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

گذشته با مسائل و حوادث گوناگوني مواجه شده و دستاوردهاي بسياري به همراه 

داشته است. براي فهم قدرت و عظمت انقالب در حال حاضر، نه تنها شناخت 

، بلکه وقايعي که از سر گذرانده هاي منحصر به فرد آنگيري و ويژگيهاي شکلزمينه

ساله انقالب را  40نيز ضروري است. بر اين اساس بنا داريم در چهل شماره تاريخ 

بررسي کنيم. اين شماره به تحوالت و مسائل سال بيستم انقالب اختصاص دارد. 

اولين انتخابات  يبرگزاراي، هاي زنجيرهدادگاه کرباسچي شهردار تهران، ماجراي قتل

مجلس انتخابات برگزاري سومين دوره  شوراهاي اسالمي شهر و روستا،دوره 

 انرژي وو  هاي امنيت اقتصاديهاي کلي نظام در بخشتصويب سياست خبرگان،

-شهادت ديپلمات ،نظام مصلحت صياي در مجمع تشخرساني رايانههاي اطالعشبکه

عوامل  يريدستگ وردي،الج ...ها ايراني در مزار شريف افغانستان، شهادت اسدا

و متحد در سازمان ملل  رئيس جمهور يسخنران ،رازيموساد در ش يشبکه جاسوس

 ژهيمنطقه و سيتاس ،تهران يخط مترو نيافتتاح نخست، اهتمدن يگفتگو دهيارائه ا

 ،يرانيفتح قله اورست توسط کوهنوردان ا ،ابرها يبارور ،پارس يانرژ ياقتصاد

 يشرق جانيافتتاح سد ستارخان اهر در آذربا ،رانيا يکيروزنامه الکترون نيافتتاح اول

بود.  1377افتتاح چند صد طرح عمراني از مهمترين رخدادهاي سال برداري و بهرهو 

 شود. مي  در مطلب پيش رو به اختصار به اين مسائل پرداخته
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   77317731--اهم رخدادهاي سال بیستم انقالب اهم رخدادهاي سال بیستم انقالب  

 
افتتاح سد ستارخان اهر در آذربايجان شرقي

افتتاح اولين روزنامه الکترونيکي ايران

فتح قله اورست توسط کوهنوردان ايراني

باروري ابرها

تاسيس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

افتتاح نخستين خط مترو تهران

تاسيس جبهه مشارکت اسالمي

الجوردي... شهادت اسدا

شهادت ديپلمات ها ايراني در مزار شريف افغانستان

دستگيري عوامل شبکه جاسوسي موساد در شيراز

ماجراي قتل هاي زنجيره اي

دادگاه کرباسچي شهردار تهران

سخنراني رئيس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل

تصويب سياستهاي کلي نظام در بخش هاي امنيت اقتصادي، انرژي، و شبکه هاي اطالع رساني رايانه اي 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام

برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا

برگزاري سومين دوره انتخابات مجلس خبرگان
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    مجلس خبرگان مجلس خبرگان انتخابات انتخابات دوره دوره سومین سومین برگزاري برگزاري 
نفر واجد  597/570/38انتخابات، از مجموع  نیبرگزار شد. در ا 1377 اول آبانانتخابات مجلس خبرگان سومین دوره 

در  ط،یدرصد از دارندگان شرا 3/46آمار،  نیا که بنابر ختندیها رخود را به صندوق ینفر آرا 869/857/17تعداد  ط،یشرا

درصد مشارکت  نیشتریاحمد بریو بو هیلویاند. استان کهگمشارکت داشته یمجلس خبرگان رهبرانتخابات دوره  نیسوم

  1درصد مشارکت را به خود اختصاص دادند. نیو تهران کمتر

نفر و  69کرده بود  یمردم معرفمبارز به  تیکه جامعه روحان ینامزد 85 انیمشخص شد که از م انتخابات جیاعالم نتا با

مبارز و  تیروحان یهادر فهرست .افتندیبه مجلس خبرگان راه  نفر 32 یکارگزاران سازندگحزب نفره  58از فهرست 

خبرگان سوم  ندگانی. پنج تن از نماافتندی هبه مجلس را ینامزد مشترک وجود داشت که همگ 20 یکارگزاران سازندگ

مبارز در خبرگان سوم  تیمشترک، جامعه روحان یبدون احتساب نامزدها بیترت نیشدند. بد روزیاحزاب، پ تیبدون حما

  2.بودند مشترک ایمستقل  ندگانینما زین گریدنفر  25. شتنددا ندهینما 12 یو کارگزاران سازندگ ندهینما 49

 گریبار د نیشیپ سهیئر تئیه یبرگزار شد و اعضا 1377 دوره مجلس خبرگان، چهارم اسفند نینشست سوم نیاول

نجف  یدر یقربانعل ...اتیآ مومن، ...اتیآ یبود که به جا نیدوره از مجلس خبرگان ا نیدر ا رییتغ تنها انتخاب شدند.

 3انتخاب شد. یبه عنوان منش یآباد

   شوراهاي اسالمی شهر و روستا  شوراهاي اسالمی شهر و روستا  انتخابات انتخابات دوره دوره اولین اولین برگزاري برگزاري  
ی شوراها یانتخابات رسم نیاول برگزار شد. رانیشهر و روستا در ا یاسالم یدوره انتخابات شوراها نیاول 1377اسفند  7

و  یاسیدر چارچوب برنامه توسعه س اسالمی انقالب یروزیسال بعد از پ 20یبر اساس قانون اساس اسالمی شهر و روستا

راسر کشور در س البدلیو عل یاصل ینفر اعضا رهزا 185برگزار شد و حدود  یو مشارکت عموم یمدن یگسترش نهادها

دوره چهار ساله  یشهر و روستا به طور رسم یشوراها 1378 بهشتیباالخره در روز نهم ارد .شدند دهیتوسط مردم برگز

 آغاز کردند.  ،نهاد است نیا تیشدن آن در گرو فعال یمردم که عمل تیاز حاکم یتحقق بخش یرا برا شیخو تیمسئول

ها ریختند. نفر رأی خود را به صندوق 739/668/23شرایط رأی دادن بودند که نفر واجد  982/739/36در این انتخابات 

در اولین دوره انتخابات  ر این انتخابات مشارکت داشتند.درأی شرایط درصد از واجدین  42/64بنا بر آمار رسمی 

و  یاصل ینفر اعضاهزار  185حدود نفر داوطلب حضور در شوراها بودند که  138/336شوراهای اسالمی شهر و روستا 

  4شدند. دهیدر سراسر کشور توسط مردم برگز البدلیعل

 ژهیبه وگسترده  یشرکت یاسیس یهابودن معموالً جناح یمحل رغمی، علی شوراهای اسالمی شهر و روستاهاانتخابات در

ها انتخابات نیاند در اتوانسته ریاخ یهادر دوره رندمردم دا انیکه در م یبا شهرت ز،یورزشکاران ن دارند.شهرها در کالن

 5کسب کنند. تیموفق

                                                           
 .24/09/1385. پورتال انتخابات وزارت کشور؛ خبرگزاری مهر، 1
 .40/80/7713 ،یروزنامه همشهر .2
 .24/09/1385مهر،  . خبرگزاری3
 پورتال انتخابات وزارت کشور. 4
 .29/03/1392 اقتصاد، یایروزنامه دن ؛09/02/1389 ن،یآنالیهمشهر . 5
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با  09/02/1358 خی( در تارره) ینیحضرت امام خم رانیا یاسالم یجمهور انگذاریبن ،یانقالب اسالم یروزیپس از پ

در قانون اساسی  1.نمودند دیآن تاک یینامه اجرا نییآ هیو ته یاسالم یشوراها لیانقالب بر تشک یبه شورا یصدور فرمان

 2.افتیاختصاص  یاسالم یو ششم به شوراها کصدیتا  کمیو  کصدیو اصول ششم، هفتم،  لاصوجمهوری اسالمی نیز 

شورای  لسافراهم نگردید و مج 1377 های مختلف امکان اجرای قانون انتخابات تا سالبرهه در هاعلی رغم توجه دولت

در اول خرداد سرانجام مجلس پنجم شورای اسالمی بعد از چند بار انجام اصالحیه بر قانون انتخابات شوراها  اسالمی

 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی را از تصویب گذراند. 1375

در خصوص شوراها  ه()ر و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام 1378اردیبهشت سال  9شروع به کار شوراهای اسالمی از 

ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید و امروز شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل و با صدور پیام ویژه

  کشور هستیم.

 

   رسانی رسانی هاي اطالعهاي اطالعشبكهشبكه  انرژي، وانرژي، و  ،،اقتصادياقتصادي  امنیتامنیت  هايهايكلی نظام در بخشكلی نظام در بخش  هايهايسیاستسیاستتصويب تصويب

            نظامنظام  در مجمع تشخیص مصلحتدر مجمع تشخیص مصلحت  ايايرايانهرايانه
های شبکه"و  "انرژی"، "اقتصادی تیامن"های بخش در رانیا یاسالم یهای کلی نظام جمهورسیاست 1377در سال 

 رهبر معظم انقالب تقدیم شد.به گیری و تایید نهایی تصویب و برای تصمیم "ایاطالع رسانی رایانه

در مجمع تشخیص  1377 /10/ 23 در "اقتصادی تیامن"مورد  در رانیا یاسالم یهای کلی نظام جمهورسیاست* 

مورخ  1/76230شماره  یو ط دییتا یتوسط مقام معظم رهبر 1379 /3/11 خیدر تارمصلحت نظام تصویب شد و 

  3است. دهیدفتر معظم له ابالغ گرد 3/11/1379

در مجمع تشخیص مصلحت  23/10/1377در نیز   "یانرژ"مورد  در رانیا  یاسالم  یهای  کلی  نظام جمهورسیاست* 

 3/11/1379 مورخ 1/76230شماره  یو ط دییتا یتوسط مقام معظم رهبر 3/11/1379 خیدر تارنظام تصویب شد و 

   4است. دهیدفتر معظم له ابالغ گرد

                                                           
  میالرحمن الرح ...بسم ا . 1

به  درنگیب دانمیاست، الزم م یاسالم یجمهور یکه از ضرورتها ش،یمردم بر سرنوشت خو تیو حاکم رانیدر ا یجهت استقرار حکومت مردم در /یانقالب اسالم یشورا

 ...ا روح به مرحله اجرا درآورد. صلهتا دولت بالفا دییبه دولت ابالغ نما بیاقدام، و پس از تصو رانیشهر و روستا در سراسر ا یاداره امور محل یشوراها برا یینامه اجرا نییآ هیته

 (167، ص: 7امام، ج فهی)صح ینیالخم یالموسو
  .31/01/1392. همشهری آنالین، 2
 عبارتند از:  هااستیس نیرئوس ا .3

 های قانونی و مشروع.از راهگذاری و کارآفرینی حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه -

سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینههدف از امنیت سرمایه -

 مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمك می کند، وظیفة الزامی دولت و مجلس است.

 های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.قوانین و سیاست -

 نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد. -

های دولتی، تعاونی و ادی و برخورداری از امتیازات قانونی( برای بخشهای اقتصشرایط فعالیت اقتصادی )دسترسی به اطالعات، مشارکت آزادانة اشخاص در فعالیت -

 )سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام( خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادالنه باشد.
  ها به شرح ذیل است:. رئوس این سیاست4
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در مجمع  11/07/1377در  "ایرسانی رایانههای اطالعشبکه"مورد  در رانیا یاسالم یهای کلی نظام جمهورسیاست* 

 1.است دهیابالغ گرد یتوسط مقام معظم رهبر وتشخیص مصلحت نظام تصویب شد 

  دستگیري عوامل شبكه جاسوسی موساد در شیرازدستگیري عوامل شبكه جاسوسی موساد در شیراز        
 میرژ یبرا یبه اتهام جاسوس رازیدر شهر ش یهودی زدهیمتشکل از س یشبکه جاسوس كی 1377 سال زمستان

 یبرا یشکست بزرگ ل،یاسرائ یعوامل شبکه جاسوس یریو دستگ ییکه شناسا ییبازداشت شدند؛ از آنجا یستیونیصه

کردند تا  یمعرف یرانیا انیهودیرا جامعه  یشبکه جاسوس نیا اهویبا جنجال و ه یغرب هایرسانه آمد،یموساد به شمار م

 نیا میمستق یموساد کاسته شود. اما مدارک متقن و اعتراف عوامل شبکه از همکار یشکست اطالعات یاز تلخ یاندک

  2افراد با موساد پرده برداشت.

صفحه نگاشته شد  2753جلد و  17مطرح شد در  یالمللنیدر سطح ب یجنجال یهاپرونده از یکیکه به عنوان  یاپرونده

 یحضور متهمان و وکال با قیجلسه تحق 114کشور،  یاجع قانونفقره استعالم از مر 116 ،ییدستور قضا 237آن  و در

 12صفحه صادر شد و  71وجود داشت. حکم در  پرونده یمحض بر رو ییساعت کار قضا 604پرونده با  ییآنان و قضا

حکم متهمان را محاربه  یقاض رایصادر نشده ز از متهمان كی چیه یوجود حکم اعدام برا نیبا ا اند.شده نفر محکوم

و منهدم شد و نتوانست در جهت  ییشناسا رانیاشغالگر قدس در ا میرژ یعنکبوت هایاز شبکه یکیندانست. به هر شکل 

اطالعات  یآورو جمع رویموساد که عمدتا کار جذب ن میت نیا یاعضا یخود ادامه دهد. برا اتیبه ح هاستیونیصه عمناف

                                                                                                                                                                                           
 های کلی نفت و گازالف ـ سیاست

 شاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکت -

 افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.  -

 های نفتی. افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده -

ارتقاء  الملل وای و تربیت نیروی انسانی و تالش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بینگسترش تحقیقات بنیادی و توسعه -

 های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. آوری در زمینهفن

 های مجاز قانونی. تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز )داخلی و خارجی( در امور نفت و گاز در بخش -

 فروش و فرآوری و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی. ای و جغرافیایی کشور برای خرید و برداری از موقعیت منطقهبهره -

 سازی مصرف و کاهش شدت انرژی. بهینه -

 های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.جایگزینی صادرات فرآورده -

 های کلی سایر منابع انرژیب ـ سیاست 

 های آبی.های تجدیدپذیر با اولویت انرژیمحیطی و تالش برای افزایش سهم انرژیدر منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستایجاد تنوع  - 

 ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.های هستهای و ایجاد نیروگاهآوری و دانش هستهتالش برای کسب فن -

 ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.های گداخت هستههای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیگسترش فعالیت -

ص )سایت مجمع تشخی های سوختی و زمین گرمایی در کشور.ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیلهای نو و ایجاد نیروگاهآوری و دانش فنی انرژیتالش برای کسب فن -

 مصلحت نظام(
  ها عبارتند از: . اهم این سیاست1

های الزم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از ای و اعمال تدابیر و نظارترسانی رایانهـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع1

رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیة توسعة کمی وکیفی شبکة اطالعـ 2 رسانی.های اطالعها و پیامدهای منفی شبکهجنبه

و ـ حضور فعال 4 رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.های اطالعـ ایجاد دسترسی به شبکه3 ها و مصالح ملی.متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت

 های دولتی و غیردولتی در زمینة تولید و عرضة اطالعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشة اسالمی.های جهانی و حمایت از بخشاثرگذار در شبکه

آوری ـ توسعة فن6 یافتة الکترونیکی.کارآمد با جرائم سازمانرسانی به ویژه در جهت مقابلة های اطالعـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعة شبکه5

آوری اطالعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی نگری در خصوص آثار تحوالت فناطالعات )به ویژه حفاظت از اطالعات( و آینده

رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسالمی به منظور های اطالعالمللی و ایجاد اتحادیهها و مقررات بینبه میثاق ـ اقدام مناسب برای دستیابی7 متخصص در این زمینه. 

 )سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام( المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطة جهانی.رسانی بینایجاد توازن در عرصة اطالع
  .02/03/1393نیم، . خبرگزاری تس2
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شد و بعدها  نییسال حبس تع 13تا  4از  یاحکام دادند،یانجام م انیهودیدر پوشش جامعه  یستیونیصه میرژ یبرا

 1.افتیکاهش  یاندک

      دادگاه كرباسچی شهردار وقت تهران    دادگاه كرباسچی شهردار وقت تهران          
بازداشت و روانه زندان  ،ییپس از بازجوبا اتهامات مالی  1377 نیفرورد 15تهران وقت شهردار  یکرباسچ نیغالمحس

پرونده اتهامی کرباسچی و دیگر عوامل شهرداری تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و پس از آن  شد.

 یرویاز معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطالعات ن یاعده 1376مطرح شد که در پی آن از سال 

متهم  یو و ریدستگ یکرباسچ نیغالمحس ،از متهمان قیپرونده و تحق نیا انیدر جر شدند. ییو بازجو ریدستگ یانتظام

 شد. یاول شناخته و معرف فیرد

 ونیلیو چهارصد و پنجاه و سه م اردیلیم كیمشارکت در اختالس به مبلغ عبارت بودند از:  یکرباسچموارد اتهامی 

 ،یاموال عموم عییمشارکت در ارتشا، تض ،یبهار آزاد میسکه ن 80و  یسکه بهار آزاد 660 کا،یهزار دالر آمر 90تومان، 

 25با پرداخت  یاسالم یدوره مجلس شورا نیدخالت در انتخابات پنجم ،یدولتمالت ادر مع یتبان ،یتصرف اموال عموم

 . تومان به دو نامزد ونیلیم

 یکه همگ تهران یپرونده اختالس در شهردار گریمتهم د 104و حدود  یکرباسچ نیبه اتهامات غالمحس یدگیرس

 نیغالمحس .دیدادند، در هشت جلسه به طول انجامیم لیرا تشک مانکارانیو پ یشهردار یانیو م یباالدست رانیمد

 تیاهموکالی متهمین بودند.  یبهمن کشاورز و مسعود حائرو ریاست دادگاه را برعهده داشت و  قضاوت یااژه یمحسن

 مایبود و جلسات آن هر شب از صدا و س یاسالم ینوع در جمهور نیمحاکمه از ا نیجهت بود که اول نیمحاکمه از ا نیا

 پخش شد.

پس از  2کرد.محکوم  ینقد یو جزا یسال انفصال از خدمات دولت 10سال زندان و  3به کرباسچی را  ،سرانجام دادگاه

شهرداران  ،یاسبق شهردار رانیمتهمان پرونده از جمله مد ری، سایکرباسچ نیبه جز غالمحس ،یدرخواست اعاده دادرس

نظر از اتهامات وارده تبرئه  دیپرونده، به طور کامل در دادگاه تجد نیمرتبط با ا مانکارانیاز مناطق تهران و پ یاسبق برخ

 3.دندش

   اي اي هاي زنجیرههاي زنجیرهقتلقتلماجراي ماجراي      
 قتل به شانیدر منزل شخص 1377آذر سال  اول یاسکندر( و همسرش پروانه رانیفروهر )رهبر حزب ملت ا وشیدار

 18و  12 یدر روزهااجسادشان  یخبریپس از چند روز بنیز  دو نویسنده ندهیو محمدجعفر پو یمحمد مختار .دندرسی

ای های زنجیرهای به قتلاین حادثه در محافل رسانه 4ند.شد دایپ یو منزل شخص تهراناطراف  یها، در جاده1377 آذر

  .شدشناخته 

                                                           
  .11/04/1379. خبرگزاری ایسنا، 1
 .25/11/1394و  13/04/1394. شبکه اطالع رسانی راه دانا، 2
  .30/02/1390. فرارو، 3
  .15/12/1380. روزنامه ایران، 4
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و افرادی از کشور  اطالعات و وزرایای را با حضور تشکیل کمیته ویژه ریاست جمهوری وقت دستور ،این واقعهدنبال ه ب

این کمیته پس از  .صادر نمود تا این حادثه را مورد بررسی قرار دهندشورای امنیت ملی و سازمان قضایی نیروهای مسلح 

دست ه های بسرنخ ،ای برخی نتایج تحقیقات خود از جمله اقدامات صورت گرفتهاعالمیههای تخصصی با صدور بررسی

مشخص شد تعداد معدودی از  هاقتلبا شناسایی عوامل این  1.را به اطالع عموم رساند افراد دستگیر شده و...، آمده

له را با صدور ئهامت و صداقت این مسرت اطالعات با شاوز اند ونقش داشته این حادثهعناصر خودسر وزارت اطالعات در 

  .ای به اطالع عموم مردم رسانداعالمیه

: عامالن اصلی با توجه به ای اعالم کردهای زنجیرهباره عوامل قتلدرنیز در ادامه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح 

امامی هستند که سعید امامی  )اسالمی( تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد علیخانی، خسرو براتی و سعید

البته به غیر از این چهار نفر اصلی تعداد زیادی از عوامل  2نقش هدایت و برنامه ریزی این توطئه را بر عهده داشته است.

 ها دستگیر و بازداشت شدند.دخیل در قتل

قضائی نیروهای مسلح در ها سعید امامی در زندان خودکشی کرد که رئیس سازمان در جریان رسیدگی به پرونده قتل

ها به عمل ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتلهای ویژهاظهار داشت: با وجود مراقبتباره این 

البته با توجه به مدارک موجود و اعتراف صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و  ،آمد وی خودکشی کرد

  3دادگاه می رفت حکم او اعدام بود. اگر با این اتهامات به

پرونده نیز متهم دیگر  5، که به غیر از سعید امامی اعالم شد 1379ای هشتم بهمن جیرههای زنقتل رأی دادگاه پرونده

  4محکوم به اعدام شدند که البته با توجه به رضایت خانواده مقتوالن به حبس ابد تبدیل شد.

  مزار شريف افغانستان مزار شريف افغانستان ها ايرانی در ها ايرانی در شهادت ديپلماتشهادت ديپلمات        
طالبان به شهادت  انیشبه نظام دستبه در مزار شریف افغانستان  1377مرداد  17خبرنگار هشت دیپلمات و یك 

(، ی)کارشناس امور فرهنگ ی(، محمدناصر ناصری)مسئول امور مال یارکین ینور دی)سرپرست(، مج یگیناصر ر .نددیرس

فالح )کارشناس امور  اویپار دی(، رشی)کارشناس امور کنسول یاسیق ی(، محمدعلی)کارشناس امور کنسول انیدریح میکر

 فیدر مزار شر رانیا یگرکارمند کنسولهشت دیپلمات و  ینوروز ...(، نورای)کارمند فن یباقر یدرعلی(، حیکنسول

به منظور  شریف هستند. شهید ایرانی حادثه مزار 9( یاسالم یجمهور ی)خبرنگار خبرگزار یصارم ودو محم افغانستان

 شد. یهفدهم مرداد به نام روز خبرنگار نامگذار ،خبرنگار شهید صارمیخدمات تجلیل از 

انتقال داده  رانیشد و به ا دایدفن شده بود، پ یکه در اطراف کنسولگر هاپلماتید کریماه پ كیاز  شیبعد از گذشت ب

 5شد.

                                                           
 .23/10/1377، روزنامه جمهوری اسالمی . 1
  .31/03/1378. روزنامه کیهان، 2
  .31/03/1378. روزنامه کیهان، 3
  ( آمده است.1379-انقالب 22)تحوالت سال  22ای در شماره های زنجیره. توضیح درباره رآی دادگاه پرونده قتل08/11/1379. ایسنا، 4
  .17/05/1395. باشگاه خبرنگاران جوان، 5
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  الجوردي         الجوردي           ......شهادت اسداشهادت اسدا    
اعضای توسط دو تن از  ،1377سال  وریاول شهرها سازمان زنداناسبق الجوردی دادستان اسبق انقالب و ریاست  ...اسدا

 كینداشته و تنها به عنوان  یسمت و عنوان دولت چیهو به شهادت رسید. وی در زمان شهادت  ترور نیمنافقگروهك 

  .بود تیدر حجره خود مشغول فعال یبازار

به اصرار شهید الجوردی از مبارزین قبل از انقالب بود که بارها دستگیر و به زندان افتاده بود. پس از پیروزی انقالب او 

 وریشهر 20دست گرفت و چند ماه بعد و از  به گروهك فرقان را یپرونده اعضا یدادستان یو ناطق نور یبهشت دیشه

 کردن یو خنث بیبه تعق ی. ودادستان انقالب تهران شد یبهشت ...اتیآ شنهادیو پ ینیبا نظر مساعد امام خم 1359

 کرد. یفراوان یهاتالش نهیزم نیپرداخت و در ا نیفرقان و منافق كگروه ژهیوبه ،یاسیمعاند س یهاگروهك یهاتوطئه

 شهید 1368در سال الجوردی از دادستانی انقالب تهران عزل شد.  وقت ییقضا یعال یاز طرف شورا 1363در سال 

از سمت خود زمان  نیبر عهده داشت که در ا 1376ها را تا اسفند سازمان زندان استیر دعوت به کار شد و یالجورد

 1اد.استعفا د

 کسى که چهره الجوردى دیو بزرگوار، شه زیعز دیمقام و سعالى دیشهد: نفرمایر انقالب درباره شهید الجوردی میرهب

مرد چه کرد  نیکسان از مجاهدات او در دوران مبارزات و در دوران اختناق خبر ندارند که ا اریدرخشانى بود و بس اریبس

 نیتظاهرتربى زیمتحمل شد. بعد از انقالب ن ىیاو چه زحمته دیکش ىیهاو کجاها بود و چگونه زندگى کرد؛ چه زندان

 2.شد دیهم شههم بود، بر دوش گرفت و آخر  نیترکارها را که سخت

   متحد متحد در سازمان ملل در سازمان ملل   رئیس جمهور وقترئیس جمهور وقتسخنرانی سخنرانی  
 االتیسفر خود به ا نیدر نخست( 1998)سپتامبر 1377شهریور  رئیس جمهور وقت جمهوری اسالمی ایرانخاتمی 

را « هاتمدن یوگوگفت»ایده  شنهادیسازمان ملل متحد پ یمجمع عموماجالس پنجاه و سوم در  یمتحده و سخنران

 یو علم یاسیس یهاتیاز شخص یاز همان آغاز با استقبال برخ ایران شنهادیپ. مطرح کرد« هابرخورد تمدن»مقابل 

 کردند. ادیشجاعانه  یسازمان ملل متحد روبرو شد و از آن به عنوان ابتکار وقت کل ریعنان دب یجهان از جمله کوف

قطعنامه  زین رانیا یاسالم یوزارت خارجه جمهور ،ها(به نام سال گفتگوی تمدن 2001)سال شنهادیپاین تحقق  یبرا

)سوم نوامبر  1377آبان  12قطعنامه در  نیسازمان ملل متحد مطرح کرد. ا یکشور در مجمع عموم 55 تیرا با حما یا

 3.دیرس بیبه تصو یمجمع عموم یاعضا ی( با اجماع آرا1998

 اریتمدن بس كی ندهی( امروز نمارانیملت )ملت مسلمان ا نیا»رهبر معظم انقالب نیز در حمایت از این طرح فرمودند: 

 ینیجهان ب ن،یدارد و هم به لحاظ قوان ییواال اریبس گاهیپا خیاست که هم در تار یبه نام تمدن اسالم میو عظ قیعم

تواند به یم رانیملت ا نیبرخوردار است بنابر ا رینظیب یدار و گسترده از استحکام شهیفرهنگ ر زیو ن یقو اریفلسفه، بس

                                                           
  .01/06/1392. خبرگزاری تسنیم، 1
  .26/01/1379. نماز جمعه تهران، 2
  .02/05/1385اطالع رسانی حوزه، . تبیان؛ پایگاه 3
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و  یوگو با ماموران اطالعاتگفت یها به معناتمدن یوگووگو کند. گفتگفت گرید یهاتمدن با تمدن نیا ندهیعنوان نما

 1.«که اهل فرهنگ و تمدن هستند انجام شود یبا کسان دیبلکه با ستیها ندولت

   تاسیس جبهه مشاركت ايران اسالمی تاسیس جبهه مشاركت ايران اسالمی        
 دمحمدیس یانتخابات یفعال ستادها یهاتن از چهره 110با حضور  1377آذر  14در  یاسالم رانیمشارکت ا یجبهه

این حزب در اول اسفند  2کرد. تیاعالم موجود یمحمدرضا خاتم دیس یرکلیبا دب ویاز دولت  تیهدف حمابا  و یخاتم

 رانیمشارکت ا یجبهه 3.کرد آغاز راخود  یرسم تیفعال وزارت کشور احزاب 10ماده  ونیسیاز کم مجوزا اخذ ب 1377

 ،یپس از حزب کارگزاران سازندگ ساختهحزب دولت نیدوم توانیرا م شودیشناخته م زین« مشارکت»که با نام  یاسالم

 . دانست یبعد از انقالب اسالم

 یجمهور استیدوره انتخابات ر نیهفتم ی، به قبل از برگزاریاسالم رانیمشارکت ا جبهه یریگشکل هیاول یهانهیزم

در انتخابات کمك  یو یروزیگرد آمدند تا به پ یو یانتخابات یدر ستادها یمعنا که، همفکران خاتم نیگردد. به ایبرم

در مرکز  75تا  70 یسال ها یکه ط دادندیم لیو مدرن تشک یسنت یهااز چپ یحزب را عناصر نی. رهبران اندینما

گرد هم آمدند و  1376در سال  یخاتم یانتخابات یو سپس در ستادها یجمهور استیوابسته به ر كیاستراتژ قاتیتحق

خود قرار  تیمنطق در گفتار و قانون در عمل را سرلوحه فعال ان،یدر ب یجمهور منتخب آزاد سیرئ یمحور یشعارها

  4داد.

 به اتفاق بیقر تیشهر و روستا اکثر یاسالم یدوره شوراها نیتوانست در انتخابات اول مشارکت ایران اسالمی حزب

شورا فهرست متعلق به جبهه  یدر شهر تهران صددرصد بود و همه اعضا تیموفق نی. ارندیشوراها را به دست گ کرسی

حزب  نیموجب شد تا در عمل ا اه یها و تندروحزب مشارکت انتخاب شدند اما اختالفات، چالش تیاصالحات با محور

که در دور دوم  یابگذارد به گونه یدر تهران بر جا ژهیرا در عرصه شوراها در سراسر کشور به و یمنف اریکارنامه بس

 5.میحزب مشارکت بود نیانتخابات شوراها شاهد شکست سنگ

وارد صحنه شد و  "یعدالت، آزاد ت،یمعنو ان،یرانایهمه  یبرا رانیا"در انتخابات مجلس ششم با شعار  مشارکت حزب

حزب  نیاما ا  6مجلس را به دست آورد. ندگانینما یکرس 150تا  140 نیاز مردم را کسب نموده و ب یادیتوانست آراء ز

و  یافراط یهادگاهیتاخت و تاز افکار و د یبرا یارا صحنهشهر استفاده نکرد بلکه مجلس  ینه تنها از تجربه ناموفق شورا

تبدیل مجلس پس از انقالب  یهادوره نیتراز پر تنش یکیمجلس را به  نیقرار داد و ا یبا فرهنگ اسالم تیبعضاً در ضد

 انیجر کردهفتم در عمل سآنها موجب شد تا در مجل انیاصالح طلب و اختالفات م یگروه ها انیدر م یو با تندروکرد 

 همراه شود. یاصالحات با ناکام

                                                           
  .26/05/1378،در خارج از کشور رانیا یاسیس ندگانیبا نما داریدر د یمقام معظم رهبر. بیانات 1
 .77، چ اول، ص 1382 ن،یقم، تحس ،یشناسانیجر ؛ینظرپور، مهد . 2
 .299، چ اول، ص 1379 است،یمبارز، تهران، س تیروحان یو عملکرد جامعه نهیشیو نقد پ یبررس ه،یضیاهل ف استمدارانیس ؛یعل ،یداراب . 3
 .122، چ اول، ص 1378 شه،یاند یتهران، آزاد ران،یا یاسیس یهاجناح یکالبدشکاف درضا؛یحم ا،ینیفیظر . 4
 . 351ص  ن،یشیپ ؛یعل ،یداراب. 5
 .135ص  ، چ اول،1379امروز، تهران، گستره،  رانیا یاسیس یهااحزاب و جناح یدرباره یشادلو، عباس؛ اطالعات . 6
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نظر و دیتجد فیشده بود از روشنفکران و عناصر معتقد به نظام گرفته تا ط لیناهمگون تشک یفیحزب مشارکت از ط

 .دیآن گرد یدر حزب و سرانجام ناکام ییگرایمسئله موجب اختالف و افراط نیروشنفکران سکوالر که هم

دهم  دوره یجمهوراستیانتخابات ر جیاعالم نتا یامدهایپ یحزب مشارکت در پ یمرکز یاعضاء و شورا یبرخسرانجام 

 نیا یدر پ شدند. ریکشور دستگ یتیامن یروهایکه صورت گرفت توسط ن ییهایری( و اعتراضات موجود و درگ1388)

و در نهایت بر اساس رای دادگاه انقالب پروانه  1دجبهه استعفا دادن نیا یاصل یاز اعضا یو محاکمات، تعداد هایریدستگ

 2.این حزب لغو و فعالیت این جبهه غیرقانونی اعالم شد

      افتتاح نخستین خط متروي تهران    افتتاح نخستین خط متروي تهران    
پس  .دیرس یبرداربه بهره رساندیکه تهران را به کرج م 5خط  یعنیتهران  یخط مترو نینخست 1377شانزدهم اسفند 

 3وقت مجلس مطرح شد استیر ،یرفسنجان یهاشم ...ادر نمازجمعه تهران توسط آیت ترواز آنکه ضرورت ساخت م

برنامه  4ساخت مترو در تهران آغاز شد. تیو فعال بیتهران را تصو یطرح مترو یاجرا 1364 نیدر فرورد رانیوز ئتیه

 -)تهران  5خط  یشهربرون ری( و مسهیصادق -)دردشت  2حرم مطهر(، خط  - ردامادی)م 1اول مترو شامل ساخت خط 

در سال  آغاز شد. 1366برنامه از سال  نیا ییاجرا یهاتیبود. فعال ستگاهیا 52با  لومتریک 90گلشهر( جمعاً به طول 

و در  دیبه امضا رس یقطار شهر زاتیتجه نیتام یبرا یقرارداد یساختمان یاز کارها ییهابا توجه به اتمام بخش 1374

 یبرداربه بهره رساندیکه تهران را به کرج م 5خط  یعنیتهران  یخط مترو نینخست 1377روز شانزدهم اسفند  انیپا

که اکنون متروی تهران و حومه تهران کامل شده است به طوری یمترو زا ی. از آن زمان تا امروز هر سال بخشدیرس

 5میلیارد سفر با آن انجام شده است. 8حدود  1397 ایستگاه فعال دارد و از ابتدای بهره برداری تا تیرماه 115

       تاسیس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس     تاسیس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس    
گوناگون  یهاتیو انجام فعال یشگاهیپاال ساتیتأس جادیبه منظور ا 1377پارس در سال  یانرژ یاقتصاد ژهیمنطقه و

به موجب مصوبه  یو خدمات یبانیپشت اتیانجام عمل نیو همچن یمیصنعت نفت و گاز و پتروش یو باالدست یدستنییپا

 شد. سیتأس یصنعت - یمناطق آزاد تجار یعال یمصوبه شوراو  رانیوز ئتیه

 یلومتریک 300فارس در  جیخل هیاستان بوشهر در حاش ی( در جنوب شرقهیپارس )عسلو یانرژ یاقتصاد ژهیمنطقه و

 بندینا جیو خل هیعسلو یدر محدوده نوار ساحلو شهرستان کنگان  ییایگستره جغراف بندر بوشهر و واقع در یجنوب شرق

                                                           
 http://pajoohe.ir . سایت پژوهه 1
 13/07/1389 . خبرآنالین،2
کار را  نیا دیاست؛ چرا نبا میاتوبوس، چقدر در اقتصاد ما عظ ای یمترو و تاکس نیب ییجوتفاوت صرفه»: های نماز جمعه در خصوص مترو اظهار داشتندایشان در خطبه . 3

به آن توجه  دیبااست که  یزیها چوقت انسان یحساب کردن رو ،یصنعت یایوقت حساب کرد. در دن یرو شودی. مینه تصادف وجود دارد، نه معطل گریدر مترو د م؟یبکن

 (1363بهمن  5نمازجمعه ) .«کار را کرد نیا دیبا م،یوقت مردم حساب کن یکه رو میشود. ما مسئول
مترو تهران  ك،یمطالعات مربوط به حل مشکالت تراف 1353. در مهر سال گرددیباز م 1350متروی کنونی تهران به سال  یگذارانیبن یبرا هایزیربرنامه نینخست. البته 4

راه حل  نیترین اساسمترو به عنوا اختها، سپژوهش نیخط( شد. بر اساس ا 7اتوبان مترو )با  ستمیس شنهادیاز جمله سوفرتو منتج به پ یمشاور خارج یهاتوسط شرکت

 اتی( آغاز کردند. عملیکنون یحقان دیشمال تهران )بزرگراه شه یمترو را در اراض 1احداث خط  ییاجرا اتیعمل 1356از سال  یفرانسو یهاشد. شرکت نییتع كیبهبود تراف

 یزمان و در پ نیدر ا یول افتیادامه  یبهشت دیشه ابانیو خ یحقان دیحدفاصل بزرگراه شه ستگاهیا 3از سازه  یمتر تونل و بخش 2300 یاجرا 59مترو تا آذر سال  ییاجرا

 را اعالم کرد. یتوقف کامل طرح توسط مشاوران خارج رانیوز ئتیه 60را ترک کردند و در اواخر سال  رانیا یخارج یهاشرکت ندگانیو عراق، نما رانیجنگ ا یهاانیجر
 http://metro.tehran.ir   . سایت مترو تهران5
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فارس واقع  جیخل انیکه در م یپارس جنوب یگاز دانیاز م لومتریک 105قرار دارد و حدود هزار هکتار  30به وسعت 

 1قطر( فاصله دارد. یگنبدشمالشده )دنباله حوزه 

 جیو قطر در خل رانیمشترک ا یخط مرز یجهان است که رو یمنابع گاز نیتراز بزرگ یکی یپارس جنوب یگاز دانیم

مربع است که  لومتریک 9700 دانیم نیمساحت ا .رودیکشور به شمار م یمنابع انرژ نیتریاز اصل یکیفارس قرار دارد و 

متر مکعب گاز به  ونیلیتر 14 دانیبخش از م نیگاز ا رهیذخ مربع وسعت دارد. لومتریک 3700 رانیسهم متعلق به ا

گاز کشور را  ریاز ذخا یمیبه ن كیو نزد ایدرصد از کل گاز دن 8است که حدود  یگاز عاناتیبشکه م اردیلیم 18همراه 

 2.شودیشامل م

اداره و  ـفهیوظ ـرانینفت ا یشـرکت مل از وزارت نـفت و یندگـیبـه نماپارس  یانرژ یاقتصاد ژهیمنطقه و سازمان

 یاصـل یهاتیرا برعهده دارد؛ فعال یپـارس کنگان و پـارس شمال ،یپـارس جنوب یبانیپشت یاتیحـوزه عمل یراهبر

مانند: راه، راه  یعموم یهاساختریو احداث ز جادی( ایو نگهدار یاجراء، بهـره بردار ،ی)طراح بیتصو ف،یشامل تعر

سـازمان  ـنیآن اسـت. ا یاصلـ یهاتیو مـامور فیمنطقه جـزء وظا یو راهبر تیریآهن، بنـدر، فرودگاه، برق، آب و مد

 16( با ی( منطقه پارس دو )پارس کنگان و منطقه پارس سه )پارس شمالی)پـارس جنوب كیشـامل سه منطقه پـارس 

مشتـرک پـارس  یگـاز دانی)م جهـان یگـاز دانیم نیتراز طرح توسعه بزرگ یـبانیهزار هکتار مسـاحت با هـدف پشت

 یانرژ ژهیاست. سازمان منطقه وتاسیس شده  و فرزاد یمند، پارس شمال ،یگلشن، فردوس یگاز دانیم 5 ـزی( و نیجنوب

 ثیسازمان از ح نیباشد. ایآن متعلق به دولت م هیو مستقل است که سرما یحقوق تیشخص یپارس دارا یاقتصاد

نشده در قانون  ینیب شیو در موارد پ رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیتابع قانون تشک یحقوق

 3باشد.یکشور از جمله قانون تجارت م یو مقررات جار نینامبرده و اساسنامه، تابع قوان

شد.  سیتأس 1377 ماه یدر د رانیا نفت یمل شرکت یفرع یهااز شرکت یکی عنوان بهنیز  و گاز پارس نفت شرکت

و  گلشن ،یشمال پارس یگاز دانیم و توسعه یجنوب پارس یگاز دانیم یفازها هیکل توسعه تیمسئول شرکت نیا

 4.را به عهده دارد یفردوس

   باروري ابرها باروري ابرها            
 این طرح جدید در. آغاز شد 1377مخصوص از بهمن سال  یمایابرها با استفاده از هواپ یطرح بارور یاجرا دیمرحله جد

و مطالعات  قاتیتحق یمرکز مل"و تاسیس ، 1375در بهمن  رویوقت ن ریابالغ وز و وقت یجمهور استیر دیتأک پی

رصدخانه  یبا همکار 1377مرکز، از سال  نیا لیبه کار کرد. پس از تشک شروعرسمًا  1376از سال  زدیدر  "ابرها یبارور

 یهاپروژه یساله شامل اجرا 5طرح  كیدر قالب  رانیابرها به ا یبارور یانتقال تکنولوژ (CAO) هیروس یآب و هواشناس

 یمایدو فروند هواپ زیالزم )تجه زاتیمرکز به امکانات و تجه زی(، تجه5-زدیو  3-زدی، 2-زدی، 1-زدیابرها ) یبارور

ر سه دستگاه رادا یاندازو نصب و راه عیما تروژنین قینقره و تزر دیدی یهاروپاترونیپ كیشل زاتیبه تجه 26آنتونوف 

                                                           
 http://www.pseez.irپارس   یانرژ یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و تیسا .1
  .15/07/1387. همشهری آنالین، 2
 http://www.pseez.ir  پارس یانرژ یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و . سایت3
 .15/07/1387 ن،یآنال یهمشهر .4
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 یابیمطالعات و ارز زات،یرادار و تجه ،یپرواز اتیدر قالب سه گروه عمل یرانی( و آموزش پرسنل ایآکسوپر یهواشناس

اجرا  رکوهیدر ش ینیزم یبا استفاده از ژنراتورها 1368سال  ازابرها  یطرح باروربعد از انقالب اسالمی  1.رفتیصورت پذ

  2شد.

و آموزش  یبه همراه انتقال تکنولوژ یروس نیابرها که با حضور متخصص یطرح بارور یدوره اجرا 5 انیپس از پا

به انجام  النیدر استان گ 87در تابستان  یرانیمستقل توسط کارشناسان ا یپروژه اجرا نیاول ،رفتیکارشناسان صورت پذ

پروژه  یدر اجرا یرانیاسان اتجربه کارشن نیاول 87 رماهیخرداد و ت بهشت،یدر ارد 2-النیپروژه گ یاجرا گرفت.

ابر در  یمتعدد بارورساز یهااست و تاکنون پروژه یصورت مستقل و بدون حضور کارشناسان خارجه ابرها ب یبارورساز

 ،یغرب جانیدر آذربا یصورت مورده و ب یمرکز رانیواقع در ا یهادر استان وستهیطور په مختلف کشور )ب یهااستان

 3و قم( اجرا شده است. یزنجان، مرکز ل،یاردب ،یشرق

شروع شد از اهمیت  1377طرح باروری ابرها با توجه به آغاز خشکسالی دوره ده ساله جدید در ایران که از سال 

 مضاعفی برخوردار شد.  

          فتح قله اورست توسط كوهنوردان ايرانی        فتح قله اورست توسط كوهنوردان ايرانی    
 30بودند که  یکوهنوردان نیاول انیاولنج و محمدحسن نجار درضایحم ،یقصابانهمراه جالل چشمه محمد اوراز به

 اورست به اهتزاز درآورند.قله را بر فراز  رانیتوانستند پرچم ا 1377 بهشتیارد

متری به اهتزاز  848 پرچم ایران را در ارتفاع هشت هزار و« خومبو » تیم ملی کوهنوردی ایران با عبور از یخچال مخوف 

 ز درآوردن پرچم جمهوری اسالمی در بلندترین قله جهان نام ایران به عنوان بیست و چهارمین کشور درآورد. با به اهتزا

 4فتح کننده اورست به ثبت رسید.

            افتتاح سد ستارخان اهر در آذربايجان شرقی          افتتاح سد ستارخان اهر در آذربايجان شرقی    
 ،یرس یبا هسته ناتراوا یاز نوع خاکبه بهره برداری رسید. این سد  1377سد ستارخان اهر در آذربایجان شرقی در سال 

متر و  11 بیدر کف به ترت یزیرمتر و عرض تاج و خاک 350طول تاج آن  است.بستر سنگ یمتر از رو 75به ارتفاع 

 ونیلیم 3/1 هایو سنگ بردار هایرداربمترمکعب و حجم کل خاک ونیلیم 6/2. حجم کل بدنه سد استمتر  480

گرفته است.  بستر مناسب قرارسنگ یمتر بر رو 17آبرفت به عمق حدود  پس از برداشت یمترمکعب است. هسته رس

در  شدهمیمترمکعب و حجم آب تنظ ونیلیم 120آن  دیمترمکعب، حجم مف ونیلیم 135حجم مخزن در تراز نرمال 

 است.مترمکعب  ونیلیم 90حدود 

 یمثل نوع یگرید انیکفال، کپور، زردپر، ساس و آبز ،یارودخانه دیسف یهمچون ماه یانیسد ماه نیا انیآبز نیترمهم

  .دیجمع اضافه گرد نیبه ا 1382در سال  زیسوف ن یبودند که ماه  گویخرچنگ و م

                                                           
 .217تا  190، ص1391ابرها،  یو مطالعات بارور قاتیتحق یتهران، مرکز مل ت،یابرها از باور تا واقع یمنصوره: بارور ،یدحسنیس . 1
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انگل  نیمبتال شده بودند که ا گوالیبود که به انگل ل یانیبردن ماه نیسد از ب نیسوف در ا یماه یاز رهاساز هدف

 یلیخ گرید انیسد شده و ماه نیسوف تنها وارث ا یشده بود. در حال حاضر ماه منتقل نجایتوسط پرندگان مهاجر به ا

 1است. زین یپرندگان مختلف ستگاهیسد ز نیا ،انیعالوه بر ماه گردندیبندرت مشاهده م

            افتتاح اولین روزنامه الكترونیكی ايران          افتتاح اولین روزنامه الكترونیكی ايران    
این روزنامه در  .تاسیس شد 1377بهمن سال  26 رانیا یکیروزنامه الکترون نیخانه ملت به عنوان اول یکیروزنامه الکترون

تاسیس شد، و  عمل کند یاسالم یمجلس شورا یبرون سازمان بونیسخنگاه و ترند توایمکه  یارسانه نهیآابتدا به عنوان 

روزنامه مذکور  د.وشمی یکشور معرف یادر جامعه رسانه یاسالم یمجلس شورا یرسم یبه عنوان خبرگزارهم اکنون 

مقاالت حاشیه اخبار مربوط به مذاکرات  ،اخبار روزانه مجلس به دو زبان فارسی و انگلیسی ،حاوی صفحات معرفی مجلس

ها و سواالت اخبار کمیسیون، مجالس دنیا اخبار ،مذاکرات مجلسبه دسترسی  ،صدای مجلس ،علنی مجلس در مطبوعات

 2.است ... ،وزرا

  جمع بنديجمع بندي  

پرفراز و نشیب بود. بیستمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی توسط مردم گرامی داشته شد  سالی پرحادثه و 1377 سال

 نیسحغالم یریآن دستگ نیترهمراه بود که مهم یادیز یبا حواش این سال و انقالب وارد سومین دهه پیروزی خود شد.

ماجرای قتل چند نویسنده و فعال سیاسی  1377واقعه مهم دیگر سال بود. و ماجرای دادگاه وی شهردار تهران یکرباسچ

 اسالمی یدوره انتخابات شورا نیاول یبرگزارهای مختلفی مواجه شد. که با واکنش بود ایهای زنجیرهمشهور به قتل

 ...ترور و شهادت اسدا آن را تجربه کردند. 77است که مردم در سال  یگریدر سراسر کشور اتفاق د و روستا شهر

افغانستان  فیخبرنگار در مزار شر كیو  پلماتیهشت دها توسط منافقین در کنار شهادت الجوردی رئیس سابق زندان

برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان،  است. 1377از رویدادهای تلخ سال  طالبان انیشبه نظام لهیبه وس

ای در مجمع رسانی رایانههای اطالعو شبکه یانرژ اقتصادی، امنیت هایبخش در نظام کلی هایسیاست بیتصو

در سازمان  رئیس جمهور یسخنراندر کنار  ،رازیموساد در ش یعوامل شبکه جاسوس یریدستگ نظام،مصلحت  صیتشخ

 یخط مترو نیافتتاح نخست رود.به شمار می 1377از دیگر رخدادهای مهم سال  اهتمدن یگفتگو دهیملل و ارائه ا

افتتاح سد  ،رانیا یکیروزنامه الکترون نیافتتاح اول ،ابرها یبارور، پارس یانرژ یاقتصاد ژهیمنطقه و سیتاس ،تهران

از جمله رویدادهای مسرت  یرانیفتح قله اورست توسط کوهنوردان ابه همراه خبر  ،یشرق جانیستارخان اهر در آذربا

با تولد مطبوعات جدید مطبوعات در کشور بود که و تنوع از رخدادهای دیگر سال مذکور افزایش  بود. 1377بخش سال 

ای را در صحنه مطبوعات شاهد این امید و انتظار در مردم ایجاد شده بود که با حضور و فعالیت مطبوعات نوپا تحول تازه

اما در میدان عمل برخی مطبوعات نوپا برای  .های عمومی شودباشیم و اطالع رسانی شفاف باعث افزایش سطح آگاهی

ها وسوسه ها و نفی ارزشبه زیر سئوال بردن اصول و آرمان، سست کردن عقیده مردم، سمپاشی علیه ارکان انقالب

                                                           که نتیجه آن توقیف و لغو امتیاز شدن برخی از آنها بود.  ،شدند
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