلمچه و حضور در م

 یمبن یدستورالعمل ،مسلح یروهایستاد کل ن 12/12/78 که در یطورهب ؛تر شدگسترده زینور ن انیاستقبال مردم از راه

 در ؛دکردفاع مقدس ابالغ  یهاحفظ آثار و نشر ارزش ادیبن استیو ر تینور با مسئول انیاهر یستاد هماهنگ لیبر تشك

 است. نور اشاره شده انیراه یهاکاروان دیبازد برایمحل  21 دستورالعمل به نیا

همه  اریختتام اال ندگانیجمهور و نما سیرئ اریتام االخت ندهینور، نما انیهر چه بهتر راه شبردیپ یبرا 1386در سال 

 . دش بینور تصو انیراه یمستقل برا یابودجه فیسال رد نیدر ا نیهمچن شدند. ینور معرف انیها در امر راهوزارتخانه

 یباعث شد تا اردوها یانقالب اسالم یواال یهابا ارزش آنها یینور بر نسل جوان کشور و آَشنا انیراه یفرهنگ راتیتأث

 رستانیدب یدفاع یدرس آمادگ یوارد مدارس کشور و دوره عمل یآموزش یب محتوادر قال 1390نور از سال  انیراه

  1.شود

        حادثه سقوط اتوبوس حامل دانشجويان نخبه دانشگاه صنعتی شريف  

 ۀبه نام پل تنگ به در یمكان یدر حوال 1376اسفند  26 فیشردانشگاه صنعتی  یاضیر هنخب انیاتوبوس حامل دانشجو

دوره مسابقات  نیدوم و ستیباین اتوبوس در مسیر بازگشت از  .درکدختر در استان لرستان، سقوط هر پلش یزال، حوال

 انیدانشجوهفت نفر از حادثه  نیدر ا. تهران بود یاز اهواز راه، چمران اهواز برگزار شده بود دیکه در دانشگاه شه یاضیر

 دگانیاغلب از برگز ویك نفر از دانشگاه تهران  وبود  فیشر یدانشگاه صنعتکه شش تن از آنها از  یاضرینخبه 

و دو راننده  یعلم ئتیدو عضو هدانشجویان،  نیعالوه بر ا بودند، جان باختند. یاضیر یالمللنیو ب یمل یادهایالمپ

 کشته شدند. زیاتوبوس ن

نسل از  نچندی مشترکه خاطره ک یاعداد انتشارات فاطم هیکتاب نظر سندگانیزواره، نو یبهشت ایو رؤ یرزاخانیم میمر

زن و  نیاول ،یرزاخانیم میمر ان،یم نیاز ا .بودند دلخراشسانحه  نیاست، از بازماندگان ا انیدانش آموزان و دانشجو

 1سرطان درگذشت. علتبه  1396 ریت 24در  زین دلز،فی مدالبرنده  یرانیا نیاول

                                                           
  مرکزی راهیان نور .پایگاه اطالع رسانی ستاد1
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    افتتاح خط لوله گاز ترکمنستان به ايران  

 تواردا قراردادافتتاح و عمال واردات گاز ایران از ترکمنستان آغاز شد.  1376دی  8گاز ترکمنستان به ایران خط لوله 

 نفت ریوز غالمرضا آقازادهو  یرفسنجان یهاشم مرحوم یجمهور استیدر زمان ر 1374سال  از ترکمنستان در رانیگاز ا

  امضا شد. ازافیصفر مرادن یجمهور تاسیترکمنستان به ر دهیبا دولت تازه به استقالل رس وقت

 رانیا یمناطق شمال ازیگاز مورد ن نیو تام هیدو کشور همسا نیب یاسیروابط س میقرارداد تحك نیا یامضا یاصل اهداف

 اردیلیم 8انه یتا سقف سال جیساله، دولت ترکمنستان متعهد شد به تدر 25قرارداد  نیا اساس براز گاز ترکمنستان بود. 

 دهد.  لیدالر تحو 42ثابت هر هزارمترمكعب  متیبه ق رانیگاز به ا مترمكعب

 یمل یرانیرا شرکت ا لومتریک 200 به طول "کردکوی – کربجه "با نام  رانیلوله انتقال گاز ترکمنستان به ا خط

رح در خاک قرارداد کربجه نقطه شروع ط نیدالر احداث کرد. براساس ا ونیلیم 195 نهیو ساختمان نفت با هز یمهندس

 . شدمشخص  رانیگاز در خاک ا لینقطه تحو یترکمنستان و کردکو

 یكیدر نزد "یکردکو"را به شهر  "کربجه"خط لوله در خاک ترکمنستان قرار دارد که گاز حوزه  نیاز ا لومتریک 135

و در  ابدییادامه م نرایخط لوله در داخل خاک ا نیاز ا لومتریک 60کند. حدود یمنتقل م رانیشمال شرق ا ینوار مرز

 شود. یبه شبكه گاز کشور وصل م یکردکو

خط به  نیا ییاجرا اتیکاال و عمل دیخر ،یمهندس تیفعال نی. همچنبود رانینفت ا یشرکت مل باطرح  نیا یمال نیتام

له مانند خط لو نیاحداث ا ازیدرصد از اقالم موردن 45انجام شد و  رانیو ساختمان نفت ا یمهندس یشرکت مل لهیوس

از بازار داخل  یالمللنیب یمطابق با استانداردها رهیبرق، مخازن تحت فشار و ذخ یتابلوها ،یخطوط لوله، اسكلت فلز

 اردیلیم 3/3به  1379تا سال  جیآغاز شد به تدر 1376از سال که از ترکمنستان  رانیگاز ا وارداتشد.  نیتام رانیا

 .دیمترمكعب در سال رس اردیلیم 6از  شیبه ب 1384منتهی به  یهاسال تامترمكعب و 

  پااليشگاه نفت بندرعباس بهره برداري از      

ترین پاالیشگاه نفت سنگین جهان در بندرعباس که از مرحله طراحی تا ساخت و نصب بزرگ 1376چهارم مرداد 

های ید. این پاالیشگاه از جمله طرحبرداری رسبه بهرهانجام داده بودند، متخصصان و کارشناسان داخلی  را تجهیزات آن

های نفتی در کشور و تامین مصارف داخلی و صدور مهم صنعت نفت کشور بود و برای باال بردن ظرفیت تولید فرآورده

هزار بشكه در روز  230بیش از  ،نفر 1200زایی بخشی از آن به خارج طرح ریزی شد. ظرفیت این پاالیشگاه با اشتغال

رسانی از دریا به پاالیشگاه به طور جداگانه و همزمان با عملیات اجرایی پاالیشگاه با یات طرح عظیم آب. اجرای عملاست

که اولین بار در نوع خود صورت گرفته  استهای احداث آن استفاده از امكانات گسترده صنعت نفت از جمله ویژگی

 است. 

هزار بشكه در روز بوده است که با اجرای طرح  232یزان به م 1387پایان تیر  ظرفیت اسمی پاالیشگاه بندرعباس تا

هزار بشكه  294و خوراک آن شامل  استهزار بشكه در روز مشغول فعالیت  320افزایش ظرفیت هم اکنون با ظرفیت 
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و بیشترین فرآورده است هزار بشكه میعانات گازی استحصالی از منابع گازی سرخون  26نفت خام سنگین صادراتی و 

 کند.یان تقطیر را تولید میهای م

، نیبنز یستیکاتال لیو تبد هی، تصفعیگاز ما كینفت خام، تفك ریتقط یهاشامل واحد این پاالیشگاه یدیتول یهاواحد

 ن؛ی؛ بنزعیما گاز .استگوگرد  افتیسبك، باز یکراکر، نفتا دروی، هدینفت سف هی، تصفی، کاهش گرانرودروژنیه دیتول

 1.استشرکت  نیا یدیاز محصوالت تول یسازرینفت کوره؛ خوراک ق نفت گاز؛ ؛نیسنگجت  سوخت د؛یسف نفت

      کشف میدان نفتی آزادگان  

از غرب اهواز مستقر  یلومتریک 100است که در منطقه دشت آزادگان، در فاصله  رانیا ینفت یهادانیآزادگان از م دانیم

 لومتریک 75در  20به وسعت  یادر محدوده 1376در سال را  اندیم نیا رانینفت ا یاکتشاف شرکت مل تیریدم. است

 دانیم نینفت خام ا یجا در رهیمجنون عراق قرار دارد. حجم ذخ دانیم اورتآزادگان از شمال در مج دانی. مدکرکشف 

 دانیم. هزار بشكه در روز اعالم شده است 260 دانیم نیا دیتول تیظرف. شودیزده م نیبشكه تخم اردیلیم 33معادل 

و  یشرکت مهندسرا توسعه آن  اتیشرکت نفت و گاز اروندان است که عمل تیریتحت مد هایاندیآزادگان از م ینفت

 2.هددی)متن( انجام م رانیتوسعه نفت ا

آزادگان به شرکت  دانیم یهاتوسعه همه مخزن 1389در مهر سال  دانیتوسعه م یبرا هایژاپنبعد از هفت سال تعلل 

 نیمتقابل ب عیدالر در قالب ب اردیلمی 2٫5به ارزش  یآزادگان جنوب دانیقرارداد توسعه م واگذار شد. نیچنفت  یمل

اعمال شده در طرح جامع  یرهاییبا توجه به تغ تیامضا شد و در نها نینفت چ یو شرکت مل رانینفت ا یشرکت مل

نظر شده توسعه دیطرح جامع تجد بیبا تصو همزمان 1391سال  وریطرح از شهر نیا ییاجرا اتی(، عملMDPتوسعه )

  ( آغاز شد.RMDP) دانیم

امضا  رانیبا دولت ا یآزادگان شمال ینفت دانیاکتشاف و توسعه م رایب یقرارداد نینفت چ یشرکت مل 2009سال  از

 ریهزار بشكه در ت 25روزانه  دیتول تیو ظرف یرانیا یهاشرکت یگذارهیبا سرما دانیم نیاز ا یبرداربهره تا  یکرد و نها

 آغاز شد. 1386

 شیمدت سه سال افزا یهزار بشكه برا 320به روزانه  دانیاز م دیحجم تولباید ماه  52 در هاینیقرارداد با چ اساس بر

نداشت. پس از حدود چهار سال از حضور  یشرفتیپ نیطرح کمتر نیکه بعد از گذشت حدود چهار سال ا افتییم

مشترک با عراق در  دانیم نیتعلل در توسعه ا علتبه  کتشر نیا ،یدگان جنوباآز دانیمدر  نینفت چ یشرکت مل

 3شد. دیخلع  1393 بهشتیارد

 320دیاست که در فاز نخست توسعه، تولشده فیدو فاز تعر یآزادگان جنوب ینفت دانیم دیدر طرح جامع توسعه جد

 نینفت ا دیتول شیاساس، افزا نیاست بر ا و مقرر شده ینیبشیفوت مكعب گاز پ ونیلیم 197هزار بشكه نفت در روز و 
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 نیاز ا رانیاستخراج نفت ا زانیمدنظر قرار دارد. حداکثر م دانیدر فاز دوم توسعه م زیهزار بشكه ن 600به روزانه  دانیم

 1است. هزار بشكه در روز گزارش شده 50مشترک  دانیم

 ی     انعقاد قرارداد پااليشگاه فاز يک پارس جنوب  

شرکت نفت و گاز پارس بهمن  تیریمد با پارس جنوبی كیفاز  یو خشك ییایدر ساتیتاس ی، نصب و راه اندازیطراح

 یروهایو ن ناموثر متخصص یبا همكار 1382 ریفاز در ت نیا ی. راه اندازدشپتروپارس واگذار  یرانیبه شرکت ا 1376

رسما مورد  یمحمد خاتم دیجمهور وقت س سیرئبه دست  1383آبان سال  20و شد گاز آغاز  یکارشناس شرکت مل

 قرار گرفت. یبرداربهره

نصب شده است که هر  یسر چاه یدر هر فاز دو سكو یپارس جنوب یگاز دانیاز م یمنظور استخراج و بهره بردار به

 یر مكعب گاز از دو سكومت ونیلیم 3/28روزانه  1فاز  در فعال است. حلقه آن 6چاه دارند که  16 رشیپذ تیکدام ظرف

به  یصورت دو فازهب یگاز عاناتیو گاز و م ردیگیآب همراه گاز در سكو انجام م یجداساز اتیبرداشت و عمل یسر چاه

 یسكو كیمنظور  نیهم به .شودیمنتقل م یبه خشك لومتریک 105به فاصله  نچیا 32 ییایدرریخط لوله ز كی لهیوس

سكوها  ریسا یبانیپشت رایسكو ب نیاز ا نفر نصب شده است. 90 تیبا ظرف كیفاز  یاربهره برد یدر کنار سكو یاقامت

 قیسكوها بدون نفر و از طر نیو ا ردیگیصورت نم یاتینوع عمل چیه گرید یفازها یهادر سكو یشود ولیاستفاده م زین

 شود.یکنترل م یشكدر خ یاتاق کنترل مرکز

 عاناتیهزار بشكه م 40و  یوارد شبكه سراسر نچیا 56خط لوله  كیبا شده  هیمتر مكعب گاز تصف ونیلیم 25روزانه 

 نیهمچن د.شویجهت صادرات ارسال م یساز رهیبه مخازن ذخ یگاز عاناتیم تیپس از عبور از دو واحد تثب یگاز

H2S یت دانه بندتن گوگرد به صور 200و روزانه  تیگوگرد هدا افتیباز یبه واحدها یساز نیریجدا شده در واحد ش 

 2شود.یگوگرد منتقل م زهیبه انبار مكان ونیکام باو  دیشده تول

 جمع بندي 
بود. برگزاری انتخابات همراه شمار در عرصه داخلی و خارجی نظام جمهوری اسالمی با اتفاقات و تحوالت بی 1376سال 

حماسه عنوان انتخابات به  نیقالب از اان معظم رهبرحماسی هفتمین دوره ریاست جمهوری در دوم خرداد که  و پرشور

با حضور حداکثری مقامات عالی  یاسالم یاجالس سران کشورها نیهشتمآمیز موفقیت یبرگزار، و کردند ادیدوم خرداد 

کنار ایجاد  به راه انداختن و ترویج ازدواج دانشجویی در بود. 1376سال  مهماز رخدادهای  در تهرانرتبه امت اسالمی 

همراه با  1998دانش آموزی، ساماندهی کاروان راهیان نور، صعود تاریخی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی شوراهای 

جمله پاالیشگاه نفت بندرعباس، خط  ای ازبهره برداری و آغاز عملیات اجرایی صدها طرح مهم اقتصادی و توسعه افتتاح،

... از دیگر رویدادهای مسرت  و رس جنوبی، کشف میدان نفتی آزادگانلوله گاز ترکمنستان به ایران، پاالیشگاه فاز یك پا

زلزله در جنوب خراسان، حادثه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه شریف، در  بود. 1376بخش سال 

 و ایران علیه رأی و میكونوس دادگاه ماجرایهمچنین بود.  1376ترین وقایع ناگوار سال کنار ماجرای خفاش شب از مهم
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ایران از دیگر رخدادهای سال  با اروپا ماه چند کامل ارتباط قطع و ایران از اروپایی کشورهای سفرای خروج آن ادامه در

 بود. 1376

 

 


